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BAŞYAZI

Türk savunma ve havacılık sanayisinin ana omurgasını 
oluşturan TSKGV şirketlerinin olağan genel kurul 
toplantıları, Mart ayı içerisinde yapıldı. Bu toplantılarda 

alınan kararlar doğrultusunda şirketlerin yönetim 
kurullarında gerçekleşen değişiklikler, sektör açısından  
yeni bir dönemin de başlangıcına işaret ediyor.
Akademisyenlerin, şirketlerin yönetiminde ağırlığını arttıran 
bu değişikliklerin sonuçlarını zaman gösterecek olsa da 
biz, bu yeni duruma ilişkin bazı öngörülerimizi sizlerle 
paylaşmak istiyoruz.
Sonuçlarını yakından takip edeceğimiz bu değişikliklerin, 
bazı konularda, sektörün gelişimi adına çok ciddi fırsatları da 
beraberinde getirdiğini düşünüyoruz.
“Fırsat” kelimesini özellikle kullanmayı tercih ettik.
Çünkü görevlendirilen isimlerden bazılarının, sektörü çok 
yakından tanıdığını biliyoruz ve görev yaptıkları süreçte,  
hızlı bir ilerlemenin de aktörü olabileceklerine inanıyoruz.
Bizim fırsat alanlarımızı, şu şekilde sıralayabiliriz:
Bu gelişmeler, son dönemde, çok sayıda üniversitenin 
Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı 
(SAYP)’na dâhil olması ile gelişmekte olan üniversite-sanayi 
iş birliğinin daha da artmasına önemli etkisi olacaktır.
Akademik camianın önde gelen isimlerinin sektörde etkin bir 
şekilde görev alacak olması, sektörün gelecek hedeflerine 
ulaşması yolunda en kritik konulardan biri olarak görülen; 
insan kaynağı probleminin aşılmasında ve sektörün 
gelişimi açısından önemli bir potansiyel taşıyan insan 
kaynağının, Türkiye’nin teknolojik lokomotifi olan savunma 
ve havacılık sanayisine yönlendirilmesinde etkili olabilir. 
Bu doğrultuda, yeni yönetim kurulu üyelerinin, üniversite 
öğrencilerinin, sektöre yönlendirilmesi açısından da önemli 
roller üstlenmelerini bekliyoruz. Özellikle Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nin, insan kaynağı 
açısından sektöre verdikleri katkı malumunuz. Bu iki güzide 
üniversitemizin yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 
Rektörlüğü görevi süren Prof. Dr. Haluk Görgün ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcılığı görevi süren 
Prof. Dr. İbrahim Özkol gibi iki isim sayesinde, GTÜ’nün 
ve İTÜ’nün de insan kaynağı açısından da sektöre katkıları 
artacaktır.
Ancak bizim asıl fırsat olarak gördüğümüz nokta, yeni 
dönemde yönetim kurullarında görev alan bu isimlerin, 
sektörün gelişimi ve geleceği adına, çok kuvvetli 
birer katalizör rolü oynayabilecek olmaları. Devletin 
üst makamları ile doğrudan iletişim sağlayabilen bu 

isimler, gelişmelerle ilgili doğru ve etkili bir şekilde 
bilgilendirildikleri takdirde, bu bilgileri hızla yukarılara 
taşıyarak, sektörün çok sayıda probleminin kolayca 
çözülmesine ve engellerin kısa sürede aşılmasına destek 
olabilirler.
Örnek verelim…
Bugün; ATAK, MİLGEM ve ALTAY gibi projeleri hayata 
geçiren; kara sistemleri alanında ciddi ihracat başarılarına 
imza atan; helikopter ve savaş uçağı gibi en uç teknolojileri 
barındıran platformlar üretmek için çalışmalarını sürdüren 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin, silah ve mühimmat 
gibi temel harp malzemelerini üretmesinin önünde, bir 
ihale yasağı engeli var. Uzun yıllardır varlığını sürdüren bu 
yasağın kaldırılacağını da Milli Savunma Bakanımız Fikri 
Işık’ın, Kocaeli Sanayi Odası’nda, 18 Ocak tarihinde yaptığı 
konuşmadan öğrenmiştik.
Sistemin, bir taraftan savunma ve havacılık sanayisini 
geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da böyle bir yasak ile 
koşmaya çalışan sanayicinin ayağına zincir taktığını görmesi 
bile bazen yıllar alabiliyor.
Bu görevlendirmelerin, bu örneğe benzer durumlarda, 
engellerin hızla aşılmasında da etkili bir rol oynayacağına 
inanıyoruz.
Tüm yönetim kurulu üyelerine, görevlerinde başarılar 
dileyerek devam edelim.

İhracat Cephesinden Önemli Haberler 
Gelmeye Devam Ediyor
Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat faaliyetlerine 
dair tespitlerimizi kaleme aldığımız birkaç ay önce, kara 
araçları sektöründeki firmalar cephesinden yeni ihracat 
haberlerinin arka arkaya gelmek üzere olduğunu ve 
isimlerini, FNSS ve Otokar’ın yanına yazdırmaya aday 
firmalarımız olduğu söylemiştik. İlk haber, 50’nin üzerinde 
EJDER YALÇIN III’ü, bir Kuzey Afrika ülkesine teslim etmek 
üzere sözleşme imzalayan, Nurol Makina cephesinden geldi.
Firmada, 2012 yılında yaşanan değişim süreciyle birlikte 
ortaya çıkan bir tasarım olan ve ilk ihracat başarısını elde 
eden EJDER YALÇIN, Nurol Makina’nın, hem yurt içinde hem 
de yurt dışında yüzünü güldüren bir araç olmayı sürdürüyor. 
Nurol Makina’nın, EJDER YALÇIN ile elde ettiği bu ihracat 
başarısını, yenileriyle sürdürmesi bekleniyor.
Söz ihracattan açılmışken Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM)’nın, sektörün geleceğine ışık tutan yeni dokümanları; 
2017-2021 Stratejik Planı’nın ve 2017-2021 Uluslararası 
İşbirliği ve İhracat Stratejik Planı’nın da Mart ayında 
kamuoyu ile paylaşıldığı bilgisini de verelim.
Nisan ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız 
Mayıs sayısının yanı sıra yine aynı dönemde yayınlanacak 
olan ve 9-12 Mayıs tarihleri arasında icra edilecek 13’üncü 
IDEF fuarının ilk günü sektörle buluşacak olan, geleneksel 
MSI Dergisi IDEF Özel Sayısı ile yeniden birlikte olmak 
dileğiyle.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisine Akademik Güç

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Mart ayında,  
2017-2021 Stratejik Planı’nı yayınladı. Teması 

“Teknolojik Derinlik ve Küresel Etkinlik” olan planda,  
şu 4 ana stratejik alan yer alıyor:
n	 Modernizasyon projelerinde hız, kalite ve maliyet etkinlik,
n	 Kabiliyet kazanımı için verimlilik yönetimi,
n	 Teknolojik yetkinlikleri bilimsel birikimler ve 
 deneyimler ile birleştirmek ve
n	 Stratejik insan kaynağı ve güçlü kurumsal yönetim.
SSM, 2017-2021 Uluslararası İşbirliği ve İhracat Stratejik 
Planı’nı da Mart ayında yayınladı. Bu plan ise şu 5 stratejik 
hedef etrafında şekillendirildi:
n	 Firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak
 üzere, finansman modelleri oluşturulmasına öncülük etmek,
n	 Uluslararası iş birliğinde, bütünleşik yaklaşımla stratejik
 bakış açısı oluşturmak,
n	 Pazarlamanın finansmanında, teşviklerden azami şekilde
 yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek,
n	 Savunma sanayisinin yurt dışı tanıtım, iş geliştirme ve 
 iş birliği faaliyetlerini destekleyecek projeler yürütmek ve
n	 NATO-CNAD faaliyetlerinin uluslararası iş birliği ve
 sanayileşme faaliyetlerine katkısını arttırmak.
SSM, Mart ayında, bir dizi proje için daha teklife çağrı 
dosyası (TÇD) ve SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrısı (SAGA)’nın 
duyurusunu yayınladı:
n	 23 Mart’ta, Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları

Geliştirilmesi SAGA’sı yayınlandı. Bu geniş alan çağrısı 
ile yeni nesil teknolojileri barındıran özgün mimariler 
kullanılarak, büyük veri analitiği teknikleriyle verilerin 
kıymetlendirileceği, analiz edileceği ve raporlanacağı; 
yeni ihtiyaçlara çevik çözümlerin üretilebileceği 
uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor. Çağrıya 
verilecek cevapların son iletim tarihi 28 Nisan.

n	 Yine 23 Mart’ta, Bilişsel Haberleşme Teknolojileri
Geliştirilmesi SAGA’sı yayınlandı. Bu geniş alan çağrısı 
ile taktik sahada, çevredeki spektrum kullanımının 
sezilmesi, çalışma ortamının algılanması ve öğrenilmesi, 
RF girdilerindeki istatistiksel durum ve değişiklikler 
göz önünde bulundurularak çalışma durum ve 
parametrelerinin gerçek zamanlı olarak uyarlanabilmesi 
maksadıyla, bilişsel algoritma ve dalga şekli geliştirme 
faaliyetleri üzerinde çalışılması planlanıyor. Bu SAGA için 
de 28 Nisan’a kadar cevap verilebilecek.

n	 24 Mart’ta, Yerli Alaşım Geliştirilmesi SAGA’sı yayınlandı.
Bu çağrı ile gaz türbinli motorların kritik parçalarının 
imalatlarında kullanılacak olan havacılık kalitesinde paslanmaz  
çelik (AISI 321) ve nikel bazlı süperalaşım (Inconel 718) 
üretimi hedefleniyor. İlgilenen firmaların, bu çağrıya cevap 
verebileceği son tarih 18 Mayıs olarak belirlendi.

n	 Deniz Araçları Tahrik Sistemi Geliştirilmesi SAGA’sı da
24 Mart’ta yayınlandı. Bu geniş alan çağrısı sonrasında 
başlatılabilecek projeler ile su altı platformlar için 
ana tahrik sistemi, yakıt pili sistemi, hidrojen üretimi 
(reformer) ve/veya depolama sistemi, geliştirilmiş 
kurşun asit batarya ve alternatif teknolojili batarya 
tasarlanması ve üretilmesi hedefleniyor. Bu çağrı için de 
18 Mayıs’a kadar cevap verilebilecek.

n	 29 Mart’ta, Yeni Nesil Akustik Transdüserler ve
Uygulamaları başlıklı SAGA yayınlandı. Çağrı kapsamında 
sunulacak proje önerilerinin, transdüser ve transdüser 
dizini tasarım ve üretim teknolojilerini içermesi 
bekleniyor. Firmaların bu SAGA’yla ilgili cevaplarını 
iletebileceği son tarih ise 15 Mayıs olarak belirlendi.

n	 31 Mart’ta, Kablo Güdümlü Balon Sistemi Hizmet
Alımı Projesi’nin ilanı yayınlandı. Proje kapsamında 
temin edilecek sistemler, hem haberleşme rölesi olarak 
hem de keşif, gözetleme ve hedef tespiti maksadıyla 
kullanılacak. İlgilenen firmalar, bu proje ile ilgili TÇD’yi, 
14 Nisan’a kadar SSM’den temin edebilecekler.

SSM, 2017-2021 
Stratejisini Belirledi

HUKD, Yeni Yönetimini Seçti

Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP); 7 Mart’ta, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi; 13 Mart’ta da Hacettepe Üniversitesi ile genişlemesini sürdürdü. Eskişehir’de 

düzenlenen törende, SAYP protokolü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi ve Alfa İleri Teknolojiler, Alp Havacılık, ASELSAN, FNSS,  Savronik, STM, KYK 
Yapı Kimyasalları ve TEI arasında imzalandı. Ankara’da düzenlenen törende ise imzalar; SSM, 
Hacettepe Üniversitesi, ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ arasında atıldı.

Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği 

(HUKD)’nin 6’ncı Olağan 
Genel Kurul Toplantısı,  
23 Mart’ta, ESBAŞ Konferans 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Toplantıda; 2015-2016 
yıllarını kapsayan faaliyet 
raporu, mali raporlar ve 
denetim raporları ibra 

edildi; tüzükte bir takım 
değişiklikler gerçekleştirildi 
ve yönetim organları seçildi.
HUKD’un yeni yönetim 
kurulu, şöyle oluştu: 
n	 Osman Okyay -  
 Kale P&W (Başkan)
n	 Mehmet Vacit Şar
 (Başkan Yardımcısı)
n	 Yalçın Yılmazkaya - Kale

 Havacılık (Genel Sekreter)
n	 Prof. Dr. Hasan Semih
 Güneş - Ege Üniversitesi 
 (Sayman)
n	 Jeroen Maththijssen -
 Fokker Elmo
n	 Cenk Özen - HAVELSAN
n	 İbrahim Sezek - 
 Kaan Makina
n	 Murat İkinci - STM
n	 Prof. Dr. Metin  
 Tanoğlu - İYTE

n	 İsa Tecim – Volkan İtfaiye
n	 Serkan Kayan – 
 Lisi Aerospace
n	 Dr. Faruk Güler - ESBAŞ
n	 James Males - 
 PFW Havacılık
Denetim kurulu üyeleri ise 
şöyle sıralandı:
n	 Mehmet Maraba 
n	 Kamil Porsuk – EBSOV
n	 İlker Sarıbaş -  
 ÜNSPED

SAYP, Eskişehir Osmangazi ve 
Hacettepe Üniversiteleri ile Genişledi
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Doha Uluslararası 
Politikalar ve Stratejiler 

Forumu 2017, “Katar-Türkiye:  
Orta Doğu Krizleri Stratejik 
Vizyonu” ana teması ile 
5-6 Mart tarihlerinde, 
Katar Silahlı Kuvvetleri 
Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (QSSC), TASAM ve 
Milli Savunma ve Güvenlik 
Enstitüsü (MSGE) tarafından, 
Doha’da gerçekleştirildi.
Forum’da açılış konuşması 
yapan TASAM Başkanı 
Süleyman Şensoy, “Orta 
Doğu’da Arap Baharı ile 
başlayan türbülansta ilan 
edilmemiş bir Sykes-Picot 
süreci, derinleşerek devam 
etmektedir. Bölge ülkeleri 
arasındaki suni ve temelsiz 
rekabet, bu bunalımı 
derinleştirmekte; 20. yüzyıl 
başına benzer sonuçların 
yaşanması ihtimalini 
arttırmaktadır. Karşılıklı 
bağımlılığı derinleştiren ve 
ulusal önceliklere empati 
yapan bir bölge politikası 
için, Türkiye ve Katar, var 
olan sinerjiyi, bölgeye 
çok taraflı olarak taşımalı 
ve daha fazla inisiyatif 
almalıdır.” dedi.
Etkinliğin, “Bölge’deki 
Askerî Güçlükler; İttifak 
İnşası, Projelerin Çatışması 
ve Askerî Rekabet” 
başlıklı oturumunda, AK 
Parti Ankara Milletvekili 
ve TBMM Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyon Başkanı 
Prof. Dr. Emrullah İşler, 
“Türkiye; Beklentiler ve 

Güçlükler - Siyasi Proje 
ve Bölgesel Problemler” 
başlıklı oturumunda ise 
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Köksal Liman, 
panelist olarak yer aldı. 
Prof. Dr. İşler, yeni askeri 
stratejilerin geliştirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti: 
“Bugün, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’da, devlet dışı silahlı 
aktörlerin (non-state armed 
actors) güç kazanması ve 
melez yapıların (hybrid 
organizations) ortaya 
çıkması, bölge ülkelerinin 
karşılaştığı iki önemli 
sorundur. Bu iki önemli 
yeni olgu, konvansiyonel 
askeri yöntemlerin 
dönüştürülerek yeni 
stratejilerin geliştirilmesini 
gerektirmektedir.”
Liman da savunma 
sanayisine ve Türk-Katar 
savunma ilişkilerine 
değinen bir konuşma yaptı: 
“Bir ülkenin teknolojideki 
dışa bağımlılığı, çoğu 
zaman ekonomik bir 
sorunken, savunma 
sanayisi bağımlılığı, bir 
beka sorunudur. Bir başka 
deyişle kriz anında ordusunu 
destekleyecek silah, 
mühimmat ve savunma 
sistemine sahip olacağından 
emin olmayan bir ülkenin, 
refah seviyesi ne olursa 
olsun, geleceğe güvenle 
bakabilmesi söz konusu 

değildir… Savunma sanayisi 
açısından bağımlılığı 
aşmanın yolu, ya her şeyi 
ulusal ölçekte geliştirip 
üretmekten ya da güvenilir 
iş birlikleri yapmaktan 
geçer. Bir ülkenin, tüm 
savunma ihtiyaçlarını 
kendi başına karşılaması; 
bu alana özgü teknolojik 
karmaşıklık ve parasal 
büyüklükten dolayı olanaksız 
olduğu gibi, ekonomik 
açıdan da rasyonel değildir. 
Dolayısıyla Türkiye ve 
Katar’ın bölgesel krizlerin 
çözümüne yön vermek 
için, zaten en üst seviyede 
olan olumlu ilişkilerini, 
savunma sanayisindeki 
birlikteliklerle taçlandırması 
ve güçlendirmesi 
gerekmektedir. Söz gelimi, 
Katar’da, 30’dan fazla inşaat 
şirketimizin bugüne kadar 
üstlenmiş olduğu projelerin 
toplam tutarı, yaklaşık  
8,5 milyar dolara ulaşmışken 
Katar’ın savunma sanayisi 
tedarikinde ülkemizin payı, 
%1’ler mertebesindedir 
ve bu alanda daha kat 
edilecek çok uzun bir 
yol olduğu aşikârdır… 
Esasen dünyanın pek çok 
ülkesi, gelişmiş savunma 
sistemleri üretmektedir. 
Bu anlamda, Türk savunma 
sanayisinin farkının, 
üretilen sistemlerden 
ziyade, sunduğu iş birliği 

felsefesinde olduğunun 
altını çizmek gerekir. 
Türkiye olarak, savunma 
sanayisi iş birliğinde, bir 
müşteri-satıcı ilişkisinden 
ziyade, eşitler-arası bir 
sinerjiyi hedeflediğimizi 
ve bunun pek çok başarılı 
örneğinin de hâlihazırda 
vücut bulmuş olduğunu, 
memnuniyetle paylaşmak 
isterim… 18 Aralık 2016 
tarihinde, Trabzon’da, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile Katar 
Emiri Tamim Bin Hamad  
Al-Thani’nin huzurunda, 
2017 yılında, 2 milyar dolarlık 
iş birliğini hayata geçirmeyi 
öngören Mutabakat 
Muhtırası imzalanmıştır. 
Bu anlaşmanın ruhuna 
uygun bir iş birliğinin en 
hızlı şekilde tesisi, iki 
ülke ilgili kurumlarının 
da sorumluluğudur. Bu 
sorumluluğu başarıyla 
yerine getirmek amacıyla 
zırhlı araçtan elektro-optiğe, 
insansız sistemlerden her 
boyda bot ve gemiye, askeri 
tekstilden mühimmat 
üretimine geniş bir 
potansiyel haritası, Katarlı 
meslektaşlarımızla yapılan 
uzun istişarelerin sonucu 
olarak ortaya çıkarılmıştır. 
Bu toplantı vesilesi ile 
bulunduğum Katar’da, yine 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.”

Doha Uluslararası Politikalar ve 
Stratejiler Forumu 2017 Gerçekleştirildi
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Mart ayında gerçekleştirilen genel kurul toplantılarının 
ardından, sektörün en önde gelen savunma ve 

havacılık firmalarında, yönetim kurulu değişiklikleri oldu. 
Firmalar, yeni yönetim kurulları ile ilgili bilgilendirmeyi, 
basın açıklamaları ile yaptılar.
ASELSAN’ın yeni yönetim kurulu, şu üyelerden oluştu:
n	 Prof. Dr. İbrahim Özkol (Yönetim Kurulu Başkanı)
n	 Mustafa Murat Şeker (Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
 Murahhas Üye)
n	 Murat Üçüncü (Murahhas Üye)
n	 Ziya Akbaş
n	 Ercümend Arvas
n	 Bayram Gençcan
n	 Prof. Dr. Haluk Görgün
n	 Emin Sami Örgüç
n	 Ercan Topaca
Prof. Dr. İbrahim Özkol, 1962 yılında İzmir’de doğdu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği 
Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine 
başladı; yüksek lisans ve doktora öğrenimi de yine aynı 
bölümde tamamladı. Akademik kariyerine, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından İspanya’da  
‘’CASA-3000’’ ve ‘’CN-235’’ projeleri için görevlendirilmesi 
nedeniyle, 1992-1993 yılları arasında geçen 15 aylık süre 
boyunca ara verdi. 1996 yılında akademik kariyerine 
döndü ve 2005 yılında profesör unvanını aldı. Prof. Dr. 
Özkol, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 
görevinin yanı sıra, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümündeki öğretim üyeliği 
görevini sürdürüyor. SSM ve TÜBİTAK destekli birçok 
projede yürütücü ve araştırmacı olarak çalışıyor. Prof. Dr. 
Özkol ayrıca, 2013’te Türkiye’deki üniversitelerde ilk defa 
İTÜ’de açılan Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans 
Programının kurucusudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.
HAVELSAN’ın yeni yönetim kurulu, şu üyelerden oluştu:
n	 Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)
n	 Taner Düvenci (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
n	 Doç. Dr. İrfan Neziroğlu
n	 Ahmet Akyol
n	 Gökhan Gökay
Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik 
Eğitimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun olan Prof. 

Dr. Abdullah Çavuşoğlu, doktorasını, 1993 yılında, 
Sussex Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 
tamamladı. 2011 yılında profesör unvanını alan Prof. 
Dr. Çavuşoğlu, çeşitli üniversite ve kamu kurumlarında 
akademik ve idari görevler üstlendi. Ulusal ve uluslararası 
alanda birçok eseri bulunan Prof. Dr. Çavuşoğlu:
n	 Gazi Üniversitesinde 1986-2008 yılları arasında
 Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve
 Profesör olarak,
n	 2008 yılından itibaren ÖSYM Yürütme Kurulu Üyesi
 olarak 3 yıl,
n	 Yaklaşık 6 yıl boyunca Yüksek Öğretim Kurulu’nda,
 Başkan Danışmanı olarak,
n	 2009 yılında Karabük Üniversitesi Mühendislik
 Fakültesinde kurucu dekan olarak,
n	 Daha sonra ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Rektör
 Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 Kurucu Dekanı olarak görev yaptı.
2013 yılının Mayıs ayından itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu 
Üyesi olarak göreve başladı ve ardından 2014 yılına kadar 
TÜBİTAK’ta başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Prof. Dr. 
Çavuşoğlu, 25 Temmuz 2014’te Yüksek Öğretim Kurulu 
Üyeliği’ne atandı.
TUSAŞ’ın yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluştu:
n	 Oğuz Borat (Yönetim Kurulu Başkanı)
n	 Ahmet Bertan Nogaylaroğlu (Yönetim Kurulu 
 Başkan Vekili)
n	 Dr. Celal Sami Tüfekçi
n	 Nedim Güngör Kurubaş
n	 Burhanettin Aktı
n	 İsmail Altıntaş
n	 Belda Şenel Parlak
TEI’nin yeni yönetim kurulu ise şu üyelerden oluştu:
n	 Temel Kotil (Yönetim Kurulu Başkanı)
n	 Mevhibe Canan Özsoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
n	 Köksal Liman
n	 Meryem Aybike Molbay Arsan
n	 Rafet Bozdoğan
n	 Randall Hobbs
n	 Saim Dinç
MSI Dergisi olarak yeni seçilen yönetim kurullarına ve 
üyelerine, görevlerinde başarılar dileriz.

Sektörün Zirvesinde Yönetim Kurulları Değişti

OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi 

(OSSA) Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 
karar uyarınca, OSSA 
Koordinatörlüğü görevine, 4 
Mart itibarıyla bir süredir bu 
görevi vekâleten yürütmekte 
olan Ece Haykır getirildi.
Lisans eğitimini Ankara 
Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümünde; 
yüksek lisans eğitimini ise 
Gazi Üniversitesi İşletme 
Bölümünde tamamlayan 
Haykır, Ekonomi Bakanlığı 
ve OSSA’nın beraber 
yürüttüğü Uluslararası 
Rekabeti Geliştirme (UR-GE) 
Projeleri’nde, 2011 yılından 
beri yönetici olarak görev 
yapmaktaydı.

OSSA Koordinatörlüğü’ne 
Ece Haykır Atandı

©
 O

SS
A



MSI SAVUNMA HABER

10 - Nisan 2017

ASELSAN’ın 2016 Yılı 
Faaliyet Raporu,  

Mart ayında yayınlandı. 
Firma, başlıca göstergelerde, 
her kategoride, 2015  
yılına göre daha iyi bir 
performans ortaya koydu. 
Raporda, öne çıkan  
rakamsal değerler şöyle 
sıralandı:
n	 Net satışlar:  
 3.768 milyon lira

n	 Net dönem kârı:  
 795 milyon lira
n	 Kişi başı satış: 672.000 lira
n	 Ar-Ge Harcaması:  
 1.243 milyon lira
n	 Faaliyetlerden yaratılan
 nakit: 981 milyon lira
n	 2016 yılında alınan
 siparişler:  
 9.499 milyon lira
n	 Gelecek yıllara ait sipariş 
 tutarı: 6,2 milyar dolar
n	 Satışların %52’si Türk
 Silahlı Kuvvetlerine;  
 %35’i özel kuruluşlara  
 ve diğer kurumsal
 müşterilere; %13’ü ise

 yurt dışı müşterilere
 yapıldı.
Mart ayında, ASELSAN’dan 
bir iş birliği ve bir de ödül 
haberi geldi. Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi (SBÜ) ile 
ASELSAN arasında iş birliğini 
konu alan protokol, 7 Mart’ta 
imzalanarak yürürlüğe girdi. 
SBÜ ve ASELSAN; eğitim, 
projelendirme, laboratuvar 
ve klinik uygulamalar, 
cihaz incelemesi, Ar-Ge 
faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
çalışma grupları kurulması 
konusunda iş birliği 
yapacaklar.

9 Mart’ta düzenlenen SAP 
Forum Ankara etkinliğinde 
ise Yılın Analitik Projesi 
Ödülü, “Bütçe Sisteminin 
Yeniden Yapılandırması 
Projesi” ile ASELSAN’a 
verildi.

TÜBİTAK ile Devlet 
Hava Meydanları 

İşletmesi (DHMİ) iş 
birliği çerçevesinde, yerli 
imkânlarla geliştirilen 
ve alanında bir ilk olan 
Milli Hava Trafik Kontrol 
Simülatörü (atcTRsim), 
Esenboğa Havalimanı Eğitim 
ve Simülatör Tesisleri’nde 
göreve başladı.
atcTRsim, DHMİ ile 
TÜBİTAK’ın Ar-Ge iş birliği 
çerçevesinde geliştirildi. 
HAVELSAN, projeye, 
simülatör alanındaki 
teknolojik altyapı ve 
deneyimiyle katkıda bulundu 

ve simülatörün kurulum 
çalışmalarını gerçekleştirdi. 
atcTRsim, temel hava trafik 
kontrolör eğitimlerinin 
yanı sıra gerektiğinde 
ileri düzey hava trafik 
kontrolör eğitimleri ve 
hava sahası yapılanma ve 
modifikasyon çalışmalarında 
kullanılabilecek.

atcTRsim, Yaklaşma 
/ Yol Kontrol Radar 
Simülatörü’nden ve 360 
derece görselliğe sahip 
Meydan Kontrol Simülatörü 
‘nden oluşuyor. Yaklaşma 
/ Yol Kontrol Radar 
Simülatörü, 8 adet kontrolör 
çalışma pozisyonu ile 8 
adet hayali pilot pozisyonu 

kapasitesine sahip. Meydan 
Kontrol Simülatörü ise 
360 derece kule ortamı 
ve sekiz adet hayali pilot 
pozisyonu kapasitesine sahip.
Genişleyebilir yapıda 
tasarlanan atcTRsim’e, 
yeni havalimanlarının 
3 boyutlu modelleri ve 
hava sahası üzerinde 
yapılacak değişiklikler de 
yerli imkânlarla kolayca 
kazandırılabiliyor.
atcTRsim ile ilgili basın 
bültenleri, HAVELSAN 
tarafından 27 Şubat’ta; 
TÜBİTAK tarafından ise  
3 Mart’ta yayınlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Rover Takımı, URC 

(University Rover Challenge 
/ Üniversite Uzay Yüzey Aracı 
Yarışması) yarışmasına 
katılmaya hak kazanan ilk 
Türk takımı oldu. Yarışma,  
1-3 Haziran’da, ABD’de, 
Utah’ta bulunan Mars Çölü 
Araştırma İstasyonu’nda 
gerçekleştirilecek.
İTÜ Rover Takımı, 2016 
yılının Ağustos ayında, daha önceleri robotik alanında çeşitli 
başarılara imza atmış ARIGE Öğrenci Kulübü Yönetim 
Kurulu tarafından kuruldu. İTÜ’nün farklı fakültelerinden 
gelen 30 öğrenciden oluşan takım, birçok ülkeden katılan 
takımları geride bırakarak, ilk 30 takım arasında yer almayı 
başardı ve URC’nin finalinde mücadele etmeye hak kazandı. 

Yarışmada, araçlardan yapması beklenen görevler, temel 
olarak; engebeli arazide devrilmeksizin hareket ederek, 
belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak; robot kol kullanarak 
belirlenmiş eşyaları bir yerden başka bir yere taşımak ve 
robot kol kullanarak bir kontrol paneline müdahale etmek 
olarak sıralanıyor.

ASELSAN, 
Çıtayı Yükseğe 
Taşıyor

İTÜ Rover Takımı, URC Yarışmasında Türkiye’yi Temsil Edecek

İlk Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü Göreve Başladı
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Mart ayında, FNSS’nin yurt içi ihtiyaçlar için yürüttüğü 
projelerde, 2 önemli gelişme yaşandı. Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM) tarafından, ASELSAN’ın ana yükleniciliğinde 
yürütülen Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma 
Silah Sistemi (KORKUT) projesinde, ZMA 30 araçlarını sağlayan 
FNSS, 6 Mart’ta yaptığı açıklama ile bu araçların seri üretimine 
başladığını duyurdu. Seri üretim sözleşmesi, ASELSAN ile 
FNSS arasında, 2 Aralık 2016’da imzalandı.
KORKUT; Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve Silah Sistemi Aracı 
(SSA)’ndan oluşuyor. KKA, 3 boyutlu arama radarı ile hedef 
tespit ve takibini gerçekleştiriyor. Ayrıca yerel hava resmini 
oluşturuyor ve tehditleri değerlendirerek, SSA’lara hedef 
ataması yapıyor. SSA ise hedefi, atış kontrol radarı ya da 
elektro-optik algılayıcılar ile takip ederek, 2 adet 35 mm’lik 
topuyla ateş altına alıyor. Gerek SSA gerekse KKA, FNSS’nin; 
komuta kontrol, büyük ölçekli mobil radar, topçu ateş destek, 
kundağı motorlu topçu ve füze sistemlerini taşımak üzere 
özel olarak geliştirdiği paletli taşıyıcı platformu olan ZMA 30 
üzerinde şekillendirildi. ZMA 30, Alçak İrtifa Hava Savunma 
Füze Sistemi (HİSAR-A) projesinde de kullanılıyor. Yüksek 
süspansiyon kapasitesi, yüksek güç gurubu performansı 
ve geniş bir iç hacim sunan ZMA 30’un en dikkat çekici 
özelliği, amfibik olarak da konfigüre edilebilmesi. Bu özelliği, 
KORKUT’u, mevcut tüm diğer orta kalibre namlulu ve kundağı 
motorlu hava savunma sistemleri içerisinde benzersiz 
kılıyor. Ana muharebe tankı ve zırhlı muharebe aracı gibi 
zırhlı unsurlarla birlikte hareket edebilen ve hareket hâlinde 
de atış yaparak bu unsurların hava savunmasını sağlayan 
KORKUT sisteminin, akarsu gibi doğal engelleri tek başına 
geçebiliyor olması, sisteme önemli bir taktik avantaj sağlıyor.
SSM ile ASELSAN arasında, 19 Mayıs 2016’da atılan imzalarla 
başlayan KORKUT Projesi Seri Üretim Dönemi kapsamında, 
üretim hattı kalifikasyonu ve seri üretim faaliyetleri 
gerçekleştirilecek. Sistemler, 1 adet KKA ve 3 adet SSA’dan 
oluşan kafileler hâlinde teslim edilecek. Bu kapsamda, FNSS 
tarafından üretilecek ilk kafile ZMA 30 araçlarının, 2018 yılı 
Mayıs ayında, ASELSAN’a teslim edilmesi planlanıyor.

Çıkarma Birlikleri FNSS’ye Emanet
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını 
karşılamak için SSM tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen 

Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) Projesi’nin sözleşmesi, 
SSM ile FNSS arasında, 7 Mart’ta, Ankara’da imzalandı.
Zırhlı amfibi hücum araçları, çıkarma operasyonlarında; hem 
birliklerin kıyıya güvenli bir şekilde çıkartılmasını sağlıyor 
hem de karaya çıktıktan sonra, bir zırhlı muharebe aracı ya 
da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor. Harekâtın 
çıkarma safhasında araçlar, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma 
gemilerinden denize iniyor ve aradaki birkaç kilometrelik 
mesafeyi, yüksek süratle kat ederek, birliklerin, koruma 
altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Karada 
ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor. Zırhlı 
amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince, çift 
doğalı araçlar olarak, hem denizde hem de karada üstün 
performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda 
ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve 
müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten, FNSS dışında 
tek bir firma bulunuyor.
SSM ile FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 
araçlar, yurt içi geliştirme modeli doğrultusunda, FNSS 
tarafından geliştirilerek üretilecek. FNSS, 23 adedi personel 
taşıyıcı, 2 adedi komuta kontrol aracı ve 2 adedi de kurtarma 
aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edecek. Zırhlı 
Amfibi Hücum Araçlarının teknik özellikleri, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından tanımlanan harekât konsepti ve 
görev ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendi. Araçların, 
benzerlerine göre:
n	 Araç içerisinde taşınacak personel sayısı,
n	 Balistik ve mayın koruma seviyeleri ve
n	 Karada ve suda sağlanacak performans kriterleri
konularında üstün olması hedefleniyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, imzalanan 
sözleşme ile ilgili şunları söyledi: “ZAHA sözleşmesi, son  
1 yıl içinde; Silah Taşıyıcı Araçlar projesinin ardından,  
SSM ile imzaladığımız ikinci sözleşme oldu. Bir de ASELSAN 
ile imzaladığımız KORKUT sözleşmesi var. Böylece; 
araç adedi, araç çeşitliliği ve hizmet süresi bakımından, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının en büyük ve önemli 

yerli tedarikçisi olma özelliğini başarıyla 
sürdürmekte olmanın yanı sıra Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığımıza da araç verecek 
olmanın haklı gururunu taşımaktayız.
FNSS’nin, TSK envanterinde bulunan araçları; 
Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), SAMUR Seyyar 
Yüzücü Hücum Köprüsü ve KUNDUZ Amfibi 
Zırhlı İstihkâm İş Makinesi, başarıyla görev 
yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 
envantere girecek araçlarımız ise KORKUT 
projesinde kullanılan ZMA-30; Silah Taşıyıcı 
Araçlar projesinde kullanılacak KAPLAN-15 
ve PARS 4x4 ile Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 
olacak. Her ihtiyaca yönelik bir FNSS aracıyla 
TSK’ya hizmet etmeye devam edeceğiz.”

FNSS, KORKUT ve ZAHA ile 
TSK’nın Araç Tedarikçisi 
Olmaya Devam Ediyor
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Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) Ankara Şubesi 

ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın iş 
birliği ile düzenlenen 18’inci 
Kamu Kalite Sempozyumu, 
23 Mart’ta, SSM Nuri 
Demirağ Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında; 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, 
KalDer Yönetim Kurulu 
Başkanı Buket Eminoğlu 
Pilavcı ve KalDer Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Karyağdı 
birer konuşma yaptılar. 
Sempozyumun öğleden 
sonraki bölümüne, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan da katıldı 
ve bir konuşma yaptı. Bu 
yıl, “Değişimi Yönetmek” 
ana temasıyla düzenlenen 
sempozyumda, şu oturum ve 
paneller gerçekleştirildi:
n	 Kamu Sermayeli
 İşletmelerde Kalite ve
 Verimlilik Oturumu,
n	 Vatandaşın Yaşam

Kalitesini Arttırmaya 
Yönelik Yenilikçi 
Uygulamalar Oturumu,

n	 Azerbaycan Asan (Kolay)
Hizmet Merkezi Özel 
Oturumu,

n	 Savunma Sanayinde
ve Bilişimde Değişimi 
Yönetenler Paneli ve

n	 Kamuda Değişim
Yönetimi ve Liderlik 
Paneli.

Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi’nin başkanlığında 
icra edilen Savunma 
Sanayinde ve Bilişimde 
Değişimi Yönetenler 
Paneli’nde, HAVELSAN 
Genel Müdürü ve CEO’su 
Ahmet Hamdi Atalay ve 
Meteksan Savunma Genel 
Müdürü Tunç Batum, 
firmalarının kalite ve 
değişim algısı ile bu 
konularda yürüttükleri 
çalışmaları anlattılar.
MSI Dergisi’nin, etkinlik 
resmi yayını ve basın 
sponsoru olduğu 
sempozyuma, savunma 
ve havacılık sektörü de 
sponsorluk anlamında 
destek verdi. Sempozyuma; 
FiGES oturum sponsoru 
olarak, AAES, AYESAŞ, 
HAVELSAN, ICterra ve 
TUSAŞ firmaları da destek 
sponsoru olarak katkı 
sağladılar.
Sempozyum ile ilgili 
kapsamlı haberimiz, 
KalDer Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazmi Karyağdı ile 
yaptığımız söyleşi ile 
birlikte Mayıs sayımızda 
yer alacak. Sempozyum 
özel dosyamızda, savunma 
ve havacılık sanayisi 
firmalarının, kalite ve 
değişim konusundaki 
çalışmalarını konu alan özel 
bir bölüm de yer alacak.

Savunma ve Havacılık Sanayisi, 
Kalite ve Değişimi Anlattı
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Katmerciler’in 2016 Gündemi, 
Güvenlik Araçları Oldu

Katmerciler’in, Mart ayında yayınlanan 2016 Yılı Faaliyet 
Raporu’na göre, firma, 2016’da; 11 adet Zırhlı Kazıcı 

Yükleyici, 5 adet Zırhlı Ekskavatör ve 5 adet TOMA’yı 
kullanıcılarına teslim etti. Firma ile ilgili başlıca  
göstergeler de şöyle sıralandı:
n	 Satış gelirleri: 144.583.597 lira
n	 İhracat gelirleri: 64.101.416 lira
n	 Net kârı: 9.601.472 lira
n	 Ar-Ge harcaması: 6.924.513 lira
Raporda, Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili, şu bilgilere de yer 
verildi: “Şirket 01.01.2016-31.12.2016 dönemi içerisinde 
toplam 32 adet proje üzerinde çalışmıştır. Bu projelerden 
15 adedi tamamlanmış, 17 adedi devam etmektedir. Tüm 
bu projeler için ilgili dönemde 6.924.513 liralık Ar-Ge 
harcaması gerçekleştirmiştir. Bu harcamaların 5.424.459 
lirası geliştirme projeleri olup, aktifleştirilmiştir.
Geriye kalan 1.500.054 lirası araştırma projesi niteliğinde 
olup gider yazılmıştır.”

TÜBİTAK BİLGEM YTE, CMMI 
Seviye 5 Olarak Derecelendirildi

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım 
Teknolojileri Araştırma 

Enstitüsü, 20 Şubat-3 Mart  
tarihleri arasında 
gerçekleştirilen, Bütünleşik 
Yetenek Olgunluk 
Modeli (CMMI) Seviye 5 
değerlendirmesini başarıyla 
tamamlayarak CMMI Seviye 
5 olarak derecelendirildi. 
Böylece TÜBİTAK BİLGEM 
YTE, Türkiye genelinde, 
kamu kurum ve kuruluşları 
arasında, CMMI 5 
seviyesine ulaşan tek ve 
ilk kurum olma özelliğini 

kazandı. CMMI Seviye 5 
derecelendirme belgesi; 
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar 
ve YTE Müdürü Cemil 
Sağıroğlu’na, Baş Denetçi 
Wayne Littlefield tarafından 
takdim edildi.
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Müşterek Taarruz 
Uçağı (JSF) Projesi 

Motor Nihai Montaj Hattı 
Kurulumu, Aktivasyonu ve 
1’inci Hava İkmal Bakım 
Merkezi (HİBM) Komutanlığı 
T-11 Bremzesi Modifikasyon 
Safhası Projesi’nin imza 
töreni, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve TEI Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’in 
katılımı ile 23 Mart’ta, 
Ankara’da gerçekleştirildi.
JSF’nin F135 motorlarına 
yönelik Motor Nihai Montaj / 
Test Hattı ve Avrupa Bölgesi 
Depo Seviyesi Bakım 
(DSB) Merkezi Kurulumu 
Çalışmaları kapsamında 
tamamlanan planlama ve 

yönetim safhasını takiben 
imzalanan bu sözleşme ile 
TEI, 1’inci HİBM T-11 Test 
Bremzesi Modifikasyonu  
ve Motor Nihai Montaj / Test 
(FACO) Hattının Kurulumu 
işini, 3 yıl sonunda 
tamamlayacak. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı  
(SSM) Uçak Daire 

Başkanlığı önderliğinde 
yürütülecek olan 
proje kapsamında 
gerçekleştirilecek kabiliyet 
kazanımı, sadece Türkiye 
envanterine girecek 
motorların montaj ve test 
işleri için olmayacak; aynı 
zamanda bölgesel motor 
bakım, onarım ve revizyon 

işleri için de kullanılacak. 
Bu proje ile 1’inci  
HİBM Komutanlığı,  
Avrupa bölgesindeki  
tüm kullanıcılara ait  
JSF uçaklarının 
motorlarına, ağır bakım 
ve onarım hizmeti vermek 
üzere kurulacak ilk  
merkez olacak.

F135 
Motorları için 
İmzalar Atıldı

Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerinin Yara Savunma 
Simülatörü ihtiyacı için açtığı ihaleyi, rakiplerini geride 

bırakarak kazanan Inno Simulation - Meteksan Savunma 
ortaklığı oldu. Meteksan Savunma tarafından 30 Mart’ta 
yapılan açıklamada, söz konusu simülatörün tedariki ile ilgili 
sözleşmenin, 24 Şubat’ta imzalandığı bildirildi.
Simülatör, kaza yapan veya isabet alan gemilerde oluşan 
yaralara müdahale edilmesi, su tahliyesi ve izolasyon 
faaliyetlerinin, zamanında ve eksiksiz yapılması için, gerçeğe 
yakın bir platformda, uluslararası ve denizcilik standartlarına 
uygun eğitimler verilmesini sağlayacak. Temel seviyeden ileri 
seviyeye kadar her kademedeki personele; çağdaş teknolojili 
tasarımı ile zorluk seviyesi ayarlanabilir, otomasyon 
kontrollü eğitim seçenekleri sunan sistem, uyarlanabilir 
sistem raporları ile eğitim değerlendirme, karşılaştırma ve 
raporlama imkânlarını da içerecek.
Kurulacak sistemde, Meteksan Savunma’nın simülatör 
çözümü referans alınacak olmakla birlikte, Meteksan 
Savunma, yerli katkı oranının en üst düzeyde 
gerçekleşmesi için, Kore’de yerleşik Inno Simulation 
firması ile birlikte çalışacak. Yara Savunma Simülatörü’nün 
üretimi ve alt sistemleri, Meteksan Savunma desteği 
altında, yerel imkânlarla Kore Cumhuriyeti’nde yapılacak.
İlk olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 
Yara Savunma Simülatörü’nü geliştiren ve teslimatını 
gerçekleştiren Meteksan Savunma, Umman Deniz 
Kuvvetlerinin de açmış olduğu ihaleyi kazanmış ve sistem 
teslimatını başarı ile tamamlamıştı.

İmzalanan sözleşme ile ilgili değerlendirmelerini 
paylaşan Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, 
şunları söyledi: “Meteksan Savunma olarak hem Kore 
Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri’nin bu önemli ihtiyacını, 
sınıfının en güncel ve modern sistemi ile karşılayacak 
olmamız hem de bunu, Koreli dostlarımızla iş birliği içinde 
yapacak olmamız nedeniyle heyecanlıyız. Yara Savunma 
Simülatörü konusunda, dünyanın lider firması olma 
yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kuşkusuz bu konuda en 
büyük referansımız, Türk ve Umman Deniz Kuvvetleri. 
Burada, öncelikle, ilk ürünümüzü çıkartmamıza vesile 
olan Türk Deniz Kuvvetlerine, Kore Cumhuriyeti’ne 
gerçekleştirdiğimiz bu ihracat için bize büyük destek 
olan Savunma Sanayii Müsteşarlığımıza, ürünümüzün 
uluslararası alanda kendini ispat etmesine olanak sağlayan 
Umman Deniz Kuvvetlerine ve bu ihracat için önemli 
gayret gösteren şirketimiz Uluslararası Satış ve Platform 
Simülatörleri ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.”

Kore Cumhuriyeti de Tercihini 
Meteksan Savunma’dan 
Yana Kullandı
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Genel Maksat Helikopter Projesi’nde, ASELSAN ve 
Sikorsky tarafından geliştirilen aviyonik süit için test 

platformu olacak S-70i helikopteri, ASELSAN tesislerine 
ulaştı. Sikorsky’nin Polonya’daki tesislerinde üretilen 
helikopterin Türkiye’ye ulaştığı, Sikorsky tarafından,  
2 Mart’ta yayınlanan basın bülteni ile duyuruldu.
IMAS (Integrated Modular Avionics System / Entegre 
Modüler Aviyonik Sistemi) olarak adlandırılan aviyonik 
süit, ASELSAN tarafından; Sikorsky, TUSAŞ ve  
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu pilotların iş birliği ile 
geliştiriliyor. IMAS, Sikorsky tarafından helikoptere 
entegre edilecek ve hem Türkiye’nin tedarik edeceği 
T70 helikopterlerinde hem de Türkiye’de üretilecek 
ve uluslararası müşterilere teslim edilecek S-70i 
helikopterlerinde kullanılacak.

Mülkiyeti Sikorsky’e ait olan helikopter, toplam 9 saatlik 
uçuşun ardından, 25 Şubat’ta, Ankara’ya ulaştı. 930 deniz 
mili süren yolculukta, helikopter, 2 kere yakıt ikmali yaptı ve 
Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ın 
hava sahalarından geçti. 1 Mart’ta düzenlenen törenle 
Sikorsky Genel Maksat Helikopter Projesi Program 
Direktörü Jason Lambert, helikopterin anahtarını, 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken’e takdim etti.

Boeing ve TUSAŞ, 
TUSAŞ’ın Boeing 787 

Dreamliner uçaklarına 
irtifa dümeni üretmesini 
konu alan sözleşmenin 
süresini uzattı ve kapsamını 
geliştirdi. İki firma, 
bu konuda anlaşmaya 
vardıklarını, 30 Mart’ta 
yaptıkları basın açıklaması 
ile duyurdu.787 programının 
başlangıcından beri irtifa 
dümenlerini üretmekte olan 
TUSAŞ, 2013 yılında, bu 
alanda, Boeing’e doğrudan 
tedarikçi olmuştu.
Konu ile ilgili görüşlerini 
paylaşan TUSAŞ Genel 
Müdürü Temel Kotil, 
“TUSAŞ, uluslararası 
havacılık projeleri 
kapsamında, küresel 
düzeyde rekabetçi ve önemli 

bir ortak. Umuyorum ki, 
bu anlaşma ile hâlihazırda 
sürdürdüğümüz bu 
yakın ilişkimiz, daha 
da güçlenerek yeni bir 
ivme kazanacak.” dedi. 
Boeing Türkiye Genel 
Müdürü Ayşem Sargın 
ise değerlendirmelerini, 
“Boeing’in kalite 
standartları, 
zamanında teslimat ve 
karşılanabilirlik hedeflerini 
gerçekleştirmede, TUSAŞ, 
yakın çalıştığımız, üstün 
performanslı bir tedarikçi 
oldu. TUSAŞ’ın bu 
bağlamdaki becerilerine 
ve dünyanın en yenilikçi 
uçağını üretmedeki 
özverisine müteşekkiriz.” 
sözleri ile iletti.
Mart ayında TUSAŞ, 

bir de ödül aldı. Türk Patent 
ve Marka Kurumunun  
ev sahipliğinde,  
2-4 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen, 2017 İstanbul 
Uluslararası Buluş Fuarı 
(ISIF’17)’nda, TUSAŞ 
Personeli Aydın Birol 
Akdemir ve Kadircan 
Kopşa’nın buluşu; “A Real 
Time Operation Method” 
ve Özgür Dokuyucu’nun 

buluşu; “Payload Release 
Mechanism” sergilendi. 
Uluslararası jüri tarafından 
yapılan değerlendirmede, 
“A Real Time Operation 
Method” buluşu, “ISIF’17 
Altın Madalyalar” 
kategorisinde, ödüle layık 
bulundu. Ödül, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü tarafından 
TUSAŞ temsilcisine verildi.

Genel Maksat Helikopter 
Projesi’nin Test Platformu 
Türkiye’ye Geldi

TUSAŞ-Boeing 
Ortaklığı Derinleşiyor
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Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Teknopark İstanbul Altın 
Küp Ödül Töreni, 1 Mart’ta, İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Teknopark İstanbul ekosisteminin en iyilerinin 
ödüllendirildiği etkinlikte, 13 kategorideki ödüller, 
sahiplerini buldu:
n	 Yılın Savunma Sanayii Şirketi: ROKETSAN
n	 Yılın En Fazla İhracat Yapan Şirketi: P.I. Works
n	 Yılın En fazla İstihdam Sağlayan Şirketi: Intertech
n	 Yılın En Fazla Proje Üreten Şirketi: PavoTe
n	 Yılın Start-Up Firması: YongaTek
n	 Yılın En Fazla Desteklerden Yararlanan Şirketi: Nubigon

n	 Yılın Projesi: Motek
n	 Yılın Ürünü: Altınay Havacılık
n	 Yılın Kuluçka Şirketi: Optiyol
n	 Yılın Yöneticisi: Intertech-Yeşim Cöngevel Sonbudak
n	 Yılın Ekibi: MilSOFT
n	 Yılın Şirketi: Delta Marine
n	 Yılın Üniversitesi: Bahçeşehir Üniversitesi
Ödül törenine, Baykar Makina Genel Müdürü Haluk 
Bayraktar da davetli konuşmacı olarak katıldı. Bayraktar, 
konuşmasında, güncel gelişmelerle Baykar Milli İHA’nın 
serüvenini paylaştı.

Otokar’ın 2016 Yılı Faaliyet 
Raporu, Mart ayında 

yayınlandı. Raporda, firma 
ile ilgili 2016 yılının başlıca 
rakamsal verileri şöyle 
sıralandı:
n	 Ciro: 1,6 milyar lira
n	 İhracat: 145 milyon dolar
n	 Net dönem kârı: 
 69,7 milyon lira
n	 Yıllık üretim kapasitesi:
 13.050 araç 
 (900 taktik zırhlı araç)
Hem ticari hem de 
savunma sektörüne yönelik 
faaliyetleri olan Otokar’ın, 
savunma tarafında yaşanan 
başlıca gelişmeler ise şöyle 
sıralandı:
n	 ALTAY ana muharebe
 tankının seri üretimi
 ve entegre lojistik 
 destek faaliyetlerini
 kapsayan seri üretim
 teklifi, Savunma 
 Sanayii Müsteşarlığına
 sunuldu.

n	 Birleşik Arap
Emirlikleri’nde, “Otokar 
Land Systems Limited” 
şirketi kuruldu.

n	 COBRA II araçları,
Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine girdi; COBRA 
II için, ilk ihracat siparişi 
alındı.

n	 İç ve dış pazarlardan
alınan zırhlı araç 
siparişlerinin teslimatları 
tamamlandı.

n	 Otokar test
laboratuvarları, balistik 
ve mayın testleri için, 
uluslararası geçerliliği 
olan akreditasyon 
sertifikasını almaya hak 
kazandı.

Mart ayında, Otokar’dan 
Haber Bülteni’nin 27’nci 
sayısı da yayınlandı. 
Bültende:
n	 ALTAY projesinde kabul
 testlerinin tamamlandığı,

n	 Kara Kuvvetleri
Komutanlığı bünyesinde 
hizmet vermek üzere 
üretilen COBRA II keşif 
ve gözetleme araçlarının 
göreve başladığı ve

n	 Otokar’ın, 2016 yılı 
sonunda yurt içi ve yurt 
dışından aldığı COBRA II 
ve URAL zırhlı araçları
siparişlerine ilişkin üretim 
ve teslimatların devam 
ettiği haberleri yer aldı.

Teknopark İstanbul’un En İyileri Ödüllendirildi

Otokar, 
Büyümesini 
2016’da da 
Sürdürdü
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Türk savunma ve havacılık sanayisi, artık insansız  
hava araçlarından haberleşme ve gözlem uydularına, 
helikopterden eğitim uçağına, muharebe gemisinden 

piyade tüfeğine, modernizasyon projelerinden komuta kontrol 
sistemlerine, savunma sektörünün en kritik ürünlerini ve 
sistemlerini tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.  
Ancak bugünün dünyasında, yalnızca Türkiye sınırlarında 
kalınamaz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra  
ihracat performansının da katlanması gerekiyor.
Türkiye’nin çizdiği yeni vizyon ve hedefler doğrultusunda büyük 
önem arz eden savunma ve havacılık sektörü, Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) çatısı altında, sektörün 
sorunlarını değerlendiren, geleceğe yönelik stratejiler geliştiren 
bir yapıya kavuştu. Birliğimiz bünyesinde yapılan çalıştay ve arama 
konferanslarıyla sektörü; askeri, akademik ve finans dünyasından 
katılımcılarla bir araya getiriyoruz; başta Ar-Ge olmak üzere, 
ülkemiz için geliştirilmesi son derece büyük önem arz eden alanların büyümesine katkıda bulunuyoruz.
Yılda 2 milyar dolara yaklaşan ihracat performansıyla Türk savunma ve havacılık sanayisi, Türkiye’nin en önemli 
ihracat kalemlerinden birini gerçekleştirmeye aday. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi hedefimiz kapsamında,  
Türk savunma ve havacılık sektörü, her yılı, bir önceki yıla göre artış ile kapatmayı başarıyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisi tarafından geliştirilen ve üretilen ürünleri tercih eden ülkelerin sayısı,  
her geçen gün artıyor. İhracat rotasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa Birliği’ne, Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkelerinden Asya ve Uzak Doğu’ya geniş bir coğrafya yer alıyor. Dünya pazarına sunduğumuz ve yakın 
zamanda sunacağımız ürünlerle Türkiye’ye, Türk ürünlerine duyulan ilgi daha da büyüyecek. Bu ilgiyi fırsata  
ve iş birliğine dönüştürmek ise sektörümüz için çok önemli.
Özgün tasarıma sahip ürünler yapabildiğiniz sürece, savunma ve havacılık sanayisinde söz sahibi olabilirsiniz. 
Sektörümüzün ilerleyebilmesi için, ürün ve teknoloji geliştirmek, öncelikli konularımız arasında. Özgün tasarıma 
sahip ürün geliştirmenin farklı yöntemleri var. Bu farklılık; maliyet, stratejik gizlilik ve siyasi politikalar ile belirlenir. 
A400M, F-35 gibi uluslararası büyük projelerde önemli sorumluluklar üstlenen sanayimiz, bu tecrübelerini, özgün 
ve rekabet edebilen üstün ürünlere dönüştürme yolunda yoğun gayret içerisinde. Bu alanda, Hükümetimizin teşvik 
ve destekleme politikaları; Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın, alımlarda yerli üretime vermiş olduğu öncelik, 
bizlere daha fazla yatırım yapma ve istihdam yaratma şansı tanıyor.
Devletin yerli savunma ve havacılık sanayisinden alımlarının arttırılması; şirketlerimizin geliştirdiği ürünlerin,  
devlet envanterine girmesi ve kullanılması, dış pazarlarda en fazla sorgulanan hususlar. Bu nedenle özellikle  
Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından yerli ürünlerin tercih edilmesi, hem ihtiyaçların karşılanması 
hem de referans olması anlamında büyük önem arz ediyor.
SSI olarak amacımız, Türkiye’yi, sektörün global tedarikçilerinden biri hâline getirmek. Yeni pazarlar ve sektör 
arasında köprü görevi gören birliğimiz, sektör ihracatını arttırmak için çalışıyor. Bu hedefe ulaşmak için, tanıtıma 
büyük önem veriyoruz. Bu açıdan, önümüzdeki ay gerçekleştireceğimiz IDEF 2017 fuarını çok önemsiyoruz.  
Her IDEF fuarında olduğu gibi, bu fuarın da uluslararası birçok katılımcının yoğun ilgisine sahne olacağına eminim. 
Türk savunma ve havacılık sanayisinin gövde gösterisini heyecanla bekliyorum.

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

Sektörün Gövde 
Gösterisini Heyecanla 
Bekliyoruz
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Adını, Urduca’da barış anlamına gelen “aman” kelime-
sinden alan tatbikat, 2 yılda bir düzenleniyor. İlki 2007 
yılında düzenlenen tatbikat, hem batı hem de doğu 

dünyasından farklı ülkeleri bir araya getirmesi ile öne çıkı-
yor. AMAN tatbikatları, bu yıl da olduğu gibi; Amerikan, Rus 
ve Çin Deniz Kuvvetlerinin bir arada olduğu, nadir, belki de 
tek tatbikat.
Tatbikatın amacı, “Kıyı ve açık denizlerde yoğunluğu her ge-
çen gün artan suç ve terörizmle mücadele konusunda, dün-
yanın farklı ülkelerinin deniz kuvvetleri arasındaki karşılıklı 
iş birliğinin geliştirilmesi” olarak ortaya koyuluyor.
Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri; TCG GELİBOLU (F-493) fır-
kateyni, SAT ve SAS görev timleri, Çok Uluslu Deniz Güvenli-
ği Mükemmeliyet Merkezi (CUDGMM) personeli ve bir SH-70 
helikopteri ile iştirak etti. Gemileriyle ya da gözlemcileriyle 
katılarak tatbikata ilgi gösteren ülke sayısı toplam 37; davetli 
ülkelerden tatbikata katılan gemi sayısı ise 15 oldu. Türkiye 
ve Pakistan’ın yanı sıra ABD, Avustralya, Çin Halk Cumhuri-
yeti, Endonezya, İngiltere, Rusya Federasyonu ve Sri Lanka, 
su üstü unsurlarıyla; Japonya ise hava unsurlarıyla yer aldı. 
Tatbikat, kara ve deniz safhası olmak üzere iki ayrı safhada 
icra edildi.
Bahria Üniversitesi Ulusal Deniz Politikaları Araştırma Mer-
kezi tarafından düzenlenen 7’nci Uluslararası Deniz Konfe-
ransı da tatbikat ile eş zamanlı olarak, 11-13 Şubat tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Bu yılki konferansın ana konusu, 
“2030 Yılı Hindistan Okyanus Bölgesi Stratejik Görünümü, 
Evirilen Sıkıntıları ve Stratejiler” oldu.

Asimetrik Tehditlere Karşı İş Birliği
Tatbikat, ilk gün düzenlenen açılış töreni ile başladı. Tören-
de ilk olarak, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Muhammad Zakaullah’ın, tatbikata katılan ülkelere hitap 
ettiği açılış mesajı okundu. Oramiral Zakaullah, mesajında, 
“Bugün deniz güvenliğine yönelik olan tehditler; her geçen 
gün daha fazla şekilde, deniz ortamında büyük etkileri olan 

AMAN 2017,Türk-Pakistan
Dostluğunu Pekiştirdi

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
AMAN 2017 tatbikatı, 10-14 Şubat 
tarihleri arasında, Karachi merkezli 
olarak icra edildi. Tatbikata, 36 ülkeden; 
toplam 15 gemi, 2 denizaltı savunma 
harbi (DSH) uçağı ve 5 helikopter katıldı. 
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da 
tatbikatta, çeşitli unsurlarıyla 
boy gösterdi. MSI Dergisi, Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinin davetlisi olarak tatbikatı 
takip eden, tek Türk basın kuruluşu oldu.
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
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terörizm, deniz haydutluğu, insan ve silah kaçakçılığı gibi 
modern asimetrik unsurlardan kaynaklanıyor. Okyanusların 
uçsuz bucaksız olması ve etkilerinin küresel olarak hissedil-
mesi sebebiyle bu tehditler, ülke sınırlarını tanımıyor. Sonuç 
olarak, tek bir ulusun bu yükselen tehditle baş edemeyece-
ğine yönelik farkındalık artıyor ve ortak deniz stratejisi, se-
çimden çok zorunluluk hâline geliyor.” ifadelerini kullandı. 
Ardından, tatbikata katılım gösteren ülkelerin 
bayrakları göndere çekildi.
Daha sonra, Pakistan Donanma Komutanı Ko-
ramiral Arifullah Hussaini bir konuşma yaptı 
ve şunları söyledi: “Pek çok savaş, yanlış an-
laşılma ve iletişimsizlik sebebiyle gerçekleş-
miştir. Bu yüzdendir ki okuduğumuz tarih, 
aralarında boşluklar olan savaş hikâyelerin-
den ibarettir. Belki de bütün savaşlar haklı 
değildir. Çünkü çarpışan tarafların, savaştan 
sonra iş birliği yaptıklarını görüyoruz. İletişim 
kanalları açık olmuş olsa birbirlerini anlamak 
için daha fazla çaba sarf etmiş olsalar, bunu 
daha [savaştan] önce de yapabilirlerdi. İşte biz 
bu sebeple buradayız... Bu tatbikatın amacı, 
anlayışı teşvik etmektir ve bu anlayış, sadece 
resmi etkileşimlerimizi değil, aynı zamanda 
resmi olamayan etkileşimlerimizi de katlaya-
rak arttıracaktır.”
Tören sonunda, tatbikata katılan ülkelerin 
yetkilileri ile yapılan kısa söyleşiler sırasında,  

Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı  
Tuğamiral Yalçın Payal, yerel basın mensuplarına şunları 
söyledi: “Sadece bu tatbikat [tek başına], Pakistan’ın so-
runların çözümüne olan katkısını gösteriyor. Tatbikat, farklı 
paydaşların bir araya gelerek eğitim yapmalarına, kabiliyet-
lerini ve hazırlık seviyelerini arttırmalarına olanak tanıyor.”

A
ksi belirtilm

edikçe tüm
 fotoğraflar: ©

 M
SI D

ergisi

Türkiye’yi tatbikatta, 
TCG GELİBOLU (F-493) 
fırkateyni temsil etti. 

Pakistan’ın Türkiye’de görev yapan bir önceki deniz ataşesi, DESRON 250 Komutanı 
Tuğamiral Zaka Ur Rahman, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Koramiral Arifullah Hussaini
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Türk-Pakistan İş Birliğinin 
Geleceği Parlak
Koramiral Hussaini, törenin ardından, uluslararası basın 
mensupları ile yaptığı basın toplantısında, tatbikatla ilgili ila-
ve bilgiler verdi ve soruları yanıtladı. Koramiral Hussaini’nin 
toplantı sırasında kendisine ilettiğimiz sorulara verdiği ce-
vaplarda, şu noktalar öne çıktı:
n	 AMAN tatbikatları haricinde, Pakistan ile Türkiye’nin
 iş birliği konusundaki ilişkilerinin uzun bir geçmişi var.
 Pakistan, Türkiye’ye, eğitim maksadı ile uzun yıllardır
 askeri personel gönderiyor.
n	 STM tarafından, Pakistan Deniz Kuvvetleri için Karaçi’de
 inşa edilen Denizde İkmal Tankeri’nden elde edilen
 tecrübeler, gelecek için umut verici.
n	 Pakistan Deniz Kuvvetlerinin gelecekte kullanacağı
 platformlar arasında, MİLGEM’in olma ihtimali yüksek.
n	 STM tarafından yürütülecek AGOSTA 90B denizaltısı
 modernizasyonu, her iki ülkeye de modern teknolojiyi
 kullanma fırsatı verecek.
Basın toplantısından sonra, ilk günün akşamı, tatbikata katı-
lan gemilerin güvertelerinde resepsiyonlar düzenlendi; katı-
lımcı ülkeler tarafından gönderilen karşılıklı heyetlerle gemi 
ziyaretleri yapıldı. TCG GELİBOLU’yu ziyaret edenler arasın-
da, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Korami-
ral Zafar Abbasi de yer aldı.
Tatbikatın 2’nci günü, 3 gün süren 7’nci Uluslararası Deniz 
Konferansı başladı. Konferans boyunca, 8 oturum gerçek-
leştirildi ve davetli konuşmacıların yanı sıra 12 adet de ma-
kale sunuldu.
Konferansın açılışının ardından, öğleden sonra, Manora Ada-
sı’nda bando gösterisi ve Anti-Terörizm Tatbikatı gerçek-
leştirildi. Bu faaliyetlerin sonunda, Pakistanlı paraşütçüler, 
yaptıkları atlayış esnasında, havada tatbikata katılan ülkele-
rin bayraklarını dalgalandırdılar. Paraşüt atlayışının ardın-
dan, bir kokteyl ve akşam yemeği düzenlendi ve bu esnada, 
Oramiral Zakaullah, TCG GELİBOLU personeli ve Türk Deniz 
Kuvvetlerinin SAT ve SAS görev timinden personel ile kısa bir 
süre sohbet etti.

TCG GELİBOLU’nun Önemli Misafiri
Tatbikatın 3’üncü günü, Oramiral Zakaullah ve beraberin-
deki heyet, tatbikata; Avustralya, İngiltere, Çin Halk Cum-
huriyeti, Endonezya, Rusya Federasyonu ve Sri Lanka’dan 
katılan gemileri ve TCG GELİBOLU’yu ziyaret etti. Aralarında 
Koramiral Arifullah Hussaini’nin de bulunduğu Pakistan he-
yetinin, gemi güvertesinde Türk heyeti tarafından karşılan-
masının ardından, iki heyet arasında görüşmeler gerçekleşti 
ve Oramiral Zakaullah, geminin ziyaretçi defterini imzaladı, 
karşılıklı şilt ve hediyeler verildi.
Ziyareti sırasında, Oramiral Zakaullah, yoğun programına rağ-
men, bizi kırmayarak, MSI Dergisi’ne özel bir demeç de verdi. 
Pakistan ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin ilişkileri 
hakkında görüşlerini sorduğumuz Oramiral Zakaullah, şun-
ları söyledi: “İki kardeş ülke arasındaki ilişkiler, daima güçlü 
ve yakın olmuştur. Bu ilişkilerle büyük gurur duyuyoruz. İki 
ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ilişkiler söz konusu oldu-
ğunda ise daima yakın kardeşler gibi olmuşuzdur… İlişkiler 
hâlihazırda gelişiyor ve güç kazanıyor ki bizim liderlerimizin 
arzusu da bu yönde. Ayrıca savunma ve havacılık alanında bir-
likte yürüttüğümüz projeler var. Bildiğiniz gibi, özellikle De-
nizde İkmal Tankeri, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında suya indi 
ve umarım bu yılın sonuna kadar da operasyonel hâle gelerek 
donanmamıza katılacak. Ayrıca STM tarafından, AGOSTA 90B 
denizaltısının yarı-ömür modernizasyonu yapılıyor.  
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7’nci Uluslararası Deniz 
Konferansı’nın kapanış 
töreninde, anı fotoğrafı da 
çekildi.

Oramiral Zakaullah, MSI Dergisi’nin sorularını yanıtladı.



Nisan 2017 - 25



MSI AMAN 2017 ÖZEL

26 - Nisan 2017

İleride daha fazla iş birliği ve gemi inşası olacağı; ayrıca  
gelecek AMAN tatbikatlarına; hem daha fazla Türk  
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemisi hem de daha fazla  
ortaklaşa inşa edilmiş gemi katılacağı konusunda çok umut-
luyuz.”
Aynı günün akşamında, tatbikata katılan ülkelerin personeli 
tarafından hazırlanan yemeklerin sunulduğu ülke stantla-
rının yanı sıra Pakistan’ın geleneksel sanatlarının ve dans-
larının sergilendiği, Pakistan’ın tanınmış solistlerinin de 
konserler verdiği çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ger-
çekleştirildi.
Tatbikatın 4’üncü gününün gündemi ise konferansın kapanı-
şı oldu. Konferansın kapanış oturumuna, Pakistan Savunma 
Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Oramiral Zakaullah da 
katıldı.

Hedefler Vuruluyor
Tatbikatın deniz safhası, 5’inci ve son günde, hava unsur-
larının da katılımıyla icra edildi. Tamamen denizde yürütü-
len tatbikatın bu bölümü, basın mensuplarınca, Pakistan  
Deniz Kuvvetleri Gemisi (PNS) NASR’ın güvertesinden ta-
kip edildi ve Pakistan Başbakanı Muhammad Nawaz Sha-
rif’in, PNS NASR denizde ikmal gemisine gelişinin ardın-
dan başladı.
Tatbikata katılan gemilerin her an seyir hâlinde olduğu deniz 
safhasında, sırası ile şu faaliyetler icra edildi:

n	 Denizde İkmal: PNS SHAMSHEER ve PNS ASLAT 
 fırkateynleri, seyir hâlindeki PNS NASR’a yanaştı, gerekli
 hortum bağlantıları yapıldı ve denizde ikmal safhası 
 tamamlandı.
n	 DSH Roketi Atışı: PNS SHAMSHEER ve PNS ASLAT 
 fırkateynleri, iskele ve sancak tarafına doğru 6’şar adet
 RDC-32 DSH roketi atışı yaptılar.
n	 Su Üstü Hedeflere Top Atışı: PNS SHAMSHEER, 
 PNS ASLAT, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri
 Gemisi (PLA[N]) HANDAN ve TCG GELİBOLU fırkateynleri,
 sancak tarafında yaklaşık 4 km mesafede bulunan su üstü
 hedeflere 76 mm çapındaki toplarıyla 5’er atış yaptılar.
n	 Gösteri Uçuşu: Tatbikata katılan ülkelerden gelen hava

unsurlarına ilaveten Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetlerine bağlı çeşitli tipte sabit ve döner kanatlı 
uçaklar, tatbikata katılan ve kol düzeninde ilerlemekte 
olan gemilere paralel olarak, formasyon hâlinde uçarak 
geçtiler.

	n	 Çimariva Seremonisi: PNS NASR, formasyondan
ayrılarak, kol düzeninde batıya doğru ilerleyen diğer 
gemilerin yanından, Doğu yönünde geçti ve bu esnada, 
söz konusu gemilerin personeli güverteye çıkarak 
PNS NASR’ı selamladılar.

Deniz safhasının tamamlanması ile birlikte tatbikat sonlandı.
MSI Dergisi olarak, misafirperverliği için Pakistan Deniz 
Kuvvetlerine teşekkür ederiz.

Oramiral Zakaullah, Türk ve yabancı SAT ve SAS timi üyeleri ile birlikte.
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Prof. Dr. İsmail DEMİR
Savunma Sanayii Müsteşarı

Türkiye ve Pakistan arasında, savunma ve  
havacılık alanında, şimdiye kadar başarı ile 

tamamlanmış çok sayıda iş birliği projesi mevcut.  
Sahil güvenlik botları, Denizde İkmal Tankeri,  
F-16 modernizasyonu, taktik telsizler,  
STAMP ve STOP uzaktan komutalı silah sistemleri, 
çeşitli yazılım ve simülatörler ile tabanca ve mühimmat, 
Pakistan ile şimdiye kadar yapılmış olan başarılı  
iş birliği örnekleri olarak öne çıkıyor. Geçmişte 
yapılan bu iş birliklerine ilave olarak son dönemde, 
Müsteşarlığımızın yoğun girişimleri neticesinde,  
Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterindeki Agosta 90B 
sınıfı denizaltıların modernizasyonu ihalesi,  
STM şirketi tarafından kazanıldı. ASELSAN’ın, savaş 
uçakları için geliştirdiği ASELPOD hedefleme podu da 
benzer şekilde Pakistan tarafından tercih edildi.  
Karşılıklı iş birliğinin en önemli göstergesi olarak da  
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 
Başlangıç Temel Eğitim Uçağı projesi kapsamında, 
Pakistan’ın Super Mushshak uçakları seçildi. Bu 
uçakların üretimi aşamasında TUSAŞ ile birlikte 
çalışılması; önümüzdeki dönemde de uçağın 
geliştirilmesi kapsamında ortak hareket  
edilmesi kararlaştırıldı.
Yakın gelecekte ise Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterinde MİLGEM korvetini; Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde ise ATAK 
helikopterini görmeyi arzu ediyoruz. Hava ve deniz 
sistemlerine ilave olarak kara araçları alanında da  
iş birliği projeleri üzerinde çalışıyoruz. Al-Khalid 
tanklarını modernize etmeyi planlayan kardeş ülke 
Pakistan’a, bu alanda her türlü desteği vereceğimizi  
ve ALTAY projesinde yetkinlik kazanan firmalarımızın,  
bu modernizasyon projesinde rahatlıkla  
yer alabileceğini bildirdik.

Her Düzeyde İş Birliği
Savunma Sanayii Müsteşarlığının Pakistan’daki  
karşılığı, 1991 yılında kurulan Pakistan Savunma  
Üretim Bakanlığı. Savunma ve havacılık sanayisinde 
üretim ve iş birliği konularından sorumlu olan bu 
Bakanlık yetkilileri ile gerek IDEAS ve IDEF fuarları 
gerekse düzenli iş birliği toplantıları vesilesiyle sık sık 
bir araya geliyoruz; gündemdeki iş birliği konularını 
değerlendiriyoruz ve bilgi akışını sağlıyoruz.
Karşılıklı diyalog kanalını sürekli açık tutabilmek adına, 
Müsteşarlığımız Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ile 
Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ve Pakistan’ın  
Askeri Ataşeliğinin bir arada bulunduğu bir çalışma 
grubu kuruldu. Söz konusu çalışma grubu, düzenli  
olarak bir araya gelerek iki ülke arasındaki mevcut ve  
potansiyel iş birliği alanlarını değerlendiriyor.

Pakistan savunma ve havacılık sanayisi, devlet 
kuruluşlarının etrafında konumlandırılmış durumda. 
Kara araçları alanında Heavy Industries Taxila,  
hava platformlarında Pakistan Aeronautical Complex, 
mühimmat konusunda Pakistan Ordnance Factories  
gibi kuruluşlar, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı  
altında yapılanmış; devlet kontrolünde faaliyet  
gösteren kuruluşlar. 2015 yılının Aralık ayında, 
Pakistan’da düzenlenen bir seminere, davetli olarak 
katıldım. Bu seminerde, “Savunma Sanayisinde  
Kamu-Özel Sektör Ortaklığında Türk Modeli”  
konulu bir sunum gerçekleştirdim ve bu esnada  
gördüm ki Pakistan devleti, savunma ve  
havacılık sanayisi alanında, özel sektörün daha fazla  
yer alması için önemli bir atılım yapmış;  
kamu-özel ortaklığını da önemsiyor. Pakistan’a,  
savunma ve havacılık alanında özel sektörün gelişmesi 
için, bu konudaki bilgi ve tecrübelerimizi  
aktarmaya hazırız.

Gelecek Parlak
Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma  
ve havacılık sanayisi iş birliği süreci, her geçen gün 
ileriye gidiyor. İki ülke devlet ve firma temsilcileri, 
sürekli olarak potansiyel iş birliği imkânları  
üzerinde çalışıyor.  
Türkiye ve Pakistan, iki kardeş ülke olarak, savunma  
ve havacılık alanında iş birliğine, bugün olduğu gibi  
yarın da devam edecektir; bu süreç, iki ülkenin de 
menfaatleri doğrultusunda ilerleyecektir. Doğrudan 
ihracat veya tedarik, Türkiye ve Pakistan’ın gündeminde 
değildir. İş birliği yaptığımız tüm projelerde; teknoloji 
transferi, ortak üretim ve yerinde üretim gibi 
yaklaşımları ortaya koyuyoruz.

Türkiye ve Pakistan, 
Savunma ve Havacılık 
Alanındaki İş Birliklerini 
Arttırarak Sürdürecek
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Birol TEKİNCE: Pakistan ve çevre 
denizleri, TCG GELİBOLU için tanıdık 
sular; bildiğimiz kadarı ile gemi, 
6-9 Nisan 2014 tarihleri arasında 
da Karaçi Limanı’nı ziyaret etmişti. 
Kuşkusuz ana üssünden bu kadar 
uzakta ve farklı bir iklimde görev 
yapmanın çeşitli zorlukları var ve bu 
tür görevleri yapabilmek, donanmalar 
için edinilmesi kolay olmayan bir 
kabiliyet. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
(Dz.K.K.lığı)’nın, bu tür görevlerin 
üstesinden başarıyla gelebilmesini 
sağlayan kabiliyetleri neler?
Dz. Yb. BAYSAL: Öncelikle burada bu-
lunmamızın sebeplerini açıklamakta 
yarar görüyorum. Deniz Kuvvetlerimi-
zin belirlediği; “Anavatanda güvende 
olmak için denizde güçlü olmak, dün-
yada söz sahibi olmak için tüm deniz-
lerde var olmak.” ilkesi doğrultusunda, 
dünya denizlerinde sancak ve varlık 
gösteriyoruz. Böylelikle Türk dış poli-
tikasının desteklemesine; liman ziya-
retleri icra edilen ülkeler ile bölgesel 
ve küresel dostluk köprülerinin tesis 
edilmesine de katkı sağlamış oluyoruz. 
Bu kapsamda, bölgedeki varlığımızın 
devamı; personel, harekât, lojistik ve 
teknik konularına bir sistem bütünü 
içinde yaklaşımı zorunlu kılıyor. Türk 
Deniz Kuvvetlerinin alan dışı faaliyet-
lerini yoğunlaştırmaya başladığı 2008 
yılından itibaren yaşanan tecrübeler ve 

bu tecrübelerden edinilen kazanımlar, 
bölgedeki varlığımızın devamı için ge-
rekli altyapıyı oluşturdu. Sahip olduğu-
muz güvenilir lojistik destek sistemi ise 
bu görevlerin başarılması için önemli 
kabiliyet hâline geldi.
Görevimiz, devletimizin her türlü imkâ-
nını seferber ederek temin ettiği TCG 
GELİBOLU’yu, her an harekâta hazır 
olarak muhafaza etmek. Gemimizdeki 
silah, sistem ve sensörlerimiz ne ka-
dar etkili olurlarsa olsunlar, Türk Deniz 
Kuvvetlerinin gerçek sermayesi, tüm 
yeteneklerin önünde bir kuvvet çarpanı 
olarak yer alan insan gücü. Deniz Kuv-
vetleri Stratejisi’nin etkinlikle uygula-
nabilmesi, kendisine verilen görevleri 
etkinlikle icra edebilecek kapasite ve 
beceriye sahip personel ile mümkün. 
Personelimiz, yurt içi ve yurt dışında çok 
sayıda aktörün faaliyet gösterdiği, muh-
telif risk ve tehditlerin harekât şartlarını 
hızla değiştirebildiği bir güvenlik orta-
mında, başarıyla görev yapıyor.
Ana vatanımızdan uzakta icra ettiği-
miz bu önemli görevde, ailelerimizden 
aldığımız desteği burada ayrıca ifade 

etmem gerekiyor. Onların desteği, gö-
revimizin etkinlikle yürütülmesinde 
önemli bir motivasyon kaynağımız.

Birol TEKİNCE: Size, geminizde 
yer alan ve Türk savunma sanayisi 
tarafından üretilen sistemlerin 
performansını da sormak istiyoruz. 
Başta GENESİS olmak üzere, bu 
sistemlerin performansına ilişkin 
değerlendirmelerinizi paylaşabilir 
misiniz?
Dz. Yb. BAYSAL: Türk Deniz Kuvvetleri 
tarafından, harekât ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla 1999 yılında, Savaş Yöne-
tim Sistemi Üretimi Projesi başlatıldı ve 
proje; “Gemi Entegre Savaş İdare Siste-
mi” kelimelerinin kısaltması “GENESİS” 
olarak adlandırıldı. GENESİS’in bütün 
yazılım ve donanımı, Deniz Kuvvetleri 
Araştırma Merkezi Komutanlığı tarafın-
dan dizayn edildi. Fikri mülkiyet hakları 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait olan 
bu sistem, daha sonra sanayileşmesi 
için, milli savunma sanayimize aktarıldı.
GENESİS’i de içeren modernizasyon 
çalışmaları sonucunda Gabya sınıfı fır-

TCG GELİBOLU, Silahlı Kuvvetleri ve 
Savunma Sanayisi ile Türkiye’yi Temsil Ediyor

AMAN 2017’de Türkiye’yi, Gabya sınıfı TCG GELİBOLU 
(F-493) fırkateyni temsil etti. Tatbikat sırasında kısa bir 
söyleşi yapma fırsatı bulduğumuz gemi komutanı 
Dz. Yb. Ali Tuna Baysal’dan TCG GELİBOLU’nun kabiliyetleri 
ve tatbikat kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi aldık.
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kateynlere, uzun dönem gereksinim-
lerini karşılayacak şekilde, modern bir 
komuta ve kontrol sistemi kazandırıldı. 
Otomatik hedef tespit ve takip sistemiy-
le mevcut tüm keşif gözetleme radar-
ları için entegre otomatik radar tespit, 

takip ve veri birleştirme kabiliyeti ka-
zanıldı. Aynı zamanda, tüm hava teh-
ditlerine karşı, tehdit değerlendirme ve 
silah tahsis yeteneğine de sahip olundu. 
Sistemin, icra edilen faaliyetleri, daha 
sonra analiz etmek ve değerlendirmek 

amacıyla kaydetmesi de bize avantaj 
sağlıyor. Ayrıca, daha önceki komuta 
kontrol sisteminde birbirinden bağımsız 
olan; Phalanx, chaff ve IFF gibi alt sis-
temler, GENESİS sayesinde, başarıyla 
entegre edildiler.
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GENESİS modernizasyonuyla, Phalanx 
yakın hava savunma sistemi, aynı zaman-
da, özellikle asimetrik tehditlere karşı, 
su üstü modunda da kullanılabiliyor.
Güvenilirliğini harekât sahasında ispat 
eden GENESİS komuta ve kontrol sis-
temi ile hava savunma harbi, su üstü 
harbi, denizaltı savunma harbi ve elekt-
ronik harp faaliyetleri, etkinlikle yürü-
tülüyor. Tamamı Türk mühendislerinin 
zekâsı ve alın teri olan GENESİS, birçok 
yönüyle dünya savunma sanayisini kıs-
kandıracak özelliklere sahip.

Birol TEKİNCE: Geminizi ziyaret 
eden konukların GENESİS ile ilgili 
izlenimleri neler oluyor?
Dz. Yb. BAYSAL: Gemimizi ziyaret eden 
vatandaşlarımız, GENESİS ile birlikte, 
milli savunma sanayimizin geldiği nokta 
ile gurur duyduklarını, hem sözlü olarak 
hem de gözlerindeki ışık ile ifade edi-
yorlar. Milli sistemlerini kullanmayan 
yabancı ülke mensubu ziyaretçiler ise 
hayranlıklarını gizleyemedikleri gibi; bu 
tip gemilerin önceki sistemleri ile görev 
yapmış ve yapmakta olan yabancı per-
sonel de ulaştığımız kabiliyetten etki-
lendiklerini ifade ediyorlar.

Birol TEKİNCE: Tatbikat esnasında, 
diğer ülke unsurlarında yer alan; Türk 
Deniz Kuvvetlerinde olmayan ve olması 
hâlinde harekâtın seyrine önemli katkı 
sağlayacak sistem veya silahlar var 
mıydı? Varsa bu silah ve sistemlerin 
yeni inşa edilen MİLGEM, İ sınıfı 
fırkateyn ve TF-2000 gibi platformlarda 
kullanılması öngörülüyor mu?
Dz. Yb. BAYSAL: AMAN 2017 tatbika-
tına; Pakistan, ABD, Rusya, İngiltere, 
Çin, Avustralya, Bangladeş ve Sri Lan-
ka olmak üzere, 8 yabancı ülkenin de-
niz kuvvetleri unsurları tarafından katı-
lım sağlandı. Türk Deniz Kuvvetlerinin, 
bugün geldiği noktada, dünyanın önde 
gelen diğer bahriyeleri ile karşılaştırıl-
dığında, silah ve sistemlerinin, gelişen 
teknolojiye ve çağa ayak uydurmuş ol-
duğunu gördük.
Türkiye’nin ilgi ve etki alanının uzandığı 
tüm coğrafyalara erişebilme yeteneği-
ne sahip olan Deniz Kuvvetlerimiz, milli 
politikalarımızın gerçekleştirilmesinde 
önemli bir enstrüman. MİLGEM ya da 
ADA sınıfı korvet projesi ile teknolojik 
ve askeri açıdan kritik sistemlerde, 
millilik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 
ilk kez yurt içi kurum ve kuruluşlar ta-
rafından, milli imkânlarla geliştirilen; 
sonar, top atış kontrol sistemi, düşük 

yakalanma olasılıklı (LPI) radar, sta-
bilize makinalı tüfek (STAMP), gemi-
nin manyetik izini azaltıcı degaussing 
sistemi, kızılötesi iz yönetimi ve lazer 
ikaz sistemi gibi geleceğe ışık tutan ve 
harekâtın seyrine katkı sağlayacak çok 
önemli atılımlar yapıldı. Bu atılımlar, 
yeni inşa edilen ADA sınıfı korvetle-
rin yetenekleri arttırılarak tasarlanan  
“İ Sınıfı Fırkateyn”, “TF-2000 Hava Sa-
vunma Harbi Fırkateyni” ve “Çok Mak-
satlı Amfibi Hücum Gemisi” projeleri ile 
devam ediyor. Bu gemilerde yer alacak, 
gelişmiş komuta ve kontrol, muhabere, 
sensör ve silah sistemleri sayesinde, 
güç aktarımı yeteneği arttırılacak ve 
uzaktan savunma kabiliyeti ile ülkemi-
zin bekasına katkı sağlanacak.
Milli imkânlarımızla inşa edilen savaş 
gemilerimizde bulunan sistem, cihaz 
ve yazılımlar, dünyanın ileri gelen sa-
vaş sistemleri arasında yer almayı ba-
şarmakla kalmadı; nitelik ve teknolojik 
olarak birçok alanda onların önüne de 
geçti.

Birol TEKİNCE: Tatbikat kapsamında 
hangi faaliyetleri gerçekleştirdiniz?
Dz. Yb. BAYSAL: Tatbikat kapsamında; 
su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, 
hava savunma harbi eğitimleri, denizde 
akaryakıt ikmali ve malzeme transferi, 
arama-kurtarma eğitimleri, denizde 
denetim ve deniz haydutluğu ile müca-
dele eğitimleri icra edildi.

Birol TEKİNCE: Geminizde ağırladığınız 
üst düzey misafirleriniz oldu mu?
Dz. Yb. BAYSAL: Gemimiz, tatbikat ve 

liman ziyareti süresince; Pakistan Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muham-
mad Zakaullah, Pakistan Donanma Ko-
mutanlığı 25. Filo Komodoru Tuğamiral 
Zaka ur Rehman, Türk Deniz Kuvvetle-
ri Komutanlığı  Donanma Komutanlığı 
Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal 
ve PNS ALAMGIR Komutanı Albay Imti-
az Ali tarafından ziyaret edildi.

Birol TEKİNCE: Bir denizci olarak, 
Türk savunma ve denizcilik sanayisine 
bir mesajınız var mı?
Dz. Yb. BAYSAL: Ulu önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk; “Denizcili-
ği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak 
düşünmeli ve onu az zamanda başar-
malıyız.” sözüyle denizciliğin önemi-
ni vurgulamış ve vizyonumuzu ortaya 
koymuştur. Ülkemizin, kritik coğrafi 
konumu nedeniyle, her daim güçlü bir 
silahlı kuvvetlere ve ülke güvenliğini 
sınırlarımızın ötesinden başlayacak şe-
kilde destekleyecek caydırıcı bir deniz 
kuvvetine sahip olması gerekiyor. Bu 
da ancak kendi imkânlarımızla inşa et-
tiğimiz gemilerimize yenilerinin eklen-
mesi ve milli gemilerimizde kullanıla-
cak savunma sistemlerinin tamamının, 
milli ve günümüz teknolojisi ile yarışır 
hâlde olmasını zorunlu kılıyor. Unutul-
mamalıdır ki “Denizlere hâkim olan ci-
hana hâkim olur!”

TCG GELİBOLU Komutanı  
Dz. Yb. Ali Tuna Baysal’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN), 
1975 senesinde kurulmuştur. 42 yıl önce telsiz üretimi ile 

faaliyete başlayan firma, bugün küresel bir şirket konumuna 
ulaşmıştır. Haberleşme, şirketin ilk faaliyet alanıdır. Özgün 
haberleşme programlarının tasarım ve üretimlerinin başa-
rıyla gerçekleştirilmesini takiben, şirket, yeni faaliyet alanla-
rına girmiştir. Bilişim teknolojileri, siber güvenlik sistemleri, 
radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, 
navigasyon ve aviyonik sistemler, silah sistemleri, hava ve 
füze savunma sistemleri, atış kontrol sistemleri, komuta 
kontrol sistemleri ve güvenlik sistem çözümleri bu kapsam-
da yer almaktadır. ASELSAN, silahlı kuvvetlerin tüm ihtiyaç-
larına çözüm sağlamakta; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra 
5 kıtada 63 ülkeye hizmet vermekte-
dir. Pakistan, yurt dışı müşteriler 
arasında özel öneme haizdir.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri, askeri 
sistem tedarikindeki titizliği ve zorlu 
testleri ile dünyada ün yapmıştır. Pa-
kistan Silahlı Kuvvetleri, envanterine 
alınacak sistemlerin seçiminde, her 
ayrıntıyı dikkatle incelenmekte ve 
zorlu koşullara tabi tutulmadan hiç-
bir sistemi envantere almamaktadır.
ASELSAN Uzaktan Komutalı Stabili-
ze Silah Sistemleri, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri tarafından açılan ulusla-
rarası ihalede, rakiplerini; teknik ve 
mali, her alanda geride bırakmış ve 
tercih edilen tek sistem olmuştur. 
ASELSAN Uzaktan Komutalı Stabi-
lize Silah Sistemleri, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri botlarında, uzun yıllardır 
hizmet vermektedir ve performansı 
ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinin tak-
dirini kazanmıştır. 
ASELSAN sistemlerinin üstün per-

formansı ve güvenirliliği, diğer ülke bahriyelerinin de dik-
katini çekmiş; özellikle Körfez ve Uzak Doğu bölgesine 
yapılan ihracatlarda, Pakistan Deniz Kuvvetleri referansı,  
ASELSAN’ın faaliyetlerine olumlu katkı sağlamıştır.
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin AGOSTA tipi denizaltılarının 
yarı ömür modernizasyonu için açılan uluslararası ihaleyi 
STM firması kazanmış olup ASELSAN, alt sistemleri ile bu 
projenin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. AGOSTA 
denizaltılarının üreticisi Fransız tersaneye rağmen kazanılan 
ihale, Türk savunma sanayisinin geldiği seviyeyi göstermesi 
açısından fevkalade önemli bir başarıdır.
ASELSAN, son 30 yıllık süreçte, Pakistan Silahlı Kuvvetle-
rinin haberleşme sistemi ihtiyaçlarına yönelik üç teknoloji 
transferi icra etmiştir. Yerel üretim sürdürülmektedir. Pa-
kistan Deniz Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik test ve deneme-
ler devam etmektedir.

ASELSAN, Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinin Hizmetinde

ASELSAN STOP 25 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi

©
 A

SE
LS

A
N



Nisan 2017 - 35



MSI AMAN 2017 ÖZEL

36 - Nisan 2017

1982 yılında kurulan ve faaliyetlerine Ankara’da başlayan 
HAVELSAN, daha sonra piyasadaki gelişmeler doğrultu-

sunda, yurt içi ve yurt dışında yeni ofisler açtı. HAVELSAN’ın 
amacı, küresel bir oyuncu olarak konumunu pekiştirmek ve 
hem yeni müşteriler kazanarak hem de yeni ürün ve hizmet 
çözümleri sunarak iş hacmini arttırmak.
Tüm HAVELSAN ürünleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek 
beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanıyor. 
Bu yüksek gereksinimler, HAVELSAN’ın, en iyi standartlara 
göre tasarım ve üretim yapmasını gerektiriyor. HAVELSAN’ın  
yabancı ortakları, bu yüksek gereksinimlere uyum sağla-
makta zaman zaman zorlansa da bir Türk Silahlı Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı şirketi olan HAVELSAN, müşterilerini 
uzun süre boyunca desteklemeye, pazarda var olmaya ve 
kalite vizyonu doğrultusunda yüksek standartlara sahip çö-
zümler üretmeye devam edecek. HAVELSAN, ayrıca, müş-
terileri için bir stratejik çözüm sağlayıcısı olmayı ve onlara 
kurumsal stratejisi doğrultusunda geniş bir ürün ve hizmet 
portföyü sunarak en iyi kaliteyi sağlamayı amaçlıyor.
HAVELSAN’ın faaliyetleri, 4 temel alan üzerinde yoğunlaşı-
yor: C4ISR (Komuta Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihba-
rat, Gözetleme ve Keşif Sistemleri), Eğitim ve Simülasyon 
Teknolojileri, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Çö-
zümleri.
Günümüzün ve geleceğin gereksinimleri, çok hızlı bir şekil-
de değişiyor. HAVELSAN ürünleri, olgunlaşmış ve kendilerini 
gerçek muharebe ortamında kanıtlamış ürünlerdir. Yaban-
cı savunma firmalarıyla iş birliklerinden çok şey öğrenen  
HAVELSAN, yerel ve küresel tedarikçilerle yakın iş birliğinin 

öneminin de farkındadır. Bu iş birliği ve teknoloji transferinin, 
sektöre çok büyük fayda ve avantajlar katacağına inanıyoruz.
HAVELSAN, belli bir noktaya ulaştı. HAVELSAN, hem ürünle-
rinin kaydettiği teknolojik gelişim ve ilerlemeyle hem de pro-
jelerini Türkiye’de geçerli olan standartlara göre ve projeler 
için tanımlanan zaman ve bütçe dâhilinde tamamlayarak, bu 
konulardaki yetkinliğini gözler önüne serdi. HAVELSAN’ın 
geçmişte başardıkları, firmanın özgüvenini arttırdığı gibi, 
onu küresel ölçekte daha önemli faaliyetler üstlenmeye de 
teşvik ediyor. HAVELSAN ürünleri ve çözümleri, hâlihazırda, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile aralarında Pakistan’ın da bulun-
duğu diğer dost ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından kulla-
nıyor.
Türkiye-Pakistan ilişkileri, gücünü tarihten alıyor. Kurtuluş 
Savaşı sırasında, Pakistan’ın Türkiye’ye sağladığı destek, 
Türk halkının gönlünde ve aklında özel bir yere sahip. Kurtu-
luş Savaşı’nın başarısı ile Milli Mücadele sonucunda modern 
bir devletin kurulması, Pakistan halkı için, 14 Ağustos 1947 
tarihine kadar, yani Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin egemen 
bir devlet olarak bağımsızlığına kavuştuğu güne kadar, bir 
ilham kaynağı oldu.
Türkiye, aralarında dostluk ve kardeşlik bağları bulunan Pa-
kistan İslam Cumhuriyeti’ni bölgenin güvenliği ve istikrarı 
için önemli oyunculardan biri olarak görüyor.

Fırkateynler için Modern SYS’ler
HAVELSAN savaş yönetim sistemi (GENESİS) ile donatılmış 
GABYA sınıfı TCG GELİBOLU (F-493) fırkateyni, AMAN-17 tat-
bikatına katılan gemiler arasında yer aldı. GENESİS G-Sınıfı 
Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Modernizasyonu Programı 
(G-GSMP), Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, 
2005 yılının başında başlatıldı. Söz konusu modernizasyon 
programının temel amacı, 8 adet G-sınıfı fırkateynin ömrünü 
uzatarak muharebe kabiliyetlerini geliştirmekti.

HAVELSAN, 
Pakistan Silahlı Kuvvetlerine 
Yetkin Çözümler Sunuyor

GENESİS, ilk olarak GABYA sınıfı fırkateynlerde kullanıldı.
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Bu modernizasyon sayesinde gemilerin daha önceki savaş 
yönetim sistemi (SYS), HAVELSAN tarafından GENESİS sa-
vaş yönetim sistemi olarak adlandırılan ve tam dağıtık, açık 
bir mimariye sahip yeni bir sistemle değiştirildi.
G-Sınıfı fırkateynlerdeki eski SYS’nin, tam dağıtık ve ölçek-
lenebilir modern bir SYS olan GENESİS ile değiştirilmesi so-
nucunda gemiler; durumsal farkındalık, karar destek, Hava 
Savunma Harbi (HSH), Su Üstü Savunma Harbi (SSH), Deni-
zaltı Savunma Harbi (DSH), Elektronik Harp (EH), Deniz Top 
Atış Desteği (DTAD), merkezi komuta ve kontrol ve daha iyi 
bir muharebe bilgi merkezi (MBM) yönetimi gibi yeni yete-
nekler kazandı.
GENESİS’in yedekli mimarisi, platformun hem göreve ha-
zırlık oranını hem de devamlılığını arttırıyor. Phalanx, Decca 
radarı, IFF ve SRBOC sistemlerinin GENESİS’e dâhil edilme-
siyle, yüksek düzeyde muharebe otomasyonu sağlayan bir 
sistem elde ediliyor. Ayrıca GENESİS’te kullanılan otomatik 
reaksiyon yazılımı ile yeni otomatik tespit ve izleme sistem-
leri sayesinde, gemilerin füze savunması sırasındaki tepki 
zamanları azalıyor.
Bu proje kapsamında Harpoon Silah Sistemi (HWS) ile Pha-
lanx sistemi de GENESİS’e entegre edildi ve platformun 
savunma kabiliyetini arttırmak için, otomatik bir Sahte He-
def Fırlatma Sistemi geliştirildi. Bunlara ilaveten bir IFF 
(dost-düşman tanıma sistemi), Dekoder ve Takip Sistemi ge-
liştirildi ve GENESİS’e entegre edildi.
Takip eden yıllarda ise hava gözetleme radarının 3 boyutlu 
bir radar ile değiştirilmesi, ESSM füzelerine sahip VLS-41 
fırlatma sisteminin eklenmesi ve Link-11 ile Link-16 bağ-
lantılarıyla Taktik Veri Bağlantısı’nın iyileştirilmesi gibi de-
ğişikliklerle fırkateynlerdeki sensörlerin performansı daha 
da yükseltildi.
2006 yılından bu yana HAVELSAN, Pakistan Silahlı Kuvvetle-
rinin güvenilir bir iş ortağı olma onuruna sahip. C2IS sistemi-
nin üretimini tamamlayıp Pakistan Hava Kuvvetlerine teslim 
eden HAVELSAN, ayrıca kısa süre önce Pakistan Savunma 
Üretim Bakanlığı tarafından, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin 
AGOSTA 90 sınıfı denizaltılarının Yarı Ömür Modernizasyonu-
nu gerçekleştirecek Türk savunma firmalarının oluşturduğu 
konsorsiyuma üye olarak seçildi. Türkiye ve Pakistan ara-
sındaki yakın stratejik ilişkiler ve kardeşlik bağları doğrultu-
sunda HAVELSAN, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine her zaman 
kendi ülkesinin silah kuvvetleri gibi davrandı ve Pakistan’la 
gelecekte de bu şekilde çalışmaya devam edecek.
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Dünya genelindeki deniz kuvvetle-
rinin ihtiyacına yönelik geliştirdiği 

Yara Savunma Simülatörü ile alanında 
en güncel ve modern çözüme sahip 
olan Meteksan Savunma, bu çözümü, 
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin de hiz-
metine sunmak istiyor.
İlk olarak Türk Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı için Yara Savunma Simü-
latörü’nü geliştiren ve teslimatını 
gerçekleştiren Meteksan Savunma, 
Umman Deniz Kuvvetlerinin de açmış 
olduğu ihaleyi, 8 rakibini geride bıra-
karak kazanmış ve sistem teslimatını 
başarı ile tamamlamıştı. Firma, son 
olarak, Kore Cumhuriyeti Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığına Yara Savunma 
Simülatörü sağlamak üzere, Şubat 
ayında bir sözleşme imzaladı. Bu si-
mülatörün teslimatının, 2018 yılında 
yapılması planlanıyor.
Meteksan Savunma’nın Pakistan ile iş 
birliği fırsatlarına ilişkin değerlendir-
melerini paylaşan Meteksan Savun-
ma Genel Müdürü Tunç Batum şun-
ları söyledi: “Özellikle Yara Savunma 
Simülatörü ürünümüz için Pakistan 
Deniz Kuvvetleri ile görüşmeleri-
mizi sürdürüyoruz. Dost ve kardeş 
ülke Pakistan ile sınıfının en güncel 
ve modern sistemi için, maliyet etkin 
ve azami yerli katkı içeren bir iş bir-
liği oluşturmak arzusundayız. Yara 
Savunma Simülatörü ile başlamasını 
arzu ettiğimiz bu iş birliğinin, Metek-
san Savunma’nın deniz kuvvetlerine 
yönelik, özellikle sonar sistemleri ala-
nındaki faaliyetleri ile devam edeceği-
ne inanıyorum. Meteksan Savunma olarak, Pakistan Deniz 
Kuvvetlerine ürün satan değil, oradaki güçlü altyapıdan da 
faydalanarak birlikte son teknoloji ürünler geliştiren ve üre-
ten bir modeli hayata geçirmeyi hayal ediyoruz. Umarım Yara 
Savunma Simülatörü, bunun için önemi bir başlangıç noktası 
olacak.”

Gerçekçi Eğitim
Yara Savunma Simülatörü’nde, kaza sonucu ya da isabet 
alma ile oluşabilecek ve platformun su almaya başlamasına 
neden olan veya basınç altındaki gemi içi su veya yakıt dev-
relerindeki kaçak, delinme gibi sorunlar nedeniyle oluşabi-
lecek yaralarla ilgili, üst seviye ve gerçekçi eğitim veriliyor.
Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Yara Savunma Si-
mülatörleri, ihtiyaca göre belirlenen bir deniz platformunu 
temel alarak inşa ediliyor. Örneğin, Türk Deniz Kuvvetleri 
için inşa edilen simülatör, BARBAROS sınıfı fırkateynlerin 

öncelikli olarak sorun yaşanması olası kompartımanların-
dan oluşan, biri açık, 3 güverteli bir tekneden oluşuyor. Bu 
teknede, makina dairesi, tulumba dairesi, aşhane ve perso-
nel yaşam mahalli olmak üzere 4 kompartıman yer alıyor. 
Simülatörler, farklı gemi sınıflarına ve aynı anda eğitim gör-
mesi istenen personel sayısına uyarlanabiliyor.
Simülatörde, her mahalde farklı yara türleri bulunuyor. Bu 
yaralardan, mahallere, farklı basınçlarda su basılarak, ge-
minin yara alma durumu canlandırılıyor. Tekne, gerçek deniz 
şartlarındaki deniz durumlarındaki yalpa simülasyonu için, 
hidrolik sistem vasıtası ile her iki yöne, belirlenen derecede 
(Örneğin 15 derece) salınım yapabiliyor. Ayrıca, kısıtlı görüş, 
aydınlatma ve farklı deniz durumlarında, serbest su satıhları 
simüle edilebiliyor, duman, ses ve ışık efekti uygulamaları ile 
gerçekçi ortam oluşturuluyor.
Simülatörde, su alan bir kompartmandakine benzer biçimde, 
gerçekçi durum yaratılabilmesi için, 140 cm’ye kadar yük-

En İyi 
Donanmalar için, 
En İyi Yara Savunma 
Simülatörü
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selebilen su içinde eğitim veriliyor. Eğitim alan personelin,  
yarayı kapatıp, su akışını önledikten sonra, biriken suyu da 
tahliye etmesi gerekiyor.
Gerçekleştirilen eğitimler, simülatörlerin komuta kontrol 
merkezinden yönetiliyor. Bu merkez:
n	 Farklı zorluk derecelerindeki senaryoların 
 hazırlanmasını sağlıyor,
n	 Kontrol istasyonu ve yangın kontrol ekipmanları 
 arasındaki iletişimi takip ediyor,
n	 Simülatör emniyet sistemlerini izliyor.
Yara Savunma Simülatörü’nde, pek çok parametre kontrol 
edilebiliyor ve farklı senaryolar oluşturulabiliyor ya da aynı 
eğitim, aynı şartlarda tekrarlanabiliyor. Eğitim alan persone-
lin ve timlerin hareket tarzları takip edilebiliyor ve eğitimler, 
personel doğru hareket tarzını uygulayana kadar tekrar edi-
lebiliyor. Komuta kontrol merkezinde, ferdi ve takım perfor-
manslarının değerlendirilmesi, geçmiş eğitim performans-
larının takibi ve karşılaştırılması da gerçekleştirilebiliyor.
Eğitim konusunda, uluslararası ve NATO standartlarına uy-
gun olarak tasarlanan simülatörlerde, emniyet de özel önem 
verilen konular arasında yer alıyor. Ayrıca, eğitimlerin emni-
yetli bir şekilde gerçekleşebilmesi için, özel eğitimler verili-
yor ve bir dizi operasyonel tedbir alınıyor.

Yangın Eğitimleri de Kapsamda
Meteksan Savunma’nın Türk Deniz Kuvvetlerine teslim ettiği 
simülatörün, yangın eğitimi bileşeni de bulunuyor. Tamirci 
parti ve acil kurtarma personelini gerçek yangın durumuna 
hazırlayan ve var olan hazırlık seviyesini idame edip arttıran 
bu simülatörde, yanma sırasında çevre kirliliğini asgariye in-
direbilmek için propan kullanılıyor. Gerçekçi eğitim ortamın-
da, farklı alev yüksekliğine sahip ve aynı mahal içinde farklı 
yerlere veya bir bölmeden diğerine yayılma özelliği olan yan-
gın senaryoları kurgulanabiliyor. Simülatörün bünyesinde, 
farklı yangın tipleri için eğitim imkânı sunan; makina dairesi, 
kamara, aşhane, telsiz kamarası, savaş harekât merkezi, re-
vir ve hasar kontrol merkezi gibi farklı kompartımanlar yer 
alıyor.
Yangın Eğitim Simülatörü’nde verilen eğitimler arasında 
yangınla mücadele temel eğitimleri, ileri seviye yangınla 
mücadele eğitimleri, ferdi ve tim eğitimleri, elektrik ve ya-
kıt izolasyonu, mekanik izolasyon, yan bölme soğutması ve 
duman tahliye uygulamaları bulunuyor. Eğitimler sırasında, 
farklı aydınlatma ve ses efekti uygulamaları yapılabiliyor ve 
gerçekliğe katkı sağlayacak kısıtlı görüş koşulları oluşturu-
labiliyor.
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Roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konu-
larında dünyanın önde gelen firmalarından birisi olan  

ROKETSAN, Pakistan’ın bu alanlarda ihtiyaçlarını karşıla-
mak için Pakistan Silahlı Kuvvetleri ve Pakistan savunma ve 
havacılık sanayisi ile iş birliği yapmaya hazır. Firma, Pakis-
tan Kara Kuvvetleri ile şu alanlarda iş birliği yapmak için gö-
rüşmelerini sürdürüyor:
n	 Anti-tank füzeleri,
n	 Tankların ve zırhlı araçların balistik koruması,
n	 Topçu roketleri ve füzeleri,
n	 Havadan karaya füze sistemleri,
n	 Mühimmat ayırma, ayıklama, ıslah ve yenileştirme  
 tesisleri,
n	 Mevcut füze sistemlerinin iyileştirilmesi ve diğer konular.

ROKETSAN’ın Tanksavar Füze Ailesi, 
Farklı Uygulamalarla Geliyor
ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrul-
tusunda geliştirdiği uzun menzilli tanksavar füzesi UMTAS 
ve orta menzilli tanksavar füzesi OMTAS projelerinde sona 
çok yaklaştı. Bir ürün ailesi anlayışıyla geliştirilen UMTAS ve  
OMTAS füzeleri ile ROKETSAN, günümüz muharebe sahasın-
da ortaya çıkan farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.
Lazer güdümlü UMTAS (L-UMTAS)’ın kalifikasyon çalışma-
ları tamamlandı ve füze, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 
girdi. Kızıl ötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı UMTAS’ın ise 
ürün ve üretim hattı kalifikasyon çalışmaları tamamlandı. 
Ayrıca, füzenin taarruz helikopterlerinden atış testleri de 
başarıyla sonlandı. Füzenin seri üretimi, yakın bir zamanda 
başlayacak.
UMTAS’ın zırhlı kara araçlarına ve çekili/sabit kara plat-
formlarına entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bunun 
yanı sıra deniz platformlarına, stabilize silah sistemi enteg-
rasyonu çalışmaları da yürütülüyor.

OMTAS’ın da ürün ve üretim hattı kalifikasyonu süreçleri ta-
mamlandı ve yakın zamanda seri üretime geçilmesi bekle-
niyor. OMTAS’ın araç üzerinde kullanımını konu alan Silah 
Taşıyıcı Araçlar projesi, 2016 yılında SSM ile FNSS arasında 
imzalandı.
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, UMTAS ve OMTAS 
ile kullanıcısına uzun yıllar hizmet verecek bir aile ortaya 
koyduklarını belirtiyor: “Tanksavar füzelerde konu sadece, 
gelişen zırh teknolojilerini bertaraf etmek değil. Artık ge-
lişen her türlü tehdide karşı cevap verebilmeniz gerekiyor. 
UMTAS ve OMTAS, asıl görevleri tank avcılığının yanı sıra ka-
rada ve su üstünde ortaya çıkabilecek diğer hedeflere karşı 
da etkili olmaları için tasarlandı. Önümüzdeki dönemde, bu 
uygulamaları sıklıkla göreceğiz.”

ROKETSAN’dan Pakistan’a, 
Yüksek Teknolojiye Sahip, 
Etkili Mühimmat
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ROKETSAN, MAM-L ile 
İHA’ların Etkinliğini Arttırıyor
ROKETSAN’ın günümüz muharebe sahasının gerekleri doğ-
rultusunda geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), başta 
insansız hava araçları (İHA’lar) olmak üzere, faydalı yük taşı-
ma kapasitesi düşük hava platformlarının etkinliğini arttıran 
bir çözüm olarak dikkat çekiyor.  Yine ROKETSAN tarafından 
geliştirilen, lazer güdümlü, uzun menzilli tanksavar füzesi 
L-UMTAS’ın roket motorsuz bir sürümü olan MAM-L, hâliha-
zırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan BAYRAKTAR 
ve KARAYEL taktik İHA’larına da entegre edildi. İHA’ların gö-
rev yaptığı çeşitli operasyonlarda başarıyla kullanılan MAM-L, 
sahada kendisini ispat eden bir mühimmat olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık 25 kg’lık, düşük bir ağırlığa sahip olan ve boyu da 
1 m’nin altında olan MAM-L, İHA’ların yanı sıra hafif taar-
ruz uçakları için de maliyet-etkin bir çözüm oluşturuyor. 
MAM-L; hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, radar anten-
lerine, silah mevzileri gibi yumuşak hedeflere ve personele 
karşı, yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı ile etkili 
oluyor. Mühimmat, atış irtifasına bağlı olarak 8 km’ye kadar 
menzillerde etkili olarak kullanılabiliyor.
MAM-L’nin, ROKETSAN’ın orta menzilli tanksavar füzesi 
OMTAS ve uzun menzilli tanksavar füzesi UMTAS ile aynı ai-
leye mensup olması ise eğitim ve lojistik konularında kulla-
nıcısına önemli bir avantaj sağlıyor.
ROKETSAN, MAM-L’nin hava platformlarına entegrasyonu 
ile ilgili de önemli bir tecrübe edindi. Hava aracında gerekli 
altyapıların bulunması hâlinde, tüm entegrasyon çalışmala-
rını birkaç ay içinde tamamlayarak MAM-L’yi kullanıma hazır 
hâle getirebilen ROKETSAN, altyapı eksikliği bulunması hâ-
linde de müşterilerine entegrasyon desteği verebiliyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, MAM-L’nin pek çok ül-
kenin tercihi olacağını söylüyor: “MAM-L, tasarımı ve kullanım 
konsepti ile kullanıcılarına, özellikle keşif ve gözetleme görev-
leri sırasında ortaya çıkan zaman-kritik hedeflerin, etkili bir şe-
kilde tesirsiz hâle getirilebilmesi kabiliyetini kazandırıyor. Aynı 
zamanda MAM-L, hassas güdümü ve boyutları itibarıyla çevre 
hasarı düşük bir çözüm sunuyor. MAM-L-taktik İHA bileşimi, 
silahlı kuvvetlerin sahip olduğu diğer tüm kabiliyetlerden daha 
maliyet-etkin bir çözüm. Diğer ülkelerin de kısa zamanda bu 
konuya dikkatlerini yönelteceklerini değerlendiriyoruz.” 

UMTAS Teknik Özellikleri

Menzil 500 m – 8.000 m
Çap 160 mm
Boy 1.800 mm
Ağırlık	 37,5	kg

Arayıcı	Başlık
	 Görüntüleyici	Kızılötesi	(IIR)

	 Arayıcı	ve	RF	Veri	Bağı

Harp	Başlığı	
	 Reaktif	Korumalı	Zırhlara	Karşı	Etkili	Tandem

	 Yüksek	İnfilaklı	Parçacık	Etkili

L-UMTAS Teknik Özellikleri

Menzil 500 m – 8.000 m
Çap 160 mm
Boy 1.800 mm
Ağırlık	 37,5	kg
Arayıcı	Başlık	 Yarı	Aktif	Lazer

Harp	Başlığı	
	 Reaktif	Korumalı	Zırhlara	Karşı	Etkili	Tandem

	 Yüksek	İnfilaklı	Parçacık	Etkili

OMTAS Teknik Özellikleri

Menzil 200 m – 4.000 m
Çap 160 mm
Boy	 1.800	mm	(fırlatma	tüpü	ve	şok	emiciler	dâhil)
Ağırlık	 35	kg	(fırlatma	tüpü	dâhil)
Lançer	Birimi	Ağrılığı	 36	kg
Arayıcı	Başlık		 Görüntüleyici	Kızılötesi	Arayıcı
Harp	Başlığı	 Reaktif	Korumalı	Zırhlara	Karşı	Etkili	Tandem

MAM-L Teknik Özellikleri

Çap 160 mm
Boy 1.000 mm
Ağırlık	 22	kg
Azami	Menzil	 8	km
Güdüm	 Lazer	Arayıcı
Platformlar	 İHA’lar,	Yakın	Hava	Desteği	Uçakları
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Silah teknolojile-
rinin gelişiminde 

söz sahibi olan ve 
geliştirdiği özgün 
ürünlerde bu tek-
nolojileri uygulayan 
Sarsılmaz Silah Sa-
nayi A.Ş. (Sarsıl-
maz), ürünlerini ve 
kabiliyetlerini, dost 
ve müttefik ülke 
Pakistan ile paylaş-
maya devam edi-
yor. Sarsılmaz, POF 
(Pakistan Ordnance 
Factories / Pakistan 
Ordudonatım Fabri-

kaları) ile başlattığı ve başarıyla devam eden iş birliğini, yeni 
ufuklara taşımaya hazırlanıyor.
Sarsılmaz, Türkiye’de; tabanca, askeri silah ve spor silahları 
üretebilen tek özel kuruluştur. Silah serüvenine 1880 yılında 
başlayan Sarsılmaz, ödün vermediği kalite anlayışı ve bilgi 
birikimi ile dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden 
biridir. 50.000 m² açık alan ve yaklaşık 35.000 m² kapalı alanı 
ile Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisine sahip 
Sarsılmaz’da üretim, yüksek verim ve kaliteyi sağlayan, son 
teknoloji ürünü sistemlerle yapılır. Türkiye’de, hafif silah 
sektörünün yıllardır değişmeyen lideri olan Sarsılmaz, üs-
tün kalitenin belirleyicisi konumundadır. 2013 yılında, üre-
tim yeteneklerini havacılık sektörüne de açan Sarsılmaz; 
Sikorsky, Boeing ve AgustaWestland gibi dünya devleri ile 
ASELSAN, ROKETSAN, TEI ve TUSAŞ gibi Türk ana yüklenici 
firmaları için üretim yapmaktadır. Sarsılmaz, Amerika’dan 
Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya; farklı kıtalarda, toplam 
78 ülkeye yaptığı satışlarla üretiminin büyük bölümünü ih-
raç etmektedir. Bu satışların %50’sinden fazlası, SAR ARMS 
markasıyla ABD’de gerçekleştirilmektedir. SAR ARMS, 
ABD’de bilinen ve güven duyulan bir markadır. Türkiye’de 
ise Sarsılmaz, uzun yıllardır Emniyet Genel Müdürlüğünün 
kadro silahını sağlamaktadır. Ayrıca, Milli Savunma Bakan-

lığı ihalelerinde ürünlerinin gösterdiği yüksek performans 
sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin bütün birimlerine 
tabanca sağlamıştır. Sarsılmaz, son olarak, TSK’ya 10.000 
adet MPT-76 piyade tüfeği üretip teslim etmek için Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ile bir sözleşme imzaladı.

Güvenilir Ortak
Pakistan ve Türkiye’nin çok eskiye dayanan köklü ilişkileri, 
POF ve Sarsılmaz’ın iş birliğine de yansıdı. Sarsılmaz, uzun 
yıllardır Pakistan’da, polis teşkilatı ve askeri kuvvetler için 
açılan çeşitli ihalelerde tedarikçi olarak kabul ediliyor ve 
Sarsılmaz tasarımı tabancalar, ülkede güvenle kullanılıyor.
Bununla beraber, POF’un, Pakistan Silahlı Kuvvetleri men-
supları için güvenilir bir silah arayışı ve bunları kendi ülke-
sinde üretme isteği, POF ve Sarsılmaz’ı, daha derin bir iş 
birliğine itti. 2012 yılında başlayan görüşmeler sonucunda, 
Türkiye’nin hafif silah konusunda ilk teknoloji transferi söz-
leşmesi, Sarsılmaz ile POF arasında imzalandı. İlk başlarda 
doğrudan tabanca tedariki olarak başlayan proje, ilerleyen 
dönemde, teknoloji transferi projesi ile farklı bir boyut da ka-
zandı. İmzalanan bu sözleşme kapsamında tabancaların
n	 İlk aşamada bütün, tamamlanmış ürün olarak 
 gönderilmesi,
n	 İkinci aşamada parçalar hâlinde gönderilerek, 
 POF tarafından montajı yapılması,
n	 Son olarak bazı parçalarının Türkiye’de, bazı parçalarının
 Pakistan’da POF tarafından üretilmesi; müşterek 
 üretimin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
POF, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşıladığı gibi, 
sivil piyasaya da satış yapıyor. Bu doğrultuda, Sarsılmaz ile 
POF arasındaki iş birliği, sadece devlet ihalelerini kapsamı-
yor; aynı zamanda kurumun satış mağazalarında, sivillere 
satış yapılabilmesini de konu alıyor. Uzun soluklu iş birliği-
ni benimseyen POF ve Sarsılmaz, hem kendi kuvvetleri için 
ürün tedarikinde hem de başka birimler için açılan ihaleler-
de ortak çalışma prensibi ile hareket ediyorlar.
Sarsılmaz, POF’un ihtiyaç ve taleplerine büyük önem veriyor. 
Ürünler üzerinde, talep edilen revizyonlar yapıldığı gibi, satış 
sonrası hizmet konusunda da destek veriliyor ve POF perso-
neline eğitimler veriliyor.
Sarsılmaz, POF ve Pakistan ile iş birliğini, yeni modelleri ve 
yeni teknolojileri kapsayacak şekilde, daha uzun yıllar sür-
dürmeyi hedefliyor.

Sarsılmaz ve POF: 
Köklü İlişkiler, Parlak Gelecek
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POF ekibinin Sarsılmaz ziyareti

Sarsılmaz ST9
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Son on yılda, özellikle MİLGEM Projesi ile başlayan süreç-
te, Türkiye, askeri denizcilik alanında çok ciddi ilerleme 

ve atılımlar göstermiştir. Bu süreçte; bilgi, birikim ve tec-
rübesini, askeri gemi inşa ve modernizasyon konularında 
yoğunlaştıran STM, bu alanda Türkiye’nin lider kuruluşudur. 
STM, milli ve uluslararası askeri deniz projelerinde, askeri 
su üstü gemilerine, denizaltılara ve askeri tesis ve tersane-
lere yönelik; inşa, modernizasyon, bakım ve onarım faaliyet-
lerinde, anahtar teslim mühendislik hizmetleri sunmaktadır.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, kararlı bir tutum-
la yürütülen MİLGEM Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
(Dz.K.K.lığı)’nın dizayn ve entegrasyon sorumluluğunda ger-
çekleştirilmektedir. Proje kapsamında, ADA sınıfı korvetler, 
en son teknolojik sistemler ile Türk mühendisleri tarafından 
özgün olarak dizayn ve inşa edilmektedir. MİLGEM Projesi’n-
de, STM de kritik görevler üstlenmiştir. STM, gemi dizaynı, 
ana tahrik sistemi dâhil entegrasyon faaliyetleri, sistem ve 
malzeme tedariki gibi hizmetlerin sağlanması yanında sana-
yileşme alanında da önemli görevleri başarıyla icra etmek-
tedir. Proje kapsamında inşası tamamlanan ilk 2 korvet; TCG 
HEYBELİADA ve TCG BÜYÜKADA, nihai kabulleri yapılarak 
Dz.K.K.lığına teslim edilmiştir. 3’üncü ve 4’üncü gemilerin 
inşası ise devam etmektedir.
Hizmete giren her iki gemi, Dz.K.K.lığında görev yaptıkları 
süre içerisinde, önemli yurt içi ve yurt dışı tatbikatları başarı 
ile tamamlayarak kendilerini ispat ettiler. TCG HEYBELİADA, 
Afrika Kıtası’nı, Ümit Burnu’ndan geçecek şekilde dolaştı; 
TCG BÜYÜKADA ise Aden Körfezi, Arap Denizi, Basra Körfezi 
ve Hint Okyanusu’nda liman ziyaretleri ile harekât ve eğitim 
faaliyetleri icra ederek ADA sınıfı korvetlerin uluslararası 
alanda tanınmasını sağladı.

STM’nin yürüttüğü bir diğer önemli proje, ana yüklenicisi ol-
duğu AY Sınıfı (Tip-209) Denizaltı Modernizasyon Projesi’dir. 
Proje kapsamında, modernize edilen sistemlerin tedarik, 
montaj, entegrasyon, test ve kabul faaliyetleri STM tarafın-
dan yürütüldü. Bu süreçte, STM, Gölcük Tersanesi Komutan-
lığının tecrübeli işgücü desteğini aldı. Devam eden bir diğer 
önemli proje ise Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa edi-
len, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip, Alman Tip-214 
sınıfını baz alan 6 adet denizaltının inşasıdır. STM’nin, ana 
yüklenici HDW-MFI İş Ortaklığı ile imzaladığı sözleşme kap-
samında üstlendiği görevler arasında; dizayn, mühendislik 
ve sistem entegrasyon faaliyetlerine iştirak; Gölcük Tersa-
nesi Komutanlığına destek sağlanması; malzeme, cihaz ve 
sistemlerin yerlileştirme çalışması ve bir kısım işlemin yerli 
sanayiye aktarımı ile projede yerli katkının arttırılması gibi 
sorumluluklar yer alıyor.

Askeri Gemi İnşa ve 
Modernizasyon Faaliyetlerinin 
Lider Kuruluşu: STM
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Pakistan ile Ortaklığın Başlangıcı: PNFT
Milli projelerin yanı sıra STM tarafından uluslararası alan-
da yürütülen iki önemli proje bulunuyor. Pakistan Denizde 
İkmal Tankeri (Pakistan Navy Fleet Tanker / PNFT) Projesi 
kapsamında, STM, Türkiye için bir ilki başararak bu boyutta 
bir askeri gemi için uluslararası bir sözleşmeyi Pakistan Sa-
vunma Üretim Bakanlığı ile 2013 yılında imzaladı. Sözleşme, 
STM’nin sağladığı dizayn ve malzeme paketleri kullanılarak, 
diğer bir deyişle STM’nin ana yükleniciliğinde, Karaçi Tersa-
nesinde, PNFT’nin inşasını öngörüyor. Sınıfının ilk gemisinin, 
özgün bir dizayn olarak yabancı bir ülkede inşa ediliyor ol-
ması nedeniyle çok önemli, zor ve iddialı bir projedir.
Gemi dizaynı, gemi inşa ve donatımında kullanılacak malze-
me, cihaz ve sistemlerin tedarikinin yanı sıra STM, Pakistan 
Deniz Kuvvetlerine eğitim ve Entegre Lojistik Destek (ELD) 
konularında destek; Karaçi Tersanesi’ne ise gemi inşa ve do-
natımı konularında eğitim ve teknik destek sağlıyor.
Projede; 27 Kasım 2013 tarihinde Sac Kesim Töreni, 7 Mart 
2014 tarihinde Omurgayı Kızağa Koyma Töreni, 19 Ağustos 
2016 tarihinde ise Denize İniş Töreni, Karaçi Tersanesi’nde 
icra edildi.
Hâlen Karaçi Tersanesi’nde donatım faaliyetlerine devam 
ediliyor. Bahse konu faaliyetlere STM tarafından teknik des-
tek sağlanıyor.
Projede, önümüzdeki dönemde liman tecrübelerine başlan-
ması öngörülüyor. Liman tecrübeleri hitamında seyir tec-
rübelerine başlanacak ve gemi, 2017 yılı sonunda Pakistan 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
Gemi inşa ve donatım faaliyetlerine paralel olarak Pakistan 
Deniz Kuvvetleri personeline verilmekte olan eğitimlerin 
planlama ve icrasına da devam ediliyor. Özellikle gemide ve-
rilecek eğitimlerle gemi personelinin, deniz tecrübelerinde 
gemiyi kullanabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip 
olması hedefleniyor. PNFT Entegre Lojistik Destek (ELD) 
faaliyetleri kapsamında, dokümantasyon ve yedek parçalar 
gibi konularda faaliyetler icra ediliyor.
Proje kapsamında, STM’nin alt yüklenicisi olarak Türk ve 
yabancı firmaların projeye katılımı sağlandı. Özellikle Türk 

firmalarının ürünlerinin böyle prestijli bir askeri gemi pro-
jesinde kullanılması, hem referans oluyor hem de Türk fir-
malarının uluslararası askeri gemi inşa projelerinde tecrübe 
kazanması sağlanıyor.
PNFT Projesi, özgün bir proje olarak, birçok ilki barındırıyor 
ve böylece, STM tarafından geçmiş dönemlerde edinilen biri-
kimin bir adım daha ileriye taşınması konusunda, önemli bir 
mihenk taşı oluşturuyor.

Sıra Denizaltılarda
STM’nin Pakistan’da yürüttüğü diğer bir proje de Pakistan 
Dz.K.K.lığına ait 1 adet AGOSTA 90B sınıfı denizaltının mo-
dernizasyonuna ilave, ikinci denizaltının da opsiyonel ola-
rak modernize edilmesini içeriyor. Proje kapsamında; Atış 
Kontrol Sistemi, Sonar Suit, Elektronik Harp Sistemi, Radar 
ve Periskop Sistemi (Seyir ve Hücum) modernize edilecek.  
23 Eylül 2016 tarihinde başlayan projeye ait tüm işçilik, 
Pakistan Deniz Kuvvetleri bağlısı PN Dockyard tarafından 
sağlanırken, ana yüklenici olarak STM görev alıyor. STM; 
entegrasyon tasarımı, tedarik, ilgili tasarım dokümanları-
nın hazırlanması, entegrasyon/montaj faaliyetleri, test ve 
tecrübeler ile birlikte ELD hizmetlerinin verilmesinden so-
rumlu. Proje kapsamında ayrıca IACS üyesi klas kuruluşları 
ile de çalışılacak. Projede, AY Sınıfı Denizaltı Modernizasyo-
nu çerçevesinde de kullanılmış olan Elektronik Harp Sistemi 
ASELSAN tarafından; Savaş Yönetim Sistemi ile Bilgi Dağı-
tım Sistemi ise HAVELSAN tarafından sağlanacak.
Dost ve kardeş ülke Pakistan ile Türkiye arasında askeri 
gemi inşası konusunda bir ilk olan Denizde İkmal Tankeri 
ve AGOSTA 90B denizaltılarının modernizasyonu projeleri, 
savunma ve gemi inşa sanayi alanında önemli, örnek ve öz-
gün iş birliği projeleri niteliğindedir. Bu projelerin, gelecek-
te benzer müşterek savunma projelerinin gerçekleşmesine 
öncülük edeceği değerlendiriliyor. STM, konusunda çok iyi 
eğitim almış ve deneyimli personel gücüne sahip Pakistan 
Deniz Kuvvetlerinin, platform bazında daha da güçlenme-
sine katkı yapacak projelerde görev almaktan büyük onur 
duyuyor.
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Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde, ilki 2004’te tes-
lim edilen, 4 adet YONCA ONUK MRTP sınıfı bot bulunu-

yor. Bunlardan YONCA ONUK MRTP 15 sınıfı 2 bot, özel kuv-
vetler tarafından kullanılıyor. 17 m uzunluğundaki botlar, 
64 knot azami sürate sahip. Açık denizde gerçekleştirilen 
harekâtlar için kullanılan botların, modernizasyonu da gün-
demde. Yonca-Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Dr. Ekber Onuk, bu botlarla ilgili çalışmalarını şöyle 
özetledi: “Şu anda bu botların modernizasyonu konusunda 
görüşmelerimiz devam ediyor. Botları İstanbul’a getirip en 
son standarda yükseltmeyi planlıyoruz. Ayrıca, bu botların 
nehir ve deltalarda kullanımı da gündemde. Bu doğrultuda, 
süratlerini bir miktar düşüreceğiz. Böylece, kullanım açı-
sından çok esnek bir çözüm ortaya çıkacak. Aynı zaman-
da, özel kuvvetlerin kullanımı için, 22,5 m’lik YONCA ONUK 
MRTP 20 botlarımızın tedariki konusunu da görüşüyoruz.”
Yonca-Onuk Tersanesi, Pakistan ile gelecek çalışmala-
rını, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda şekillendiriyor.  
Dr. Onuk, şu gelişmelere dikkat çekiyor: ”Pakistan,  
Gwadar Limanı’nı açtı. Bu, Çin’in Yeni İpek Yolu’nun son 
durağı. Kuzey-Güney Çin Denizi ve Hindistan’ı dolaşma-
dan, Çin’den demiryolu ile bu limana malzeme indirmeyi ve 
buradan dünyaya göndermeyi planlıyorlar. Bu önemli tica-
ret noktasında, limana giren ve limandan çıkan gemilerin 
güvenlik kontrolü ve benzer işler için, caydırıcılığı yüksek, 
özel yetenekli botlara ihtiyaçları var. Pakistan, bu limanın 
deniz güvenliğini sağlamak için, Task Force 88 (Görev Gücü 
88) adlı özel bir kuvvet oluşturuyor. Bu kuvvet içerisinde,  
MRTP 20’lerin, ASELSAN taretleri ve ROKETSAN’ın  
UMTAS ve OMTAS füzeleri ile etkin ve caydırıcı bir şekil-

de görev yapmasını öngörüyoruz; bu konuda çalışıyoruz.” 
Dr. Onuk, liman güvenliğinin sağlanmasının, Pakistan’ın 
envanterindeki diğer 2 bot, YONCA ONUK MRTP 33’lerin de 
görev tanımına uyduğunu vurguluyor: “Pakistan’la görüş-
tüğümüz ikinci konu, YONCA ONUK MRTP 33’ler. Bunların 
da Task Force 88 çerçevesinde yeniden silahlanması söz 
konusu. Bunları, ilk tasarlandıkları gibi güdümlü mermi 
atar hâle getirip atış testleri yapmak istiyoruz. Bu sınıf bot-
lara uygun bir savaş yönetim sistemini de entegre etmek 
ve bunları savaşan gemiler hâline getirmeyi amaçlıyoruz. 
Ayrıca, Pakistan ile bu sınıftaki botlar için iş birliğimizin, 
YONCA ONUK MRTP 34 veya MRTP 39 olarak devam etme-
sini istiyoruz.”
Yonca-Onuk Tersanesi, Pakistan’ın YONCA ONUK MRTP 33’leri 
için de kapsamlı bir paket sunuyor. Bu kapsamda, botlara; 
ROKETSAN’ın füzelerini, MilSOFT’un komuta kontrol sis-
temlerini ve ASELSAN’ın ürünlerini entegre etmeyi teklif 
ediyor.
Bir diğer iş birliği konusu ise yine Pakistan’ın özel kuvvetle-
rinin kullanımına yönelik olarak Yonca-Onuk Tersanesi’nin 
SAT botunun yeni sürümünün teklif edilmesi.
Dr. Onuk, Pakistan ile özel ilişkileri ile ilgili değerlendir-
melerini, şu sözlerle iletti: “Biz buraya bir ürün satmak-
tan öte, bir harekât konsepti getirmeye çalışıyoruz. Bunu 
başarırsak biraz farklı bir çizgimiz olacak. Buradaki en 
önemli şey şu: Biz burada verdiğimiz ürünlerle çok iyi bir 
isme sahip olduk. Ürünümüzün arkasında duruyoruz. Bizi 
kendilerinden biri gibi görüyorlar. Aramızda ticari düşün-
cenin ötesinde bir ilişki var. Ancak böyle bir ilişki, size çok 
derin bir saygı sağlayabilir. Her şeyi para olarak görmü-
yoruz. Batılılardan farkımız da bu. Bir şey istediklerinde, 
kaç para demiyoruz; gönderiyoruz. Sonra parayı konuşu-
yoruz; varsa ödüyorlar. 10 sene içerisinde, insanlar üze-
rinde böylesine iyi bir izlenim bırakmak, bence önemli bir 
başarıdır.”

Pakistan’ın Özel İhtiyaçlarına, 
Yonca-Onuk Tersanesi’nden 
Özel Botlar
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MSI Dergisi: IdeaLab nasıl bir vizyonla 
kuruldu? Sektöre nasıl bir soluk 
getireceksiniz? 5 sene sonra kendinizi 
nerede görmeyi hedefliyorsunuz?
Hayri ÖZTURAN: IdeaLab, enerji üre-
tim sistemleri ve araç güç sistemleri 
alanında, önümüzdeki 30 yılın teknolo-
jileri üzerinde çalışmak amacıyla ku-
ruldu. Bu teknolojiler, 10 sene sonra, 
20 sene sonra, 30 sene sonra ne tür 
bir dönüşüme uğrayacak? Bu konuları 
değerlendiriyoruz. Bunlardan ilki, şu 
an Türkiye’de, belki de tek olduğumuz, 
karbondioksit gazıyla çalışan enerji 
çevrimleri konusu. Bu niye önemli? Bu 
teknolojilerde belli bir geliştirme süreci 
var. Bu süreç de çok yavaş ilerliyor. Me-
sela bir gaz türbininin ya da buhar tür-
bininin verimliliğini %0,1 arttırmak, bir 
yıllık bir çalışma gerektirebiliyor. Her 
yıl General Electric, Siemens gibi bu 
alanda çalışan bütün şirketlerin yaptığı 
araştırma ve geliştirme çalışmaları, an-
cak ortalama %0,1 iyileştirme sağlıyor. 
Bizim dönüştürücü (transformatif) de-
diğimiz teknolojilerle bunları 3-5 puan 
birden arttırmak mümkün olabilir. Bu 
da en az 30 yıllık bir sıçrama demek. 
Karbondioksitle çalışan enerji sistem-
leri de bu sıçramayı sağlayacak sistem-
lerden bir tanesi olarak görülüyor. Kar-
bondioksitli enerji çevrimi, geleceğin 
güç sistemi çözümü olacak.
Mühendislikte malzeme, hesaplama 
yöntemleri ve modelleme kapasitesi 
gibi konularda ilerleme çok hızlı oluyor. 
Bunların avantajı ile artık bazı konular 
üzerinde çalışmak daha kolay hâle geldi.  

IdeaLab Operasyon Müdürü 
Hayri ÖZTURAN:

“Karbondioksitli 
enerji çevrimi, 

geleceğin güç sistemi 
çözümü olacak.”
Girişimcilik, savunma ve havacılık sektörü 

ekosisteminin genişlemesi noktasında, Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu bir nitelik. Dolayısı ile mevcut 

ürünlerin bulunduğu bir pazara girmek isteyen 
girişimciler de sektörde takdirle karşılanıyor. 

IdeaLab ise girişimciliği, bir adım öteye taşıyor: 
Henüz operasyonel bir sistemde kullanılmayan bir 
teknoloji ile deniz platformlarının güç sistemlerine 

yönelik, örneği olmayan bir ürünü, 5-6 senelik 
bir zaman diliminde 2023’te hazır hâle getirmeyi 
hedeflemek gibi... Kendi pazarını ve teknolojisini 

oluşturmak üzere yola çıkan IdeaLab’ı, Operasyon 
Müdürü Hayri Özturan’dan dinledik.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com



Eskiden yapılamayan bazı şeyler, şim-
di, karbondioksitli çevrimleri mümkün 
kılıyor. Karbondioksitle çalışan çevrim-
lerle ilgili, 1960-1970’lerde çalışılmış. 
Tabii bu alanda, her biri uzmanlık iste-
yen alt konular var. Bunlardan iki tane-
si, malzeme ve modelleme. 60’larda ve 
70’lerde, bu iki alt konudaki zorluklar 
aşılamamış. Ama şu anda, karbondi-
oksitle çalışan çevrimler, buhar türbini 
ile karşılaştırılabilecek bir noktada. Ve-
rim olarak buhar türbini, yaklaşık %40 
civarındayken karbondioksitle çalışan 
çevrimlerde, %50’lere varan verim elde 
edebiliyorsunuz. Ayrıca, suyun olmadığı 
ortamlarda, hava soğutma sağlayabi-
liyorsunuz. Dolayısı ile sudan bağım-
sız bir sistem ortaya çıkıyor. Başka bir 
avantajı ise boyut olarak özellikle türbin 
ve yoğuşturucu kısmının mevcut kulla-
nılan teknolojilere göre oldukça kom-
pakt olması. Ortaya şöyle bir durum 
çıkıyor: Bizim gibi enerji ve güç sistemi 
üretim altyapısı ve teknolojilerine sa-
hip olmayan ülkeler ya da firmalar için 
karbondioksitli çevrim büyük bir fırsat. 
Şu anda bu teknolojiyi geliştirmek için 
bir General Electric ya da Siemens ol-
manıza gerek yok. Boyutlar çok küçük, 
imalat ve altyapı maliyetleri çok düşük. 
Mesela bir buhar türbininin gövdesini 
dökmek için, çok büyük döküm alanla-
rına ihtiyacınız vardır. Karbondioksitli 
çevrimde ise 10 MW’lık türbinin boyu-
tu, zaten 1 metre; hatta daha az. Tüm 
bu koşullar, yeni ve küçük şirketlere 
rekabetçi bir avantaj sağlıyor. Zamanı 

yeniden başlatmışsınız gibi düşünün ve 
aynı teknolojiyi siz de geliştiriyorsunuz. 
Altyapı ihtiyacınız yok.
Bu, IdeaLab’ın düşünmüş olduğu pro-
jelerden ilki. Özellikle enerji üretimi 
alanına yönelik olarak kurguladık. Tabii 
bunun Türkiye’de uygulaması, savun-
ma ve havacılık ağırlıklı oldu. Bunun 
sebebi, Türkiye’de savunma ve hava-
cılık sanayisine şu an verilen önem ve 
finansal teşvik imkânlarının çok cazip 
olması. Bu pozitif ortamı, Türkiye’nin 
ihtiyacı olan teknolojileri geliştirmek 
için kullanmayı kendimize strateji edin-
dik. Karbondioksitli çevrim, özellikle 
gemilerde ön plana çıkabilecek bir tek-
noloji. Zaten dünyada da nükleer güçle 
çalışan uçak gemisi ve denizaltılar için 
de düşünülüyor. Türkiye’ye baktığımız-
da; seyir füzeleri, kara araçları ve he-
likopterler için güç sistemi projelerinin 
olduğunu görüyoruz. Deniz platformla-
rına yönelik bir güç sistemi projesi ise 
hâlihazırda yok. Biz de zaten yürütül-
mekte olan projeleri tekrarlamadan, bu 
alanı doldurmaya yöneldik.
Dolayısı ile Türkiye’deki iddiamız: dev-
letin, savunma ve havacılık alanında 
yerli sistemler geliştirme stratejisi ile 
uyumlu olarak, ilk başta yüzer plat-
formlara yönelik güç sistemleri geliş-
tirmek. Bunların arasında, denizaltılar 
için havadan bağımsız güç sistemleri de 
var. Önümüzdeki 5 yıl içinde, çalışmala-
rımız bu yöne doğru ilerleyecek.
Dünyada bu konuda, belki toplasa-
nız 250-300 kişi çalışıyor; bizim gibi  

2-3 tane şirketten başkası da yok. Şunu 
söyleyebiliriz: IdeaLab, yani Türkiye, bu 
teknolojiyi uygulamaya geçirebilirse 
öncüler arasına ismini yazdıracak.

MSI Dergisi: Böyle bir işe girişme fikri 
nasıl ortaya çıktı?
Hayri ÖZTURAN: IdeaLab’ın ortakla-
rından Edip Sevinçer, üniversite eğiti-
minden sonra, ABD’ye gitti ve General 
Electric’te; motor, turbomakina, yan-
ma odası ve türbin ile ilgili çeşitli pro-
jelerde çalıştı. Edip Bey, daha sonra 
sistem mühendisliği grubuna geçti ve 
bu grupta, turbomakina uzmanı olarak 
birikimini derinleştirdi. Karbondioksitli 
çevrimlerle ilgili çalışmalara da bura-
da başladı. 2011 yılında, bu konudaki 
ilk projelerini yaptılar. Bu projede Edip 
Bey, 3-5 kişilik bir çekirdek grupta, me-
kanik tasarım analizi ve sistem bütünü 
ile ilgili çalıştı. Tabii çalışmalar, Gene-
ral Electric’in kendi gündemi kapsa-
mında ilerledi ve pilot tesis aşamasına 
geldi; ama ön plana çıkacak kadar da 
önem verilmedi.
IdeaLab, Edip Bey’in de Türkiye’ye dö-
nüş gündemi doğrultusunda, 2015 yılın-
da, İstanbul’da kuruldu.

MSI Dergisi: IdeaLab’ın ortaklık ve 
personel yapısı hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Hayri ÖZTURAN: IdeaLab, 3 ortaklı 
bir şirket. Ama ortak sayısının gele-
cekte artmasını öngörüyoruz; çünkü 
şirketlerin, çalışanları tarafından sa-
hiplenildikçe büyüyeceğine inanıyoruz.  

IdeaLab’ın IDEF’te 
sergileyeceği vizyon projesi: 

Denizaltılar için havadan 
bağımsız güç sistemi

T
üm

 fotoğraflar: ©
 IdeaLab
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Böylece şirket büyüdüğünde, belli bir 
değer kazandığında, bu değer çalışan-
lara da yansıyacak.
Şu anda 18 kişiyiz. Tabii bu seçilmiş, çe-
kirdek ekip. IdeaLab, araştırma ile bilgi 
üretme ve bilgi sahibi olma, buradan 
da özgün tasarımlar oluşturarak lisans 
sahibi olmaya odaklanıyor. Ürüne dö-
nüştürme tarafı için de şöyle bir düşün-
cemiz var: Nasıl ki otomotiv şirketleri-
nin belli bir tasarımı ve montaj hattı var; 
ama bütün parçalar dışarıdan geliyor, 
benzer şekilde, IdeaLab da üretimde 
sistem mühendisliği ve entegrasyon ta-
rafında kalmayı hedefliyor. Kritik olma-
yan, çekirdek teknolojilerin taklit edil-
mesine neden olabilecekler dışındaki 
bütün işleri, dışarıda yaptırmayı hedef-
liyoruz. Mesela karbondioksitli çevrim 
için şu anda iki tane kritik bileşeni-
miz var: türbin ve kompresör. Onlar,  
IdeaLab bünyesinde veya IdeaLab’ın 
seçtiği firmalarda yapılacak. Onun hari-
cindeki bütün bileşenleri, tercihen yerli 
firmalardan tedarik edeceğiz. 5 sene 
sonra IdeaLab, belki 50-100 kişi olacak; 
ama birlikte çalıştığı ekosistem, belki 
5.000 kişiyi geçecek.

MSI Dergisi: Gördüğümüz kadarıyla 
IdeaLab’da, aslında birikim olarak 
karbondioksitli çevrimin de ötesinde 
bir kabiliyet var. O yüzden, belki de 
sonda soracağımız soruyu şimdi 
soralım: Gelecekte hangi sistemler 
üzerinde çalışmayı planlıyorsunuz?
Hayri ÖZTURAN: Biz, şu anda dünyada 
var olan klasik güç sistemleri üzerinde 
çalışmak istemiyoruz. Bunun 2 nedeni 
var. Birincisi, bu teknolojiler artık çok 
iyi biliniyor. Temel mekanizmaları de-
ğişmiyor. Çalışmalar, alt bileşenlerinin 
iyileştirilmesi üzerinde yürüyor. Dolayı-
sı ile evet, stratejik olarak değerlendi-
rirsek bir uçak motoru geliştirebilecek 
kabiliyete sahibiz. Ama bizi, şu anda 
ses altı hızlarda uçan uçakların motor-
ları değil, gelecekte hipersonik hızlarda 

uçan uçakların motorları cezbediyor. 
İkinci nedense Türkiye’de devam eden 
çalışmaları tekrarlamak istemeyişimiz. 
Biz yeni konularda, yeni soluklar getir-
meyi amaçlıyoruz.

MSI Dergisi: Peki, tecrübeleriniz 
ışığında, Türkiye’nin, hâlihazırda 
yürüttüğü ve sizin ilgi alanınıza 
da giren projelerle ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Katkı vermeyi 
hedeflediğiniz projeler var mı?
Hayri ÖZTURAN: Tabii ki talep edildiği 
zaman destek veririz. Bunu çeşitli plat-
formlarda ifade ediyoruz. Zaten farklı 
alanlarda IdeaLab’ın yaptığı işleri tak-
dir edenler mevcut. Dışarıdan bu tür ta-
lepler oluyor ve zaman zaman gönüllü 
danışmanlık yaptığımız da oluyor. Ama 
ana aktivitelerde, bizi odağımızdan, 
kendimize çizdiğimiz yoldan saptıracak 
ya da bu yolda bizi yavaşlatacak işleri 
üstlenmeyi şu anda düşünmüyoruz.

İlk Proje Başladı
MSI Dergisi: Kurulduğunuzdan beri 
neler yaptınız?
Hayri ÖZTURAN: Biraz önce kuruluş 
aşamamızda bahsettiğim gibi, öncelikli 
amacımız, savunma ve havacılık sana-
yisine çözümler geliştirmekti. Bu doğ-
rultuda da ilk olarak gittiğimiz makam, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
oldu. SSM ve Deniz Kuvvetleri’nden ko-
nuyla ilgili yetkililere ulaştık, görüşme-
ler yaptık. Karbondioksitli çevrim ile il-

gili teknolojimizi anlattık. 2015 yılının 
ilk aylarında, bağımsız Ar-Ge pro-
jesi mekanizması kapsamında, 
ilk proje önerimizi verdik. Süren 
görüşmeler sonunda çalışmamız, 

SSM’nin, bir tersane ile yürüttüğü 
proje kapsamında, Teknoloji Kazanım 
Yükümlülüğü projesi olarak kurgulandı 

ve 2016 yılının Mart ayında başladı. Bu 
projede, bir geminin baca atık ısısını 
kullanarak bir çevrim, bir enerji üretim 
sistemi tasarlıyoruz. Özgün tasarımımı-
zı, ilk önce karada test edeceğiz. Daha 
sonra, deniz aracına uyarlanarak test 
edilmesi planlanıyor. Dolayısı ile 2015 
yılında, çalışmalarımızı kendi kaynakla-
rımızla sürdürdük.
Şu anda yürüttüğümüz bir diğer proje, 
eğitim amaçlı olarak kullanılabilecek, 
20 kg’lık itkiye sahip bir turbojet moto-
runun geliştirilmesi. Bu motor, bir test 
ünitesi şeklinde tasarlandı. Teknik lise-
lerde, üniversitelerin makina ve havacı-
lık bölümlerinde ve Anadolu’daki bilim 
ve teknoloji merkezlerinde kullanılabi-
lecek. “Turbomakina nedir, kompresör 
nasıl çalışır, yanma odası nasıl bir şey-
dir, türbin nedir, sayısal motor kontrolü 
nasıl yapılır?” vb. sorulara cevap ola-
bilecek. Bu projemizde, SSM ve Gebze 
Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile birlikte 
çalışıyoruz. Donanım masraflarını SSM 
karşılıyor; diğer personel ve tasarım gi-
derleri dâhil tüm masraflar ise IdeaLab 
tarafından karşılanıyor. İlk kullanıcı da 
Gebze Teknik Üniversitesi olacak.

MSI Dergisi: Başka hangi 
çalışmalarınız var?
Hayri ÖZTURAN: Buraya kadar bahset-
tiklerim, savunma ve havacılık alanın-
da başlangıç projelerimizi oluşturuyor. 
Ana rotada, yatayda, sistem bazında 
ürünler var. Bu sistemler için ihtiyaç 
duyacağımız bazı teknolojileri ve kom-
ponentleri de geliştirmemiz gerekiyor. 
Bunu da dikey olarak yapılandırdığımız, 
komponent ve teknoloji geliştirme pro-
jeleri ile sağlıyoruz.
Bu tarz teknoloji projelerinde, kendi 
kaynaklarımız ve TÜBİTAK destekleri 
üzerinden gitmeye çalışıyoruz.

Süperkritik karbondioksit 
çevrimi skid modeli

IdeaLab tarafından tasarlanan 
küçük jet motorunun kesiti
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Böyle, kritik olan 4-5 tane teknoloji var. 
Bir tanesi, üzerinde çalıştığımız sistem-
ler yüksek hızla döndüğü için, bunların 
yataklama teknolojisi; gaz yatakları. Bu 
yataklar, karbondioksitli çevrim için, 
sistemi hermetik bir yapıya ulaştırmak 
hem de dışarıdan ilave yağlama ve ben-
zeri hususları ortadan kaldırmak için 
önemli.
Sızdırmazlık elemanları, bir diğer çalış-
ma alanımız. Yüksek hızda dönen rotor 
ve stator arası sızdırmazlığı sağlaya-
cak, Türkçesi salmastra olan bileşen-
leri içeren projeler.
Diğer bir proje, yine bu sistemlerde 
kullanılan ısı değiştiriciler. Bunlar, 
kompakt ve belirli ağırlık ve ısı trans-
fer kapasitesine sahip olmak zorunda. 
Dünyada 3-4 tane üretici var.
Yüksek hızda dönen elektrik motorları 
üzerinde de çalışıyoruz. 1 MW gücünde, 
dakikada yaklaşık 40.000-70.000 devir-
de dönen bir elektrik motoru geliştiri-
yoruz.
Bunlara ilaveten, yenilikçi ve yüksek 
performanslı yanma ve yanma odası 
teknolojilerinde de bir çalışmamız var. 
Katalitik yanmayı da içeren hibrit bir 
yanma odası üzerinde çalışıyoruz.
Tabii bu projeleri gerçekleştirdiği-
miz zaman, başka kullanım alanları 
da gündemde. Mesela hava yatakları, 
uçak ve roket motorlarındaki yatakla-
ma teknolojisi ile aynı. Hatta bizim ula-
şacağımız hızlar, 2-3 kat daha yüksek. 
Sızdırmazlık elemanları için de benzer 
bir durum var. Özellikle sıvı yakıtlı ro-
ketlerde, önemli bir teknoloji. Kompakt 
ısı değiştiricisi, İHA’larda, gemilerde 
ve petrol platformlarında kullanılan 
bir teknoloji. Yüksek hızda dönen 
elektrikli motor, elektrikli araçlarda 
da kullanılıyor.
Önümüzdeki günlerde, 
bir proje daha başlataca-
ğız: Dişli kutuları projesi. 
Özellikle planet dişliler. 
Turboşaft ve turboprop mo-
torlarda, yüksek devirli turbomaki-
naların gücünü, daha düşük devire 
çevirmede kullanılan yüksek hızlı 
dişli kutuları. Burada, malzeme tek-
nolojisi de öne çıkıyor. Seramik mal-
zemelerin kullanılması gerekiyor. Ya 
da katmanlı üretim gibi teknolojilerin 
kullanılması düşünülüyor.
Saydıklarımdan, IdeaLab tarafından 
2-3 sene içinde geliştirilebilecek ve 
elektrikli güç alanında da kullanıla-
bilecek teknolojiler, önemli avan-
tajlar getirecek. Örneğin, yaptığımız 

çalışmalarda gördük ki MİLGEM sınıfın-
daki bir gemi, IdeaLab teknolojisi ile tü-
müyle elektrik tahrikli olsa 300 tonluk 
bir ağırlık avantajı sağlıyor. Aynı mik-
tardaki yakıt ile bizim çözümlerimiz, 
%40 dizel makina verimliliğine oranla 
%50 verimlilik sunduğu için, daha uzun 

görev menzili ya da görev süresi sunu-
yor. Ya da gemiyi daha düşük hacimli 
hâle getiriyorsunuz.
Tabii burada tek pazar Türkiye değil. 
Hatta sadece savunma ve havacılık 
sanayisi de değil. Ticari uygulamalar, 
enerji alanındaki uygulamalar ve dünya 
çapında bir pazar, beklediğimiz katma 

değeri sağlayacak.
Bahsettiğimiz teknolojilerin, 
farklı konularda, çevre kirliliği-
ni azaltma, getirdiği avantajlar 
da var. Örneğin, katalitik hib-
rit yanma odası teknolojisiyle 
sıfır nitrojen oksit ve türevi or-

taya çıkıyor; bu da çevre ile ilgili 
standartların zorlamasıyla şu 

an dizel platformlarda çözül-
meye çalışılan bir sorun.

Baktığımızda, tüm bun-
lar, bizim önümüzdeki 
2-3 yılda göstereceğimiz 

performansa; başlangıçta-
ki ivme ve momentumumuzu ko-
rumaya bağlı. Diğer yandan, yap-
tığımız çalışmalarda devlet desteği 
de şart. Milli Savunma, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Kalkınma ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 

IDEF’te, havadan bağımsız güç sistemi konusunda iddialı olacağız. 
Ziyaretçilerimiz, bu çalışmamızın ölçekli bir maketini görecekler. 
Sistem nasıl çalışıyor, bilgi alabilecekler. Ne tür bileşenleri 
olduğunu görecekler. Ne tür avantajlar sağladığını öğrenecekler. 

Eğitim amaçlı jet motor test düzeneği
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destekleri önemli. Bu desteği görüyo-
ruz ve gelecekte de görmeye devam 
edeceğimizi değerlendiriyoruz. Yola bu 
şekilde çıkıyoruz.

MSI Dergisi: 2-3 yıl içinde çıkacak 
ürünler prototip mi olacak yoksa 
testleri geçmiş, kullanıma hazır ürün 
mü olacak?
Hayri ÖZTURAN: Karbondioksitli sis-
temler için karasal testler yapıldıktan 
sonra, enerji uygulamaları için ürünü-
müz hazır olacak. Bu, 2 yıllık bir süreç. 
Bu 2 yıllık sürecin üzerine, deniz araçla-
rı ve savunma ve havacılık uygulamaları 
için eklenecek birtakım teknolojiler var. 
Bunlar da az önce bahsettiğim teknolo-
jiler. Bunlar da 2 yıl sonra hazır olacak 
ve deniz araçlarına uyarlama periyodu-
na girecek. Deniz araçlarına uygulama-
sı, yaklaşık 4 sene sürecek. Doğrulama 
çalışmaları ile birlikte, 2023 hedefleri 
kapsamında tamamlayacağız. Şunu 
söyleyebilirim: Gerekli finans desteği 
kısa bir sürede sağlanabilirse projele-
rimizle Türkiye’nin yüzer platform ve su 
altı platformu güç sistemleri ihtiyaçla-
rını, yerli ve milli olarak çözmüş olaca-

ğız. İlk hedefimiz bu. Daha sonraki he-
def, ticari gemiler ve ticari uygulamalar 
ile yaygınlaştırmak.

MSI Dergisi: IdeaLab ortaklarının 
çeşitli patentleri olduğunu biliyoruz. 
Bu patentlerin, anlattığınız süreçlere 
katkısı nasıl olacak?
Hayri ÖZTURAN: Biz patent konusuna 
biraz farklı bakıyoruz. Üzerinde çalış-
tığınız konu patentlenince, aslında her-
kesin bildiği bir çözüm hâline geliyor. 
Şu an IdeaLab’ın geliştirdiği sistemler-
de, mülkiyeti var. Ama bunları patente 
dönüştürmenin şu an bir gereği yok. 
Çünkü henüz pazara açılmış değiliz.

MSI Dergisi: IDEF 2017’de neler 
yapacaksınız?
Hayri ÖZTURAN: IDEF’te, havadan ba-
ğımsız güç sistemi konusunda iddialı 
olacağız. Ziyaretçilerimiz, bu çalışma-
mızın ölçekli bir maketini görecekler. 
Sistem nasıl çalışıyor, bilgi alabilecek-
ler. Ne tür bileşenleri olduğunu göre-
cekler. Ne tür avantajlar sağladığını 
öğrenecekler. IDEF’te görücüye çıka-
racağımız diğer konu, yüksek hızda dö-

nen elektrik motorları. Bu kapsamda 
bir turbo-pompa ve turbo-kompresörü 
sergileyeceğiz. Ayrıca jet motoru eğitim 
setimizi de fuara getirmeyi planlıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz bir 
konu var mı?
Hayri ÖZTURAN: Özetleyecek olursak: 
IdeaLab, Türkiye’de üzerinde çalışıl-
mayan konulara eğilen, kendi özgün 
çözümlerini üreten öncü bir şirket olma 
yolunda hızla ilerliyor. Hızlı çalışan, es-
nek ve her arkadaşımızın konusunda 
derinlemesine uzman olduğu seçkin bir 
ekibe sahibiz. Ekibimizin, sahip olduğu-
muz en önemli değer olduğuna inanı-
yoruz. Ekip olarak, hem Türkiye’mizin 
hem de IdeaLab’ın ideallerini heyecanla 
kovalayacak motivasyondayız. İlerleyen 
süreçte, Türk savunma ve havacılık sa-
nayisinin vazgeçilmez paydaşlarından 
birisi olacağımıza inanıyoruz.

IdeaLab Operasyon Müdürü 
Hayri Özturan’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Nurol Makina, ticari 
gizlilik nedeniyle söz 
konusu ülkenin adını 

açıklamasa da bir Kuzey Af-
rika ülkesi olduğunu belirti-
yor. Bu ülkeye, sınır bölge-
lerinde görev yapmak üzere, 
50’nin üzerinde EJDER  
YALÇIN teslim edilecek. 
EJDER YALÇIN III sürümü 
olacak araçlara, müşterinin 
tercihleri doğrultusunda 
bazı aksesuarlar eklenir-
ken; var olan aksesuarların 
bir bölümü ise çıkartılacak.

Üretim Hattından 
Testlere
Nurol Makina Genel Müdürü 
Engin Aykol, müşterileri-
nin yaklaşımını şu sözlerle 
özetliyor: “Ne istediğini bi-
len, kendine has konseptler 
ortaya koyan bir müşteri ile 
çalıştık. Tüm ihale ve test 
sürecinde; neyin, ne zaman, 
nasıl yapılacağı belirliydi. 
Bizim de çok memnun kal-
dığımız bir süreç yaşadık.”

EJDER YALÇIN’ın seçilmesi 
ile sonuçlanan süreç, Nurol 
Makina açısından, tesisle-
rine yapılan bir resmi heyet 
ziyareti ile başladı. Bu sıra-
da EJDER YALÇIN, henüz 
seri üretime geçmemişti. 
Kâğıt üzerinde yapılan ince-

lemelerle başlayan sürecin 
ilk aşaması, Türkiye’de ilk 
teslimata hazırlanan araçla-
rın üretim hattında görülüp 
incelenmesi ile sona erdi. 
Nurol Makina Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Anıl Karel, 
gelen heyetlerin, o dönem-
de; “Çeşitli yerler gezdik; 
ama evet, aradığımız tüm 
özellikler bu araçta var!” 
dediğini hatırlıyor.

EJDER YALÇIN,
Uluslararası 
Pazara 
İlk Adımını Attı
Nurol Makina, 13 Mart’ta yaptığı 
basın açıklaması ile bir Kuzey Afrika 
ülkesinin Savunma Bakanlığı ile 
EJDER YALÇIN 4x4 taktik tekerlekli 
zırhlı araçlarının tedarikini konu alan 
bir sözleşme imzaladığını duyurdu. 
Türkiye’de elde ettiği başarılarla 
dünya genelinde adını duyuran aracın 
bu ilk ihracat başarısının hikâyesini, 
Nurol Makina yetkililerinden aldığımız 
bilgilerle okuyucularımız için derledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Hemen hemen her savunma 
tedarik projesinde olduğu 
gibi, bu projede de bir mik-
tar zaman alan bir hazırlık 
süreci yaşandı. Bu sırada, 
ihalede yarışan firmalardan, 
çeşitli bilgiler talep edildi. 
Nurol Makina da hem kendi-
sinden talep edilen bilgileri 
sağladı hem de ilişkilerini 
sıcak tutarak gelişmeleri 
yakından ve gerektiğinde 
yerinde takip etti. Sonunda, 
ön değerlendirmeleri geçen 
firmalar, ihale için davet 
edildi. İhale, hepsi de Avru-
palı olan 3 araçlık bir kısa 
liste üzerinden gerçekleşti.
İhale daveti, o aşamaya ka-
dar, daha çok kâğıt üzerinde 
sunulan bilgilerin, testlerde 
gösterileceği anlamına da 
geliyordu. Kullanıcı, geç-
tiğimiz yılın Ağustos-Eylül 
döneminde gerçekleştiril-
mek üzere, yaklaşık 1 aylık 
bir test programı belirledi. 
Nurol Makina, bu testler 
için, gerekli izinleri alarak, 
üretim hattından çektiği bir 
EJDER YALÇIN III’ü gönderdi.
Dr. Karel, aracın başarısını 
vurgulamak için, şu noktaya 
dikkat çekiyor: “Aracımızda, 
hiçbir modifikasyon yoktu. 
O sırada, üretim hattından, 
mevcut müşterimiz için han-
gi araç çıkıyorsa birebir aynı 

konfigürasyonu gönderdik. 
İhalede, çöl testleri de vardı. 
Evet, aracınızı bazı standart-
lara göre test ediyorsunuz 
ve bunların arasında, sıcak-
lık ve nem gibi çevre şartla-
rı ile ilgili yapılan testler de 
var; ama EJDER YALÇIN, ilk 
defa bir çöl testine girecekti. 
Aracımıza güveniyorduk.”
Testler; çöl ortamında, dağ-
lık arazide ve yollarda ger-
çekleştirildi. Her bir araç, 
yaklaşık 3.000 km yol yaptı. 
Dr. Karel, EJDER YALÇIN’ın 
fark yarattığı noktaları şöy-
le sıralıyor: “Özellikle çöl 
testleri, tüm araçlar için 
oldukça zorlu geçti. Kumun 
özelliği nedeniyle zemin yu-
muşak ve kaygandı. Araçla-
rın, dengelerini kaybetme-
den, sürekli yere basmaya 
devam etmeleri önemliydi 
ve EJDER YALÇIN, bu test-
te, en başarılı araç olarak 
önce çıktı. Aracın dengesi ve 
gücü, fark yarattı.”
Testlerin tamamlanmasının 
ardından, müşteri tarafın-
dan yapılan kısa değerlen-
dirmenin sonrasında, Nurol 
Makina, sözleşme görüşme-
leri için çağırıldı. Sözleşme, 
Şubat ayında imzalandı ve 
gerekli izinlerin alınması 
ile sözleşme takvimi, Mart 
ayında işlemeye başladı.

EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Teknik Özellikleri

Personel	 9-11	kişi
Uzunluk 5.625 mm
Genişlik	 2.500	mm
Karın	Altı	Yüksekliği	 450	mm
Aks	Açıklığı	 3.250	mm
Hız	 120	km/sa
Menzil	 700	km
Motor	 375	BG
Vites	 6	ileri,	1	geri	tam	otomatik
Çekiş	 Sürekli	4x4
Dik	Engel	Aşma	 0,5	m
Hendek	Geçme	 1,1	m
Sığ	Sulardan	Geçme	 0,7	m
Meyil	Tırmanma	 %60
Yan	Eğim	 %30
Dönüş	Yarıçapı	 7,75	m
Süspansiyon	 Alt	ve	üst	askı	kolları,	helezon	yay	
	 ve	amortisörlü	tam	bağımsız	süspansiyon
Arazi	Modu	 Kilitli	enlemsel	ve	boylamsal	diferansiyel
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İhtiyaca En İyi Cevap
Nurol Makina yetkilileri-
nin verdiği bilgilere göre,  
EJDER YALÇIN’ın bu ihalede 
fark yarattığı noktalar ara-
sında, şunlar öne çıkıyor:
n Araç, söz konusu

ülkenin arazi şartlarında, 
en yüksek performansı 
gösteren aday oldu. 
Aracın 375 BG’lik 
motoru, ihtiyaç duyulan 
gücü sağlarken; tam 
bağımsız süspansiyon, 
karın altı yüksekliği, 
denge çubuğu ile aks 
arasındaki mesafe gibi 
özellikleri, daha üstün bir 
yol tutuş sağladı.

n EJDER YALÇIN, sunduğu
360 derecelik balistik 
korumanın yanı sıra 
mayın ve el yapımı 
patlayıcılara karşı 
sağladığı koruma ile 
rakiplerinin önüne geçti.

n Müşterinin kullanım
konsepti kapsamında, 
aracın zırhlı muharebe 
aracı (ZMA) sürümünde, 
12,7 mm’den daha 
yüksek kalibrede bir 
silah kullanılması 
öngörülüyordu. EJDER 
YALÇIN; yüksek kalibreli 
bir silahın rahatlıkla 
kullanabilmesine imkân 
veren hacmi ve yapısal 
özellikleri sağladı.

Nurol Makina, ilk etapta, 
araçları ZMA konfigüras-
yonunda teslim edecek. Bu 

araçlarda, farklı olarak, 
müşteri ihtiyaçları doğrultu-
sunda, Nurol Makina tarafın-
dan geliştirilen ve 20 mm’lik  
top taşıyan bir kupola (açık 
kule) bulunacak.
Teslimat ile ilgili çalışmala-
rı, sözleşme takviminin dev-
reye girmesini beklemeden 
başlatan Nurol Makina, tes-
limatı, belirlenen süreden 
daha erken gerçekleştir-
meyi hedefliyor. Söz konusu 
ülkenin ilave ihtiyaçları için, 
gelecekte, farklı konfigü-
rasyonlarda EJDER YALÇIN 
araçlarını kapsayacak ek 
sözleşmeler imzalanması 
da gündeme gelebilecek. 
Aykol, bu ülkedeki gelecek 
planları ile ilgili şunları söy-
lüyor: “Nurol Makina, EJDER 
ürün ailesi ve ILGAZ aracı ile 
çok farklı ihtiyaçlara cevap 
veriyor. Araçlarımızda kul-
landığımız ortak sistemler, 

eğitim ve lojistik alanlarında 
önemli avantajlar sağlıyor. 
Bu avantajların, müşterimiz 
tarafından da takdir edilece-
ğine ve iş birliğimizin, farklı 
araçlarla genişleyerek, daha 
uzun yıllar devam edeceğine 
inanıyoruz.”

Nurol Makina Hedef 
Büyütüyor
Türkiye’nin acil ihtiyaçları 
kapsamında, geçtiğimiz yıl 
iç pazara odaklı üretim ger-
çekleştiren Nurol Makina, 
bir yandan da yurt dışında 
yoğun pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirdi. Bu faaliyet-
lerinin meyvelerini almaya 
başlayan ve yakın zamanda 
yeni bir ihracat haberi ile 
gündeme gelmeye hazırla-
nan Nurol Makina’nın, önü-
müzdeki dönemde, cironun 
%50’sinin ihracattan gelme-
si hedefi var.

Aykol, ihracat konusunda-
ki yaklaşımlarını şöyle an-
latıyor: “Bizim pazarlama 
stratejimiz, sadece kendi 
ürünümüzü anlatmak. Ra-
kiplerimizin ne yaptığı ya da 
neyi yapamadığı ile ilgilen-
miyoruz. Önemli olan; ara-
cımızın, görevini en iyi şe-
kilde yapabilmesi için sahip 
olması gereken özelliklerin 
ne olduğu ve bunları taşıyıp 
taşımadığı. EJDER YALÇIN 
ile edindiğimiz operasyonel 
tecrübe, bize şunu gösterdi: 
Özellikle standartlar, kendi-
nize bir yön çizebilmeniz için 
önemli ve gerekli; ama asıl 
gösterge, operasyon saha-
sında başınıza gelenler. Ör-
neğin, koruma seviyesi için 
standartlar bir test belirli-
yor; ama sahada, bu testte 
kullanılandan daha yüksek 
miktarda patlayıcıya dayan-
manız gerekebiliyor. Dolayı-
sı ile biz bunlara bakıyoruz; 
potansiyel müşterilerimize 
bunları anlatıyoruz. EJDER 
YALÇIN, kendisini operas-
yon sahasında ispat etmiş 
bir araç. Yakın gelecekte, 
dünya genelinde, daha çok 
silahlı kuvvetin ve güvenlik 
gücünün, EJDER YALÇIN’ın 
sunduğu eşsiz koruma se-
viyesi ve performansı tercih 
edeceğine inanıyorum. Tüm 
Nurol Makina ürün ailesi ile 
müşterilerimizin ihtiyaçları-
nı en iyi şekilde karşılamaya 
devam edeceğiz.”
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IDEX ve NAVDEX 2017

IDEX ve NAVDEX 2017, 
Sektörün İhracat Çalışmalarının 

Son Durumunu Yansıttı
IDEX 2017 ve deniz sistemlerine yönelik kardeş fuarı NAVDEX 2017, 

19-23 Şubat tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin başkenti 
Abu Dabi’de gerçekleştirildi. Bir önceki fuarın düzenlendiği 2015 yılında 

olduğu gibi, bu yıl da milli katılımın gerçekleşmediği fuara, ihracat 
çalışmalarına ağırlık veren Türk firmaları ilgi gösterdi. Ayrıca fuarı,

 ilk gününde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; 3’üncü gününde ise 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ziyaret etti.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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IDEX ve NAVDEX 2017’nin IDEF 2017’ye tarihsel yakınlı-
ğı, Türk firmalarını, yeni ürün lansmanı gibi önemli ge-
lişmeleri Türkiye’ye saklamaya sevk etse de bu durum,  

Türk firmalarının, IDEX ve NAVDEX’te gündem yarata-
cak gelişmelere imza atmasına engel olmadı. Otokar’ın, 

BAE’deki firması Otokar Land Systems üzerinden imza-
ladığı 8x8 zırhlı araç sözleşmesi ve HAVELSAN’ın, Suudi  
Arabistan’ın Taqnia Aeronautics firması ile An-132 uçakla-
rının deniz karakol ve gözetleme uçağı sürümlerinin geliş-
tirilmesini konu alan mutabakat muhtırasını imzalaması,  
fuarda, Türkiye adına öne çıkan iki gelişme oldu. Ayrıca, 
fuara katılan birçok firma, çeşitli ürün ve çözümlerini, 
bölgede ilk kez sergiledi. Bu açıdan bakıldığında, IDEX ve 
NAVDEX, bir anlamda, ihracat konusunda hangi firmala-
rın, hiçbir fırsatı kaçırmadan çalışmalarına devam ettiğini  
gösterdi.
IDEX ve NAVDEX’te, Türk firmaları ve Türkiye ile yakın ilişki-
leri olan yabancı firmalar ile ilgili öne çıkan haberleri, ilerle-
yen sayfalarımızda derledik.
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ASELSAN, çeşitli ürünlerini sergilediği fuarda, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar’ı da ağırladı.

Fuarda, HAVELSAN ile Taqnia Aeronautics, deniz karakol ve gözetleme uçağı geliştirilmesini konu alan bir mutabakat muhtırası imzaladı.
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MSI Dergisi:  Fuar gündeminiz 
hakkında detaylı bilgi verir misiniz? 
Buraya hangi hedeflerle geldiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: IDEX / NAVDEX 
fuarı, ARES için her zaman heyecan ve-
rici olmuştur. 2017 etkinliğine de yine 
aynı heyecanla hazırlandık ve katıldık. 
Gündemimizde, elbette ki öncelikle 
bölge coğrafyasında mevcut ve yakın-
dan takip ettiğimiz askeri ve yarı aske-
ri gemi ihtiyaçları ve ihtiyaç sahipleri 
var. Fakat şunu özellikle vurgulamak 
isterim; biz bu etkinliğe, neler yapabil-
diğimizi ve ürünlerimizin özelliklerini 
tanıtmaktan çok daha öte bir amaçla 
geldik. Zira ürünlerimiz, başta Körfez 
Ülkeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli 
noktalarında görevlerini başarıyla icra 
ediyorlar. Biz, müşterilerimizin her biri 
ile irtibat hâlindeyiz; hiç biri ile ilişki-
lerimizi sonlandırmıyoruz, desteğimizi 
hiç bir zaman kesmiyoruz. Dolayısıy-
la bu fuara, ürün tanıtımından ziyade, 
müşterilerimizle yüz yüze görüşmeye, 
birlikte birer kahve içmeye, yine ve her 
daim yanlarında olduğumuzu göster-
meye geldik. Olası ihtiyaçlarını, bizlere, 
soğuk bilgisayar ekranlarından değil; 
yüz yüze konuşarak veya bir not kâğı-
dına çizerek, samimiyetle iletmelerine 
olanak sağlamak istedik.
NAVDEX fuarında, esasen firmamızın 
nereye geldiğini, dünyada yarattığımız 
pozitif algının ne mertebeye yükselmiş 
olduğunu, kutunun dışından nasıl gö-
rüldüğümüzü anlamış olduk ve gurur 
duyduk.
Fuarlardaki 3-4 günlük kısıtlı süre-
lerde, milyonlarca liralık anlaşmalar 
yapılmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat 
milyonlarla ölçülemeyecek dostlukları-
mızın pekişmesi, dostlarımızın dostla-
rında yarattığımız farkındalık, iş arka-
daşlıklarının ortaklıklara dönüşmesi, bu  
tür etkinliklerle hayat bulur. Bizim 
NAVDEX 2017’de de hedefimiz buydu ve 
beklentilerimizin de üzerinde bir başarı 
elde ettiğimizi mutlulukla ifade etmek 
isterim. Standımızdan eski dostlar, yeni 
arkadaşlar ve yüzümüzden gülümseme 
eksik olmadı. Diğer yandan, fuar organi-
zasyonunun belirlediği çalışma saatleri, 
maalesef görüşmelerimizi sığdırabil-
memize yeterli olmadı. Abu Dhabi’den 
Antalya’ya, dolu ve yüklü bir dosya ile 
döneceğimiz ve yoğun bir gündemin bizi 
beklediği aşikâr…

MSI Dergisi: Şu anda Körfez 
Bölgesi’nde ARES Tersanesi tarafından 
inşa edilmiş kaç tane bot bulunuyor?

Kerim KALAFATOĞLU: ARES, Avru-
pa’nın, açık ara en büyük; kompozit 
ve alüminyum gövdeli tekne üretici-
sidir. Bugüne kadar, 100’ün üzerinde 
bot inşa ettik. Teslim ettiğimiz ülkele-
ri dünya haritasında işaretlediğimiz-
de, ARES ailesinin, ülkemize maddi 
ve manevi kazandırdıklarıyla bir kez 
daha gurur duyduğumu ifade etmek 
isterim. Elbette son dönemde, körfez 
ülkelerinde artan askeri ve yarı askeri 
bot ihtiyaçları, dünya savunma sanayisi 
firmalarının bu coğrafyaya odaklan-
masına neden oldu. Netice itibarıyla 
özellikle son 10 yıldır Körfez Bölgesi, 
savunma sanayisinin hedef pazarı hâ-
line geldi. Pazar betimlemesinden çok 
hoşlanmasam da dünyanın bölgeye ba-
kışını ifade edebilmek adına kullanmak 
durumunda kaldım. Zira bizim yaklaşı-
mımız, dostluğa varan seviyelerde iyi 
ilişkilerimizin bulunduğu bu ülkelerde, 
deniz güvenliğinin sağlamlaştırılması, 
insan kaçakçılığının önüne geçilmesi, 
deniz ulaşımı imkânlarının geliştiril-
mesi ve hatta teknoloji ve know-how 
transferi ile milli üretimlerinin arttı-
rılmasının desteklenmesi yönünde. Bu 
nedenle biz pazar ifadesini kullanmak-
tan mümkün mertebe imtina ediyoruz.
Hâlihazırda bölgede başarıyla hizmet 
vermekte olan 20 adet botumuz mev-

cut. Nisan ayında, bu sayı 23’e çıkacak. 
Ve 2018 yılındaki tahminlerimiz, kesin-
leşmiş satışlarımızla 30’un çok üze-
rinde olacağı yönünde. Belirttiğim gibi 
bu rakamlar, sözleşmesi imzalanmış, 
takvimi ilerleyen projeleri kapsıyor. 
Sözleşme görüşmeleri süren ve ihale 
hazırlığı içinde olduğumuz potansiyel 
projelerin tahminlere ilave edilmesi 
durumunda, bu sayı, rahatlıkla 50 ade-
din üzerinde olacaktır.

MSI Dergisi: Bölgede şu anda hangi 
imzalanmış projeleriniz aktif?
Kerim KALAFATOĞLU: Bölgede, hâ-
len sözleşmesi imzalanmış ve üretim 
aşamasında olan aktif projemiz, Katar 
İçişleri Bakanlığı bağlısı Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için dizayn ve inşa ettiğimiz, 
17 adet süratli devriye botunu kapsıyor. 
Bu ihaleyi, dünya çapında yaklaşık 20 fir-
ma arasından kazandık. Proje dâhilinde, 
hâlen 5 adet 24 m ARES 75 HERCULES; 
10 adet 34 m ARES 110 HERCULES ve  
2 adet 48 m ARES 150 HERCULES, üre-
tim ve teslimat aşamasında.
Bugüne kadar, 3 adet 24 m ve 2 adet  
34 m çok maksatlı devriye botunu, Katar 
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli-
ne başarıyla teslim ettik. Nisan ayında, 
2 adet 24 m ve 1 adet 34 m olmak üze-
re, 3 adet daha botun teslimatını ger- 

ARES Tersanesi, İlişkilerini Sıcak Tuttu
Fuarı dolu dolu geçiren firmalardan bir tanesi de ARES Tersanesi oldu. 
ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, bu yoğun gündem 
arasında, sorularımızı yanıtladı.
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çekleştirmeyi planlıyoruz. Gemi inşa 
sektöründe nadir rastlayabileceğiniz 
bir duruma örnek teşkil ediyoruz: Mev-
cut durum itibarıyla proje takviminden, 
yaklaşık 1 yıl önde ilerliyoruz ve projeyi, 
sözleşmede belirtilen teslim süresin-
den, yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlaya-
cağımızı öngörüyoruz.
Bununla birlikte, Katar İçişleri Ba-
kanlığı ile imzalanan sözleşme gere-
ğince, botların teslim sürecinde, çok 
kapsamlı bir Entegre Lojistik Destek 
(ELD) hizmet paketi dâhilinde, ELD 
departmanımız bağlısı eğitim direk-
törlüğümüz tarafından, 275 sahil gü-
venlik personeline, botların kullanımı 
yani operatörlük eğitimleri ile bakım 
eğitimleri veriyoruz. ELD departma-
nımız ve eğitim direktörlüğü ekibimiz, 
çoğunluğu emekli deniz subayı olan, 
donanma gemilerinde ve askeri ter-
sanelerde görev yapmış; gemilerde 
icra edilen görevlere ait tüm kursları 
almış, bahriye kültürüne sahip, alan-
larında çok tecrübeli ve yetkin perso-
nelden oluşuyor.
Tamamlanma aşamasında olan; ancak 
henüz resmi imzalar atılmadığı için 
açıklayamayacağım yeni projelerimizle 
çok kısa bir süre sonra, bölgede daha 
da aktif olacağımızı bu vesileyle müjde-
lemek isterim.

MSI Dergisi: Bölgede hangi ihaleleri 
takip ediyorsunuz?
Kerim KALAFATOĞLU: Körfez Bölge-
si’nde aktif olarak takip ettiğimiz, ha-
zırlandığımız veya teklif verdiğimiz ve 
sonuç bildirimi beklediğimiz, 10’dan 
fazla ihale mevcut. Malumlarınız ol-
duğu üzere, bir kısmı askeri gizlilik 
dereceli; ayrıca ticari gizlilik hassasi-
yetleri de var. Bu nedenlerle ihaleler 
sonuçlanmadan, ülke ve proje ismi 
zikretmeyi prensip olarak doğru bul-
muyoruz. Ancak istisnai olarak, bey-
nelmilel bilinen, Umman Sultanlığı 
Polis ve Sahil Güvenlik Teşkilatı’nca 
yüksek süratli devriye botları için açı-
lan ihalelere yeterlilik aldığımızı ve 
katılmamız için, Umman Sultanlığı’n-
ca davet edildiğimizi; hatta idarece 
açılan 4 ihaleye birden davet edilen tek 
firma olduğumuzu da gururla ifade et-
mek isterim. İhalelere hazırlık süreci-
miz, süratli ve etkin bir şekilde devam 
ediyor. Diliyorum ve umuyorum, 2017 
yılında da yeni ihaleler kazanmaya ve 
dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını, 
sınıfının en iyisi botlarla karşılamaya 
devam edeceğiz.

MSI Dergisi: Bölgedeki lojistik destek 
faaliyetlerinizi nasıl yürütüyorsunuz? 
Bölgede ofis açmak gibi bir planınız 
var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: ARES, dünya-
da ELD alanında müşterilerinin tüm 
isteklerini, dış kaynaklı destek alma-
dan karşılayabilen sayılı tersanelerden 
biridir. ELD departmanımız, etkinliği 
ve formasyonu, kalite belgesiyle tescil 
edilmiş bir departmandır. Lojistik des-
tek faaliyetlerimizi, botların henüz ta-
sarım aşamasında planlamaya başlıyor 
ve teslimatla birlikte, fiilen uygulamaya 
geçiyoruz. Şöyle ki, her seviyede kulla-
nım, bakım ve onarım kılavuzları, yedek 
parça, test ve ölçü aletleri, bakım plan-
lama ve gereksinimlerini, müşterinin 
bakım konseptine uygun olarak söz-
leşmede yer alsa da almasa da zaten 
çalışıyoruz. ELD, bizim dizayn spirali-
mizin değişmez parçalarından biri. Do-
layısıyla hangi bölgede ne tip bot üretip 
teslim ettiğimizin çok büyük bir önemi 
yok bizim için. Her türlü coğrafyada ve 
şartta lojistik destek sağlamaya hazır 
vaziyette ürün teslimatı yapıyoruz.
Sorunuzun özelinde, Körfez Bölgesi 
için konuşmak gerekirse yaklaşık 3 yıl 
önce teslim ettiğimiz 8 adet bottan olu-
şan yolcu feribotu filomuz için, bir ba-
kım sözleşmesi imzaladık ve her türlü 
bakım ve onarım faaliyetini, başarılı bir 
şekilde yürüttük. Bu kapsamda Doha, 
Katar’da, mühendis ve teknisyen per-
sonelimizin daimi olarak bulunduğu bir 
ofis de açtık. Bununla birlikte, yedek 
parça ve ekipman desteği sağladık ve 
sağlamaya da devam ediyoruz. Benzer 
şekilde, fakat daha kapsamlı bir bakım 
anlaşmasını, Katar Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığına teslim etmeye başladığı-
mız 17 bot için de yapmak maksadıyla 
görüşmelerimiz devam ediyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Bu vesileyle 
MSI Dergisi’ne ve siz değerli çalışan-
larına, Abu Dhabi’de de bizleri yalnız 
bırakmadığınız, ARES’e sayfalarınızda 
yer ayırdığınız ve var olan farkındalı-
ğımızı daha da arttırmak adına katkıda 
bulunduğunuz için şükranlarımı sunu-
yorum.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Kalafatoğlu’na, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Fuara 5 araç getiren BMC; VURAN 
4x4’ü, KİRPİ 4x4’ün ambulans sürü-

münü, KİRPİ 6x6’yı, AMAZON 4x4’ü ve  
5 tonluk 4x4 taktik kamyonunu sergi-
ledi. Bunlardan VURAN ve AMAZON ile 
KİRPİ’nin yeni sürümleri, IDEX’te ilk 
kez sergilendi.

Hareketli günler yaşayan BMC’nin 
faaliyetleri ile ilgili son durumu, 
BMC Yönetim Kurulu Üyesi T. Yasin 
Öztürk’ten dinledik.

MSI Dergisi: Öncelikle, BMC’nin 
fuar gündemini sizden
dinleyebilir miyiz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Buradaki ana gün-
dem maddelerimizden bir tanesi, ortak-
lık fırsatları. Hangi firmalarla ortaklık 

yapabiliriz, buna bakıyoruz, bu doğrul-
tuda görüşmeler yapıyoruz. Görüşme-
lerde, araçlarımızla ilgili konuların yanı 
sıra Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç Güç Gru-
bu Geliştirilmesi Projesi hakkında da fi-
kir alışverişleri yapıyoruz.
Tabii bölge ülkelerinde yürütülen iha-
leler ve potansiyel ihtiyaçlar da gö-
rüşme gündemlerimizde yer tutuyor. 
Fakat bunlar henüz kamuoyuna açıkla-
yacağımız noktaya gelmedi.

MSI Dergisi: Son dönemde 2 yeni 
aracınızın; VURAN’ın ve AMAZON’un 
lansmanını yaptınız. Bunlarla ilgili 
son durum nedir? Aldığınız yeni 
siparişler var mı?

T. Yasin ÖZTÜRK: AMAZON’la ilgili gü-
zel bir gelişme var. Katar’dan, yaklaşık 
1.500 adetlik bir sipariş aldık. Araçları 
farklı sürümlerde teslim edeceğiz. Bu 
sürümler üzerindeki çalışmalarımızı 
da başlattık. İlk aşamada, Nisan ayın-
da, 35 araç teslim edeceğiz. Geri kalan 
araçlar da 2 yıl içinde teslim edilecek.
Biliyorsunuz Katar, BMC’nin hissedar-
ları arasında. Ama bu siparişi, titiz bir 
değerlendirme süreci sonrasında al-
dık. Aracımızın testleri yapıldı. Mayın 
testlerini Ankara’da gerçekleştirdik. 
Ön tarafta 6, arka tarafta 8 kg patlayı-
cı patlatıldı ve aracımız testi başarıyla 
geçti. Katar’da da çöl şartlarında test-
leri başarıyla tamamladık.

MSI Dergisi: Rheinmetall ve Etika 
Strategi SDN BHD ile kurduğunuz 
ortaklığın son durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
T. Yasin ÖZTÜRK: Bu konudaki çalış-
malarımız devam ediyor. Takdir eder-
siniz ki konunun çok çeşitli boyutları 
var ve biz, hem ülkemizin hem de şir-
ketimizin çıkarlarını koruyacak formül-
ler üzerinde duruyoruz. Gelişmeler ol-
dukça kamuoyuyla paylaşmaya devam 
edeceğiz.

MSI Dergisi: Yeni Nesil Hafif Zırhlı 
Araç Güç Grubu Geliştirilmesi 
Projesi ile ilgili çalışmalarınız 
ne durumda?

BMC, Başarının Tohumlarını Atıyor
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T. Yasin ÖZTÜRK: Bu projede, 600 
BG ve üstü motorlar geliştireceğiz.  
BMC, geçmişte, Euro 4’e kadar mo-
torları lisans altında üretmişti. Eğer 
şirketi biz devralmadan önce yaşa-
nan sorunlar olmasaydı, BMC, bugün,  
Euro 6 motorlarını üretiyor olurdu. Do-
layısı ile BMC, motor üretimi ile ilgili 
birçok konuyu zaten biliyor. Bundan 
sonra da kendi motorumuzu ve şanzı-
manımızı üreteceğiz. Bunun bir de sivil 
tarafı var. BMC, yılda, yaklaşık 20.000 
araç üretiyor. Bu tabloda, kendi güç 
paketimizi üretebilmek, hem askeri 
hem de sivil sektörde rekabet gücümü-
zü arttıracak.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
T. Yasin ÖZTÜRK: BMC, kendi yolunu 
çizdi; nereye gideceğini biliyor. Önü-
müzdeki 10 yıl boyunca neler yapacağı-
mızı biliyoruz. Bunların hepsini tek tek 
tasarladık. BMC’yi devraldıktan sonra, 
2,5 yılımız hazırlık yaparak geçti. Neler 
yapacağız, ne kadar yatırım yapacağız, 
hangi ürün gruplarına gireceğiz, kim-
lerle ortaklık yapacağız? Bu konularda 
yol haritalarımızı çizdik. 
Biz şunu söylüyoruz: Ne yaparsak ya-
palım milli olacak; Türkiye’nin malı 
olacak. 
BMC’yi aldığımızda, 50 milyon lira 

ciroya sahipti; şu anda 1 milyar li-
ra’yı geçtik. Bu seneki hedefimiz,  
2,5 milyar lira. Geçen sene, 25 milyon 
dolar yatırım yaptık; bu sene 68 milyon 
dolar yatırım yapacağız. Geçen sene, 
Türkiye’de otobüste birinci sıradaydık. 
2,5 yılda bu noktaya geldik. Dolayısı ile 
sektör bizi izlemeye devam etsin; çok 
daha büyük başarılar elde edeceğimize 
inanıyorum.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi 
T. Yasin Öztürk’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Fuarda, KAPLAN zırhlı araç ailesi-
nin son üyesi KAPLAN Yeni Nesil 

Zırhlı Muharebe Aracı (YNZMA)’nı, yine  
TEBER-30 kulesi ile birlikte sergile-
yen FNSS, aracın ve kulenin bölgedeki 
lansmanını da yapmış oldu. FNSS, aynı 
zamanda 13’üncü kez katıldığı fuarda, 
BAE’deki 20’nci yılını da geride bıraktı. 

Firmanın BAE ile köklü ilişkilerini 
ve faaliyetlerinin son durumunu, 
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt ile konuştuk.

MSI Dergisi: Öncelikle KAPLAN YNZMA 
ile ilgili çalışmalarınızın son durumunu 
sormak istiyoruz.

K. Nail KURT: KAPLAN YNZMA, IDEF 
2015 sırasında yaptığımız lansma-
nın ardından, geçen zaman içerisinde 
daha da gelişti. Artık, hem potansiyel 
kullanıcılarımızdan aldığımız geri bil-
dirimler hem de FNSS’nin yaptığı ça-
lışmalarla çok daha olgun bir araçtan 
bahsediyoruz.
Kullanıcı talepleri arasında, koruma 
seviyesi ve kapasitesi daha da yük-
sek bir araç var. Dolayısı ile lansma-
nını yaptığımız KAPLAN YNZMA’nın  
bir üst modeli ile ilgili çalışmalar 
da yaptık. Tabii bu sürüm, lansmanı  
yapılan araç gibi amfibi olmayacak. Bu 

yeni sürümü, IDEF 2017’ye saklıyoruz.
KAPLAN ürün ailesi ile ilgili planlarımı-
zın daha da somutlaşması ile birlikte, 
mobilite testlerine bu sene başlayaca-
ğız. Önce, kendi doğrulama süreçleri-
mizi tamamlayacağız. Böylece araç-
larımız, müşteri testlerine hazır hâle 
gelecek.

MSI Dergisi: Geçen sene FNSS, 
bölgede PARS tekerlekli zırhlı 
muharebe aracı ile bir ihale kazandı. 
Bununla beraber, fuarda KAPLAN 
YNZMA’yı sergilemeyi tercih ettiniz. 
Bu tabloyu nasıl yorumlamalıyız? 

KAPLAN YNZMA Bölgeye Isınıyor
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Bölgede, KAPLAN YNZMA’nın yarıştığı 
ihaleler mi var; yoksa FNSS’nin 
yenilikçiliğine mi vurgu yapmak 
istiyorsunuz?
K. Nail KURT: Aslında her ikisi de. 
FNSS’nin yenilikçiliği, kesinlikle vurgu-
lamak istediğimiz konulardan bir tane-
si. Ayrıca bölgede; yeni nesil, üst sınıf 
bir ZMA ihtiyacı gündemde ve KAPLAN 
YNZMA, bu ihtiyacı karşılayabilecek 
en iyi çözüm. Tabii buradaki yerimizin 
genişliği de bir etmen. FNSS’yi takip 
edenler, yeni araçlarımızı ve tüm ürün 
ailemizi, IDEF 2017’de görme imkânını 
bulacaklar.

MSI Dergisi: BAE envanterindeki 
FNSS üretimi ZMA’lar ile ilgili güncel 
durum nedir? Bu araçların yarı ömür 
modernizasyonu gibi bir süreçten 
geçmesi gündemde mi?
K. Nail KURT: Yarı ömür iyileştirmesi 
henüz gündemde değil. Araçların bakı-
mını, teslim ettiğimiz ilk günden beri biz 
yapıyoruz. Burada bir ofisimiz ve ekibi-
miz var. Envanterdeki toplam 133 adet 
aracın bakım ve idamesi ile ilgili, yıllık 
yaklaşık 5 milyon dolar gibi bir bütçe ile 
çalışıyoruz. Dolayısı ile araçlar, şu anda 
çok iyi durumdalar. Aslında tüm ZMA 
kullanıcılarının, gelip buradaki araç-
ların durumunu görmelerini isterim. 
Hepsi ilk günkü gibi duruyor. 

MSI Dergisi: Bakım ve idame ile ilgili 
çalışmalarınızı bir durum incelemesi 
(case study) olarak ele alacak 
olursak, Türkiye için çıkartılabilecek 
dersler var mı?
K. Nail KURT: Önce genel değerlen-
dirmemi paylaşmak isterim. Bakım ve 
idame işini bir firmaya vermek, uzaktan 
belki “zengin işi” gibi görülebilir; fakat 

araçlar için cebinizden çıkan ilk satın 
alma maliyeti göz önüne alındığında, du-
rumun öyle olmadığını görüyorsunuz. Bu 
araçlar, aslında milli servet niteliğinde. 
Onlara en iyi şekilde bakmak da bir görev 
olarak öne çıkıyor. Harcanan paralar, bir 
israf olarak görülmemeli; bu harcama-
lar, araçların daha uzun, daha etkili ve 
daha verimli kullanılması için yapılmış 
akıllı bir yatırım olarak görülmeli.
Türkiye’ye dönecek olursak bu konu-
da bir değişim olduğunu görüyoruz.  
TSK envanterine giren SAMUR ve  
KUNDUZ’un bakım ve idamesini biz 
üstlendik. Tabii ZMA’lar için durum bi-
raz daha farklı. Orada, TSK’nın M113 
araçlarından gelen mevcut bir altyapısı 
vardı. Ama SAMUR ve KUNDUZ’da ver-
diğimiz hizmet görüldüğünde, yarattı-
ğımız katma değerin de takdir edilece-
ğine ve ZMA için de böyle bir modelin 
düşünülebileceğine inanıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
K. Nail KURT: Bu sene bir değişiklik 
yaptık ve bütün Nurol üyesi firmalar ile 
fuara geldik. Bu, bir süredir fikir olarak 
gündemdeydi; uygulamasını burada 
yapmış olduk. İş birliğimiz, önümüzde-
ki dönemde de devam edecek.
Fuar sırasında sevindirici bir haber 
aldık; ülkemizin güzide kuruluşların-
dan Otokar, Tawazun ile 8x8 araçları 
kapsayan bir anlaşma imzaladı. Bu fır-
sattan yararlanarak Otokar’ı da tebrik 
etmek istiyoruz.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

KAPLAN YNZMA
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MAKEL, lansmanını DSEi 2015 fuarı sırasında yaptı-
ğı SUPROBOX markasını, Körfez Bölgesi’nde ilk defa  

sergiledi. Böylece, SUPROBOX markası, DSEi 2015 ve  
EUROSATORY 2016’nın ardından, bir diğer önemli fuarda 
daha ziyaretçilerin karşısına çıktı. Firma, standında; elekt-
ronik ekipman taşıma ve koruma sandıklarını, SUPROBOX 
RACK CASES serisi ürünlerini ve silah ve mühimmat taşıma 
sandıklarını sergiledi.
MAKEL Genel Müdürü Haluk Şerbetçioğlu, katılımları ile il-
gili şunları söyledi: “Fuarda, SUPROBOX markasını, Ameri-
kalı ve Avrupalı rakipleri ile aynı kalitede, sağlam ve güveni-
lir bir Türk markası olarak tanıttık. Bölgede yürütülen çeşitli 
projelere entegre olmak ve çözümlerimizi sunmak istiyoruz. 
İnsani yardım ve mobil hastane sektörlerinde hizmet veren, 
önceden belirlediğimiz firmalar ile bir araya geldik. Ayrıca, 
bu fuara dünya genelinden gelen çeşitli heyet ve temsilciler-
le de temaslarımız oluyor. Avrupa’da birlikte çalıştığımız fir-
maların, bu bölgede projeleri var ve onlarla bu projelerde de 
çalışabiliriz. Buradaki bir diğer gündem maddemiz; bölgede 
ürünlerimizin tanıtım ve dağıtımını yapabilecek distribütör 
firmalar bulmak.”
Şerbetçioğlu, gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili ise şu 
bilgileri verdi: “BAE, Suudi Arabistan, Pakistan ve Hindis-
tan’da ürünlerimizin tanıtım ve satışını üstlenmeye talip po-
tansiyel distribütör firmalar ile görüşmeleri başlattık. Rusya, 

Bulgaristan, Ukrayna ve Malezya’dan talepler aldık. Avru-
pa’da katıldığımız fuarlardan bizi tanıyan bazı katılımcıların, 
Orta Doğu bölgesindeki projelerinde yer almak için teklifler 
verdik. Pakistan’daki mevcut müşterimiz ile bir araya gele-
rek, yeni projesi ile ilgili görüşme imkânı da bulduk.”

SUPROBOX, Orta Doğu’ya 
Merhaba Dedi
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Fuarda, geniş ürün ailesinin 
farklı üyelerini sergileyen MKEK, 
geleceğe yönelik önemli görüşmeler 
gerçekleştirdi. MKEK Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü  
Ahmet Taşkın, fuar katılımlarını, 
MSI Dergisi için değerlendirdi.

MSI Dergisi: MKEK’nin fuar gündemi 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ahmet TAŞKIN: Orta Doğu, sadece 
MKEK için değil, aynı zamanda Türkiye 
için önemli bir pazar. Savunma sektö-
rü, ihracatının büyük kısmını bu böl-
geye yapıyor. IDEX, tüm Orta Doğu’yu 
kapsıyor. Eğer dünya savunma sanayisi 
içerisinde bir yeriniz olduğunu iddia 
ediyorsanız mutlaka IDEX’te olmanız 
gerekiyor. Buradan beklentilerimiz ta-
bii ki hem mevcut hem de potansiyel 
müşterilerimiz ve ortaklarımız ile bir 
araya gelmek.

MSI Dergisi: MKEK’nin bölgede yürümekte 
olan projelerini özetler misiniz?
Ahmet TAŞKIN: Bölgeye özel olarak 
değil de genel olarak projelerimizden 
bahsedeyim. Neticede bunlar, bazı 
gizlilik şartları olan çalışmalar. 
MKEK olarak, hâlen, toplamı 
500 milyon dolara yaklaşan 

projeleri yürütüyoruz ya da bazılarına 
başlamak üzereyiz.
Tabii ki projeler, doğrudan fuarlara 
bağlı olarak başlamıyor. Neticede to-
humu ekiyorsunuz; bunun ağaç olması, 
meyve vermesi uzun zaman alabiliyor. 
MKEK olarak burada gayretimiz, uzun 
bir geçmişe dayanıyor.
Bizim ağırlıklı pazarımız bu bölge.  
Yakın gelecekte, MKEK’nin ismini, bu-
rada daha çok duyacaksınız.

MSI Dergisi: MPT-76, bölgede nasıl 
karşılanıyor? 5,56 mm’nin, bölgede 
tercih edilen bir kalibre olduğu 
söyleniyor. MPT-76’nın 7,62 mm 
çapında olması, çalışmalarınızı 
nasıl etkiliyor?
Ahmet TAŞKIN: MPT-76, TSK’nın ihti-
yacını karşılamak için, SSM tarafından 
yürütülen bir proje sonucunda ortaya 
çıktı. Belirttiğiniz gibi, başka ülkelerin 
tercihleri daha farklı olabiliyor. Biz de 
hem yurt içindeki diğer talepleri hem de 
yurt dışındaki talepleri göz önüne ala-

rak 5,56 mm bir tüfek geliştirdik. Belki 
bu çalışmamızı şu ana kadar çok da ön 
plana çıkartmadık; ama aslında silahı-
mız hazır. Hatta yakın zamanda, yurt 
içi ihtiyacı karşılamak için seri üretime 
başlayacağız. Böylece MPT ürün ailesini 
de tamamlamış olacağız.
MPT-76’nın fikri mülkiyet hakları, pro-
je modeli gereğince, SSM’ye ait. Ancak 
5,56’lık sürümde durum farklı; fikri 
mülkiyet hakları MKEK’ye ait. Dolayı-
sı ile bunun pazarlama çalışmaları da 
MKEK tarafından yapılacak. Önümüzde-
ki dönemde, bu tüfeği daha da ön plana 
çıkartacağız. IDEF’te de sergileyeceğiz.
5,56’nın prototipleri, Türkiye’de çeşitli 
kurumlar tarafından denendi; aldığımız 
geri bildirimlerle silahı daha da olgun-
laştırdık. Dış pazarda da bu kalibrede 
önemli bir oyuncu olacağımızı değer-
lendiriyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?
Ahmet TAŞKIN: Biz MKEK olarak iyi si-
lahçı ve iyi mühimmatçıyız. Tesislerinin 
duvarlarına kadar tecrübeler işlemiş 
bir kurumuz. Bizden zor silah çıkar; 
ama iyi silah çıkar. IDEF 2017’de de ka-
tılımımız büyüdü, çeşitli sürprizlerimiz 
olacak.

MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Ahmet Taşkın’a, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.

MKEK, Bölgedeki 
Varlığını Arttıracak

MKEK, Panter Obüsü’nün taktik kamyona
 monte edilmiş sürümünün maketini de 

sergiledi.
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Türkiye’de gösterdiği performans 
ve özellikle sunduğu koruma  

seviyesi ile haklı bir üne kavuşan  
EJDER YALÇIN, Körfez Bölgesi’nde ilk 
defa sergilendi. Nurol Makina’nın fuar 
için yayınladığı basın bülteninde ise 
EJDER YALÇIN’ın ilk ihracat başarısını 
kaydettiği bilgisi yer aldı. Okuyucuları-
mız, bu gelişme ile ilgili ayrıntıları, yine 
bu sayımızda yer alan özel haberimizde 
bulabilir.

Nurol Makina’nın fuar katılımını 
ve fuar kapsamındaki faaliyetlerini, 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl 
Karel’den dinledik.

MSI Dergisi: Fuarla ilgili gündeminiz 
ve hedefleriniz neler?
Dr. Anıl KAREL: IDEX, dünyanın önde 
gelen fuarlarından bir tanesi ve Orta 
Doğu pazarına açılmak istiyorsanız 
mutlaka olmanız gereken bir fuar. Biz 
de kendimizi burada daha iyi tanıtmak 
istiyoruz ve buraya ilk defa katılıyoruz.
Buraya sadece EJDER YALÇIN ile gel-
dik. Tabii Türkiye’ye döndükten sonra, 
fuarın getirdiklerini değerlendirece-
ğiz ve ilerleyen dönemdeki fuar katı-
lımlarımızla ilgili bir karar vereceğiz. 
Ama Nurol Makina olarak, bu yıl yurt 

dışında daha fazla etkinliğe katılma 
stratejimiz var. DSEi ve Orta Doğu’da 
yapılacak bir fuara katılmayı düşünü-
yoruz.

MSI Dergisi: Fuar kapsamında 
temaslarınız nasıl geçiyor?
Dr. Anıl KAREL: Temaslarımız iki 
yönlü gerçekleşiyor. Fuarın resmi bir 
yanı var; askeri ve sivil heyetleri ağır-
lıyoruz. Diğer yandan, firmalar arası 
görüşmeler de yapıyoruz. Bizimle iş 
birliği yapmak isteyen, bize alt sistem 
sağlamak isteyen firmalar da geliyor. 
Tabii bu tür fuarların sağladığı güzel 
bir imkân daha var: Türkiye’de aynı 
sektörde olup da iş yoğunluğu nede-
niyle bir araya gelemediğiniz kişilerle 
zaman buldukça burada görüşebili-
yorsunuz.
Özellikle Orta Doğu ve Güney Asya’dan 
gelen heyetleri ağırlıyoruz. Aldıkla-
rı bilgilerle çok memnun ayrılıyorlar. 
Bazıları, EJDER YALÇIN gibi bir araca 
ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu sektör-
de faaliyetler çok uzun soluklu; reka-
bet de çok yüksek. Bir takım ilişkileri 
başlattıktan sonra olgunlaştırmak ve 
sonuçlandırmak uzun zaman alabili-
yor. Tabii tüm görüşmeler, bizim için 
birer potansiyel taşıyor. Oturup değer-
lendireceğiz; bazılarının üzerinde daha 
yoğun çalışacağız.

MSI Dergisi: Nurol Makina’nın 
bölgede envantere giren hangi 
araçları var?

EJDER YALÇIN, IDEX’e İlklerle Geldi

EJDER YALÇIN
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Dr. Anıl KAREL: Çevre ülkelerde en-
vantere giren araçlarımız var. Bunlar-
la ilgili açıklamayı henüz yapmadık. 
Ayrıntıları, yapacağımız açıklama ile 
kamuoyuna duyuracağız. Teslimat çok 
yakın zamanda oldu; araçlar, biz fua-
ra gelmeden henüz kısa bir süre önce 
yola çıktı.

MSI Dergisi: Bölgede takip ettiğiniz 
ihaleler var mı?
Dr. Anıl KAREL: Takip ettiğimiz  
bazı ihaleler var. Gelen heyetlerle 
bu ihaleler hakkında fikir alış veri-
şi yaptık. Fuarı dolaştığınız zaman,  
EJDER YALÇIN sınıfında çok fazla 
araç olmadığınıgörüyorsunuz. Aracı-
mız, hem koruma özellikleriyle hem 
hareket kabiliyeti ile hem de operas-
yonel özellikleri ile sınıfında çok iyi bir 
konumda. Hatta sınıfının en iyisi diye-
bilirim. Katıldığımız bir ihalede, çöl 
testinden sonra bütün rakiplerimizi 
geride bırakarak sözleşme imzala-
mak üzere çağırılmış olmamız, bizim 
için önemli bir referans oldu. Aracın 
kabiliyetleri her şart altında görül-
müş oldu ve kendimize olan güveni-

miz attı. Bu bölgedeki kullanıcıların 
ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak 
bir araca sahip olduğumuzu ve aracı-
mızın bölge ülkelerinin envanterinde 
yerini alacağını düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Dr. Anıl KAREL: Fuara araç getiren 
firmalara baktığımız zaman, özellikle 
ILGAZ ile aynı sınıfta;  iç güvenlik ih-
tiyaçlarına yönelik olan ve hazır şase-
lerin üzerinde şekillendirilen çok sa-
yıda araç olduğunu gördük. Bu sınıfta 
araçlara talep var; ama bu talebi kar-
şılamak için, hemen hemen her firma 
aynı yaklaşımı sergiliyor. Biz ILGAZ’ın 
yeni bir sürümünü ortaya çıkarttık ve 
burada da EJDER YALÇIN’da yaptığı-
mız gibi, farklı bir konsept uygulaya-
rak, yeni bir araç sınıfı ortaya koyduk. 
Fuardaki gözlemlerimiz, verdiğimiz 
bu kararın ne kadar doğru olduğu-
nu gösterdi. Yeni aracımızı, ilk kez 
IDEF’te sergileyeceğiz.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Anıl Karel’e, zaman ayırıp 

sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Fuarda balistik çözümlerini sergileyen Nurol Teknoloji, 
yenilikçi zırh çözümlerine vurgu yaptı. Nurol Tekno-

loji Pazarlama Direktörü F. Metin Tüfekçi, çözümlerinin 
avantajları ile ilgili şunları söyledi: “Zırh çeliğinin ağır-
lığı, önemli bir handikap. Fakat daha büyük handikap, 
korozyon. Korozyon başlamış araçların balistik koruması 
azalmaya başlar. Korozyon, bu bölgede sıklıkla yaşanan 
bir problem. Biz, zırh çeliğine alternatif zırh çözümle-
ri sunuyoruz. Aynı ağırlıkta çok daha üst seviye koruma 
veya aynı korumayı çok daha düşük ağırlıkta sağlıyoruz. 
Böylece, korozyon sorunu olmayan, ömür devri uzun bir 
çözüm getirmiş oluyoruz. Bu çözüm, hem askeri hem de 
sivil araçlara uygulanabilir.”
Nurol Teknoloji, Türkiye’de, güvenlik güçlerine 180.000 
adet balistik koruyucu yelek teslim etmek üzere bir 
projeyi yürütüyor. Tüfekçi, bu projenin, miktar ve bütçe 
olarak, alanında, tek kalemde imzalanmış, dünyanın en 
büyük projesi olduğunu vurguladı. Firma, zırhlı kalkan 
ve kabin ürünlerinin yanı sıra helikopter ve gemi zırhla-
ma çözümleri de sunuyor. Tüfekçi, helikopter zırhlama 
ve ADA sınıfı korvetlerin zırhlanması projelerini gerçek-
leştirdikleri bilgisini de paylaştı. Ürünlerinin kalitesine 
değinen Tüfekçi, şöyle konuştu: “Ürünlerimiz doğrudan 
sahaya çıktı. Biz tabii ki test ediyoruz. Ama gerçek test, 
operasyon sahasında. Belki yüzlerce hayat kurtardık. 100 
tane ürününüz iyi çıkar, 1 tanesi sorunlu olur, bunun te-
lafisi yoktur. Güvenilirlik konusunda çok iyi durumdayız. 
Müşterilerimiz, ürünlerimizden memnun; biz de talebi 
karşılamak için 2’nci fabrikamızı faaliyete geçiriyoruz.”
Tüfekçi, bölgedeki faaliyetleri ile ilgili ise şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Nurol Teknoloji, çalışmalarında daha çok 
teknik gereksinimler üzerinde duruyor ve müşteri ihti-
yaçlarını tam karşılayan balistik çözümler üretiyor. Böl-
gede ise pek çok proje, temsilcilikler üzerinden yürüyor 
ve bazı durumlarda temsilciler, teknik gereksinimler ko-
nusunda çok da bilgili olmuyorlar. Dolayısı ile ihtiyaç ve 
çözüm örtüşmesi bazen ideal olmaktan uzaklaşıyor. Biz, 
yine de ihaleleri takip ediyoruz ve çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Suudi Arabistan’da, farklı alanlarda önemli ça-
lışmalarımız var. Sadece balistik yelek ve plakalar değil, 
araç zırhlama konusunda da çalışıyoruz. Bu ülkede yeni 
yatırımlar yapmamız da gündemde.”

Nurol Teknoloji Nabız Yokladı
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Türkiye açısından fuarın en önemli haberi, BAE ile Tawazun 
arasında, RABDAN 8x8 tekerlekli zırhlı araçlarının teda-

rik edilmesini konu alan, 661 milyon dolarlık bir sözleşmenin 
imzalanması oldu. Tawazun, bu sözleşmeyi, %51’i kendisine, 
%49’u ise Otokar’ın BAE’deki firması Otokar Land Systems’a 
ait olan Al Jasoor ortak girişim şirketine devredecek. 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, bu sözleşme ile Otokar’ın tek-
noloji ihracatına ve ortak girişim şirketi aracılığıyla yurt dı-
şında üretime başladığına dikkat çekti. “Ülkemizin savunma 
sanayii kabiliyetlerinin geldiği nokta açısından bu gelişmeyi 
çok stratejik ve önemli buluyorum.” diyen Ali Y. Koç, şöyle 
devam etti: “Ülkemizin inovasyon ve teknoloji kabiliyetlerinin 
gelişimi küresel pazarlarda-
ki konumunu güçlendiriyor. 
İmzalanan bu anlaşma ile 
şirketimiz Otokar, savun-
ma sanayiinde artık sadece 
ürün değil; global ölçekteki 
bilgi birikimi, mühendislik, 
Ar-Ge ve teknoloji transferi 
kabiliyetleri ile de ön plana 
çıkıyor. Otokar mühendisle-
rince tasarlanan ürünler ve 
kabiliyetlerimiz uluslararası 
arenada başarı elde ediyor. 
Bu sözleşmede, uzun, detaylı 
ve zorlu bir değerlendirmey-
le ulaştığımız başarı, Türkiye 
savunma sanayii için de tek 
kalemde imzalanan en büyük 
ihracat anlaşmasıdır. Gurur 
duyuyoruz. Al Jasoor’un ge-
lecekte BAE’nin ve bölgenin 
her türlü kara sistemleri ta-
lebini karşılamasını hedefli-
yoruz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Otokar’ın tekno-
lojik üstünlüğü, mühendislik gücü, tasarım kabiliyeti ve  
30 yıllık tecrübesi ile dünyada savunma sanayii sektörün-
deki konumunu her geçen gün güçlendirdiğini ifade etti 
ve şöyle devam etti: “Günümüzde her ülke için stratejik 
öneme sahip olan savunma sanayisi, Topluluğumuzun da 
odaklandığı sektörler arasında yer alıyor. Ülkemizde sa-
vunma sanayiinin güçlenmesi çalışmaları doğrultusunda, 
Otokar uzun süredir emek harcıyor, yatırım yapıyor ve 
başarılı sonuçlar elde ediyor. Bu sözleşme sonucunun da 
Otokar’ın dünyadaki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra 
ülkemiz savunma sanayinin gelişimine hız kazandıracağı-
na inanıyorum.”

Otokar, IDEX 2017’ye
Damgasını Vurdu

RABDAN
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Fuar sırasında MSI Dergisi’nin 
sorularını yanıtlayan Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç’ten, hem bu 
proje hem de ALTAY tankı ile ilgili son 
gelişmeler hakkında bilgi aldık.

MSI Dergisi: Otokar, imzaladığı 
sözleşme ile fuara damgasını vurdu. 
Öncelikle imzalar atılana kadar 
yaşanan süreçle ilgili bilgi verebilir 
misiniz?
Serdar GÖRGÜÇ: Bu proje, hem bizim 
için hem de Türkiye için önemliydi. 
Uzun süredir takip ettiğimiz bir alımdı. 
Tabii askeri alımlarda uzun bir süreç 
yaşanıyor. Testler ve denemeler ger-
çekleştiriliyor, görüşmeler yapılıyor. Bu 
alımda da benzer bir süreç yaşandı. 
Bugünlerde bu büyüklükte bir proje, 
tamamlandığında 700 araca ulaşacak 
bir alım, dünyada yok. Ayrıca işin bir 
de teknoloji transferi yönü var. Böyle 
yüksek teknolojili, karmaşık bir aracı, 
hem de teknoloji transferi ile başka bir 
ülkede üretmek de ciddi bir iş. BAE Si-
lahlı Kuvvetleri, teknik seviyesi yüksek, 
test ve kabul kriterleri zorlu bir müş-
teri. Tüm bunlara baktığımızda, bu an-
laşma, Otokar açısından, hem bölgede 
hem de dünya genelinde çok önemli bir 
referans olacak. Ayrıca bu sözleşme, 
Türkiye’nin, tek kalemde imzalanan 
en büyük savunma ihracat sözleşmesi 
olma özelliğini taşıyor. Böylece Otokar, 
bu alanda da sektöre liderlik eder ko-
numa geldi.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde 
proje nasıl ilerleyecek?
Serdar GÖRGÜÇ: Öngördüğümüz proje 
takvimi, 6 yıl sürecek. Anlaşma kap-
samında, öncelikli olarak araç ihracatı 
olacak. Buradaki yatırımın ve eğitim fa-
aliyetlerinin tamamlanması ile üretim 
BAE’de devam edecek.
Açıklanan sözleşmenin bedeli, 661 mil-
yon dolar. Ancak bu sözleşme, 700 ara-
cın hepsini değil belli bir kısmını kap-
sıyor. Proje tamamlandığında sayı 700 
adetlere çıkacak.

MSI Dergisi: Bölgede Otokar’ın  
hangi araçları kullanılıyor?
Serdar GÖRGÜÇ: Otokar’ın, bölgede 
önemli bir müşteri tabanı var. BAE,  
zaten müşterilerimiz arasında yer alı-
yordu. Burada ZPT ve COBRA araç-
larımız var; 7-8 senedir kullanılıyor. 
Savunma tarafında; Bahreyn, Kuveyt 
ve Suudi Arabistan’da da araçlarımız 
var. Bahreyn’de ARMA 6x6 araçlarımız;  

diğer ülkelerde ise COBRA’larımız hiz-
met veriyor. Ayrıca iç güvenlik aracımız 
ISV de hem Kuveyt hem de Bahreyn’de 
kullanılıyor. URAL ise bölgede, 3 ülke-
nin envanterinde yer alıyor. Başka bir 
ülkeden de yakın zamanda sipariş bek-
liyoruz.
İş birliklerimizi ilerletmek, yerli üretim 
çalışmalarını desteklemek ve müşte-
rilerimize daha iyi hizmet verebilmek 
için, BAE’de bir şirket kurduk: Otokar 
Land Systems. Bu şirketin hedefinde 
sadece BAE yok; tüm Körfez Bölgesi’ni 
kapsıyor. Burada imzaladığımız sözleş-
me, bu girişimimizin ilk meyvesi oldu.

MSI Dergisi: Fuara, araç ailenizin 
hepsini getirmediniz. Buradaki seçimi 
neye göre yaptınız?
Serdar GÖRGÜÇ: Buraya COBRA II, 
KAYA II, TULPAR-S ve ARMA 6x6 ile 
geldik. Hepsi ile ilgili, civar ülkelerde 
bir program var; dolayısı ile özellikle bu 
araçları seçtik. Araçlarımızın başarılı 
olacağına inanıyoruz. Ümit ediyorum ki 
bu yıl içerisinde, en az 1 ülkede bu araç-
larla ilgili bir sözleşme imzalayacağız.

MSI Dergisi: ALTAY tankı ile ilgili 
son gelişmeler neler? Güç grubu 
cephesinde yaşananlar projeyi nasıl 
etkileyecek?
Serdar GÖRGÜÇ: Projenin sözleşmesi 
2008’de imzalandı ve 2009’da yürürlüğe 
girdi. Alt yüklenici ve sanayileşme po-
litikasını, SSM ile birlikte belirledik. Bu 
kapsamdaki başlıklardan bir tanesi de 
güç grubuydu. Projeye, zaten dünyada 
kendisini ispat etmiş bir motorla başla-
dık. 4 prototipimiz, toplamda 26.000 km 
kadar yol kat etti. Bu, bir tank programı 
için yüksek bir rakam. ALTAY, Türki-

ye’nin 7 coğrafi bölgesinde, çok farklı 
iklim koşullarında, çok farklı kullanım 
koşullarında test edildi ve mevcut mo-
torla kalifiye edildi. Zaten ilk baştaki 
plan da ALTAY’ın seri imalatının ilk 
250’lik kısmında, mevcut motorun kul-
lanılması yönündeydi. Motoru seçtiği-
miz zaman, ön izinler de alınmıştı.
Devletimizin görevlendirmesi ile SSM, 
gelecekte, ALTAY tankında yerli bir mo-
tor kullanmayı amaçlıyor. Proje devam 
ediyor. SSM, yeni bir yaklaşımla mut-
laka bir çözüm bulacaktır. Bir motorun 
geliştirilip kalifiye edilmesi, 5-6 yıl sü-
rüyor. Biz de Otokar olarak, motor hazır 
olduğunda, onu ALTAY tankına entegre 
edip tüm kalifikasyon testlerini yapmak 
için hazır bekliyoruz.
Projeye dönecek olursam: ALTAY’ın 
tüm testleri tamamlandı. Batı dünya-
sında yapılan atış testlerinden daha 
fazla, daha çok sayıda, daha çok çe-
şitli mühimmatla testler yaptık ve  
ALTAY hepsini geçti. Mevcut proje-
nin son safhasındayız. Seri üretim için 
SSM’ye teklifimizi vermiştik. İnceledi-
ler, bazı sorular sordular, cevaplarını 
ilettik, değerlendirme devam ediyor. 
Tüm alt yüklenicilerimizle birlikte, ba-
yağı zorlu çalışmaların ardından; Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını 
karşılayan, bu fuarda gördüğünüz tank-
lardan daha kabiliyetli bir ürün ortaya 
koyduk. Bir mühendis olarak, ALTAY’ı 
bir an önce sahada görmek için sabır-
sızlanıyorum.

Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç’e, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Çeşitli ürünleri bölge ülkeleri tara-
fından kullanılmakta olan Öztirya-

kiler, yenilikçi çözümleri ile müşterile-
rinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap 
vermeye devam etmeyi hedefliyor. 

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Kenan Öztiryaki, fuar sırasında, 
faaliyetleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

MSI Dergisi: Fuar gündeminiz 
hakkında detaylı bilgi verir misiniz? 
Buraya hangi hedeflerle geldiniz?
Yusuf K. ÖZTİRYAKİ: 20’nci yüzyılın 
başlarında, jeopolitik teorilerden Kara 
Hâkimiyet Teorisi’ne göre, bugünkü 
Rusya toprakları, dünyanın “Kalpgâhı” 
(Heartland) olarak kabul edilmişti; ama 
bugün Orta Doğu bölgesinin dünyanın 

Kalpgâhı olduğuna kimse itiraz etmez. 
Napolyon, “Devletlerin politikaları coğ-
rafyalarında yazılıdır.” der. Dolayısıyla 
bizim de coğrafyamız, bugünün Kalp-
gâhı ile ilgilenmemizi ve ekonomik ve 
ticari iş birliği fırsatlarından yararlan-
mamızı gerektiriyor.
Orta Doğu bölgesi, bizim en güç-
lü olduğumuz pazarlardan birisi. Biz  
Öztiryakiler olarak, savunma sanayisi-
nin insanı yaşatan tarafında olduğumuz 
için, bizim sistemlerimiz, hem barış 
zamanında hem de çatışma ve savaş 
zamanlarında, hem sivillere hem de 
askere hizmet veriyor. Bu avantajımızı 
kullanmayı, bize coğrafyamız öğreti-
yor. Bölge ülkelerine yönelik en önemli 

fuar olarak kabul ettiğimiz IDEX’e, her 
dönemde katılmayı prensip edindik. 
Suriye hariç, hemen hemen bütün Orta 
Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu 
defa, bölgeye yönelik yeni ürünler ta-
sarladık ve getirdik.

MSI Dergisi: Öztiryakiler’in hangi 
çözümleri bölgede kullanılıyor?
Yusuf K. ÖZTİRYAKİ: Bölgede, hemen 
her ülkede ürünlerimiz var. Kontey-
nere monte mutfak, banyo, tuvalet  
ve soğuk oda ile OFK modeli römork 
tipi mutfaklarımız, 10 yıldır bölgede 
kullanılıyor. Hatta bazı ülkeler, bir 
Avrupa firmasından aldıkları ürün-
leri onarmamızı ve modifiye ederek 

Her İhtiyaca Bir Öztiryakiler Çözümü
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bizimkilere benzetmemizi istiyorlar. 
Yani güzel bir rüzgâr yakaladık ve yü-
rüyoruz.

MSI Dergisi: Bölgede hangi ihaleleri 
takip ediyorsunuz?
Yusuf K. ÖZTİRYAKİ: Az önce belirtti-
ğim ürünlere ilave olarak, Arap ekmeği 
pişiren konteynere monte fırını, özel-
likle bölgeye yönelik olarak hazırlayıp 
getirdik. Yine konteynere monte polik-
linik hazırladık ve getirdik. Her iki kon-
teynerimiz de “Soft Wall” olarak tarif 
edilen, soğuk iklime de dayanıklı bran-
da duvarlı ve üç yönden açılır olarak 
yapılmıştır. Dolayısıyla iç alan, birden 
bire 15 metrekareden 38 metrekareye 
çıkmakta ve ürün ağırlığı ciddi ölçüde 
azalmaktadır.
Her iki ürün de çok ciddi ilgi gördü. 
Tam Orta Doğu’da olmamalarına rağ-
men, aynı kültüre sahip; Cezayir, Fas, 
Tunus’tan da talep var ve teklifler ve-
riyoruz. Hatta İran’da bir firma ile su 
arıtma sistemlerimiz ile ilgili görüşme-
lerimiz devam ediyor. İran üzerindeki 
yaptırımlar ve özellikle gümrüklerle 
ilgili bürokratik yapı ise bizi zorluyor.

MSI Dergisi: Weatherhaven firması
ile yaptığınız iş birliği ile ilgili
güncel durumu anlatır mısınız? 
Bu iş birliği hangi somut projelerle 
devam ediyor?
Yusuf K. ÖZTİRYAKİ: Weatherhaven, 
konteyner konusunda güçlü bir dünya 
markası. Kanada ve Amerikan Silahlı 
Kuvvetlerine yönelik, ciddi ölçüde iş-
ler alıyorlar. Ancak maliyetleri yüksek, 
üretim hızları düşük, lojistik konusu 
ise hem zaman alıcı hem de masraflı. 
Buna karşılık, bizim de konuşmamızın 
başında belirttiğim jeopolitik avantajla-
rımıza ilave olarak, üretim ile ilgili cid-
di avantajlarımız var. Beylikdüzü’ndeki 
fabrikamız, konteyner üretimini karşı-
layamaz oldu. Şimdi Çorlu’da kurduğu-
muz tesislerimizde üretime başlıyoruz.
IDEX’e getirdiğimiz poliklinik kontey-
neri, Weatherhaven lisansı ile üretti-
ğimiz bir konteynerdir. Bu konteynerin 
içine; mutfak, banyo, tuvalet, fırın, ça-
maşırhane gibi tesisler de kuruyoruz. 
Hem konteyneri hem de entegre ettiği-
miz sistemleri üretiyor olmamız da bizi 
onların gözünde değerli kılıyor. 2 ay 
kadar önce, Katar Hava Kuvvetleri için 

bir helikopter üssünü beraber kurduk. 
Önümüzdeki dönemde, büyük ölçekli 
bir askeri kamp kurma işi de gündeme 
gelecek.
Diğer taraftan, sadece yatay olarak iki 
yana açılan değil aynı zamanda dikey 
olarak da açılıp yükselebilen yeni bir 
konteyner modeli üzerinde çalışıyoruz. 
Böylece komuta yeri ve harekât mer-
kezi olarak da ürün çeşidimizi arttıra-
cağız. Sonra sıra, helikopter hangarı 
üretimine gelecek.
Sonuç olarak; zaten güçlü olduğumuz 
bölgeye yeni ürünlerle girerek yeni ih-
tiyaçlar ve talep yaratmayı planladık. 
BAE Prensi Mohammed bin Zayed bin 
Sultan Al-Nahyan da standımıza geldi 
ve özellikle Arap ekmeği üreten kon-
teyner fırınımızı inceledi ve bilgi aldı. 
Fuarın bizim açımızdan verimli geçtiği-
ni ve yeni talepler geleceğini değerlen-
diriyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kenan 
Öztiryaki’ye, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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ROKETSAN, fuarda, yeni 
mühimmatla genişleyen ürün ailesini, 
ziyaretçilerin ilgisine sundu. 
BAE’de uzun yıllardır önemli projelere 
imza atan firmanın faaliyetlerinin 
son durumunu, ROKETSAN  
Genel Müdürü Selçuk Yaşar’dan 
dinledik.

MSI Dergisi: Selçuk Bey, BAE’deki 
faaliyetlerinizin güncel durumu ile 
ilgili bilgi verebilir misiniz?

Selçuk YAŞAR: BAE’ye, 18 yıldır gelip 
gidiyoruz. İlk projemizi, 14 yıl önce 
imzaladık. Şu ana kadar da 3 proje ta-
mamladık. Hâlen görüşmekte olduğu-
muz 3-4 proje var. Bir kısmı doğrudan 
satış, bir kısmı ortak üretim modeline 
göre yürüyecek. Daha önceki proje-
lerimiz kapsamında, burada, yerli bir 
şirket bünyesinde, 2 farklı tesis kur-
duk. Bu tesislerde, hem roket hem de 
füze sistemlerinin entegrasyonlarını 
yapabiliyoruz. Her iki tesis de çalışır 
vaziyette. Böyle bir altyapı kurduk-
tan sonra, gelecekte bu tesisleri kul-
lanarak; mevcut ürünlerin devamı,  

yeni ürünlerin entegrasyonu; ilerle-
yen dönemde de bazı alt bileşenlerin 
burada üretilmesi gibi çalışmalarda 
bulunabiliriz. Bu kapsamdaki öneri-
lerimizi, BAE Silahlı Kuvvetlerine ve 
firmalarına ilettik. Ayrıca, daha uzun 
vadede, yeni ürünlerin burada, iş bir-
liği içinde geliştirilmesi ve mevcut 
ürünlere yeni yeteneklerin kazandı-
rılması yönünde de tekliflerimiz var. 
Bahsettiğim tüm bu başlıkları, bir yol 
haritası kapsamında belirlemiş bulu-
nuyoruz.
Tabii savunma sektöründe proje almak 
kolay olmuyor. Çok emek vermeniz la-

Güvenilir Ortak: 
ROKETSAN
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zım. Biz de bu emeği veriyoruz. İnişli-çı-
kışlı dönemlerde bile biz buradaydık. 
Projelerimiz devam etti; müşterimizin 
hep yanında olduk. Fuar sırasında da 
bu tutumumuzdan kaynaklanan yakın-
lığı hissedebiliyoruz. Müşterilerimiz, 
bizimle ihtiyaçlarını paylaşıyor.
Bu fuarda da giderek artan bir mevcut-
la katılımımızı sürdürüyoruz. Daha bü-
yük alanlarda, durmadan yeni ürünler 
sergiliyoruz.

MSI Dergisi: Çevre ülkelerde hangi 
projeler gündeme gelebilir?
Selçuk YAŞAR: Bölgede, özellikle Suu-
di Arabistan ve BAE’nin yakın bir ilişki-
si var. Birlikte operasyonlar yapıyorlar. 
Her iki ülke silahlı kuvvetleri de birbir-
lerinin sistemlerini biliyorlar. Bura-
daki olumlu referansların, Suudi Ara-
bistan’a yansıdığını biliyoruz. Şu anda 
Suudi Arabistan’da, 4-5 ayrı konuda 
temaslarımız devam ediyor. Görüştü-
ğümüz, mutabakat muhtırası imzaladı-
ğımız firmalar var. Entegrasyon hattını 
içeren yerel üretim konuları gündem-
de. Ayrıca CİRİT füzesinin helikopter ve 
İHA’lara entegrasyonu, Mini Akıllı Mü-
himmat (MAM) ve topçu roketleri gibi 
konularda da iş birliği yapabileceğimizi 
öngörüyoruz. Çalışmalarımız bu yönde 
ilerliyor.

MSI Dergisi: Bölgede ortak girişim 
şirketi ya da şirketleri kurmak gibi bir 
planınız var mı?

Selçuk YAŞAR: Kurduğumuz bir ortak 
girişim şirketi henüz yok. Ama bah-
settiğim gibi, ortak üretim faaliyetimiz 
oldu. Ortak girişim şirketi, gelişen ihti-
yaçlar kapsamında gündeme gelebilir. 
Özellikle ortaya konulan ihtiyaçların 
geleceğine bağlı bir konu. Böyle bir 
şirket kurmak, orta ve uzun vadeli bir 
üretim planı varsa çok daha anlamlı 
olacaktır.

MSI Dergisi: Burada KHAN füzesini de 
tanıtıyorsunuz. Bu sistemin ihracatı ile 
ilgili çalışmalarınız hangi aşamada?
Selçuk YAŞAR: Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, 
bu sistemin de ihracatını planlıyoruz. 
Gerekli izinleri aldık.

MSI Dergisi: ROKETSAN, son dönemde, 
stant tasarımları başta olmak üzere, 
fuar katılımlarında fark yaratıyor. 
Katılımınızın bu yönü ile ilgili de  
değerlendirmelerinizi almak isteriz.
Selçuk YAŞAR: Fuarlara, en az 1 yıl 
önceden planlama yaparak hazırlanı-
yoruz. Hangi fuarlarda hangi ürünlere 
ağırlık vereceğimizi belirliyoruz. Buna 
göre, broşürlerimizi güncelliyoruz. Bu 
fuarda, bir yenilik yaptık ve tek tek ürün 
broşürü vermek yerine, bir katalog ha-
zırladık. Bir komutan ya da bir bürok-
rat, birkaç broşür yerine, bu kataloğu 
inceleyecek, belki birkaç ay sonra tek-
rar bakacak. İnsanların sürekli elinin 
altında durabilecek, derli toplu bir kay-
nak oldu.

ROKETSAN Genel Müdürü 
Selçuk Yaşar’a, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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Anadolu Tersanesi, İs-
tanbul Tersanesi, Sedef 

Tersanesi, Sefine Tersane-
si ve Selah Tersanesi’nin, 
dünya pazarlarına açılabil-
mek için güçlerini birleş-
tirerek oluşturduğu TAIS 
ortak girişim grubu, ulus-
lararası arenadaki ilk fuar 
katılımını, NAVDEX’te ger-
çekleştirdi.
Deniz Ticaret Odası Başka-
nı ve Turkon Holding A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı Me-
tin Kalkavan, TAIS ile ilgili 
şunları söyledi: “TAIS, yerli 
ve milli üretim vizyonu ile 
hareket ederek, her geçen 
gün daha da büyüyen Türk 
savunma sanayisinde, ek-
sikliği hissedilen bir oluşumdu. Kendi kaynaklarıyla büyüyen 
daha güçlü bir Türkiye için, tecrübelerimizi birleştirerek, 
dünyaca bilinen yerli bir marka ile gemi inşa etmeyi amaçlı-

yoruz. Yerliliği ön planda tutuyoruz; sadece gemi inşa ederek 
değil, bu gemilerle ilgili tüm teçhizat ve sistemleri de yerli 
imkânlarla sağlamayı hedefliyoruz.”

TAIS, 
Uluslararası 
Arenaya Çıktı
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Standında, başta 50 m yüksek hızlı hücumbotu YONCA 
ONUK MRTP 49 ve YONCA ONUK MRTP 34 olmak üzere 

çeşitli botlarının maketlerini sergileyen Yonca-Onuk Tersa-
nesi, BAE ve diğer bölge ülkeleri ile hâlihazırda yakın olan 
ilişkilerini pekiştirme fırsatı buldu. Yonca-Onuk Tersanesi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ekber Onuk, BAE’de-
ki faaliyetlerinin tarihçesini ve mevcut durumunu şöyle 
özetledi: “Biz, 2009 senesinde, BAE Kritik Altyapı ve Sahil 
Koruma İdaresi (Critical Infrastructure and Coastal Prote-
ction Authority) ile 34 botluk bir sözleşme imzaladık. Bun-
lar, YONCA ONUK MRTP 16 sınıfı botlardı. 32 tanesi yüksek 
hızlı müdahale teknesi olarak; 2 adedi de kraliyet ailesinin 
özel kullanımına yönelik VIP botu olarak teslim edildi. Saatte  
65 deniz mili civarında sürate erişebilen ve üzerlerinde  
GAU-19/A gatling topu ile donatılmış ASELSAN STAMP-G 
uzaktan komutalı silah istasyonları taşıyan, son derece yete-
nekli botlardan bahsediyoruz. Bir kısmı Türkiye’de, bir kısmı 
Abu Dhabi Ship Building (ADSB) ile yürütülen ortak program 
çerçevesinde, burada inşa edildi. Hâlen görev yapmaya de-
vam ediyorlar ve kendi sınıflarında, piyasada bilinen en sü-
ratli botlar. ADSB ile ilişkilerimiz, sıcak bir şekilde devam 
ediyor. Beraber yapabileceğimiz projeler için, üçüncü ülke-
lerle görüşüyor. Biz de onları destekliyoruz.”

Dr. Onuk, ürün ailelerinin gelişimi ile ilgili değerlendirme-
lerini ise şöyle ifade etti: “Yüksek hızlı hücumbotumuzu, 
YONCA ONUK MRTP 49’u, 2012’de ortaya koyduk. Çok yük-
sek hızlara uygun, çok yetenekli bir platform. Bununla ilgili 
çeşitli takdimlerde bulunduk. Şu anda, Türk Tipi Hücumbot 
Projesi’ni hedefleyen bir platform gibi görülüyor; ama bu 
proje başlatılmadan 3 sene önce, bu ürün vardı. Biz, dün-
ya pazarında, bu tarz küçük platformların şansının oldu-
ğuna inanıyoruz. Açık deniz hâkimiyetini hedefleyip de açık 
denize odaklanmış ve belli görevler için tasarlanmış büyük 
platformları alacak bütçelere sahip olmayan ülkeler, boyları  
40 ila 80 m arasında, çok daha ekonomik platformları almak 
durumundalar. Biz de bu ara pazara hitap edebileceğimize 
inanıyoruz. Kompozit teknolojimiz ile çok uzun seneler gö-
revde kalabilecek platformlar verebiliriz. Hedefimizi çok ön-
ceden belirlediğimiz için, acelemiz yok; ürünümüzü de sa-
dece Türkiye’nin beklentilerini değil, bahsettiğim bu pazarın 
beklentilerini karşılayacak şekilde ortaya koyduk. Biz, bu tür 
platformların, dünyada belli ülkelerin ilgisini çekebileceğine 
inanıyoruz. Bir botun, ülkenizde envantere girip kendini ka-
nıtlaması güzel bir şey; ama bazı ülkelerin, kullanacakları 
platformu, özellikle ortak girişimler aracılığı ile satın almak 
gibi niyetleri var. Bunlar için de hazırlanıyoruz.”

Yonca-Onuk Tersanesi, Kendi Yolunu Çiziyor
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Nisan 2017 - 83



MSI IDEX ve NAVDEX 2017

84 - Nisan 2017

TF-X programı, motor seçiminin ya-
pılacağı dönüm noktasına hızla yak-

laşırken, EUROJET, EJ200 motorunun 
Türkiye’ye tanıtımına yönelik faaliyet-
lerine devam ediyor. 

EJ200 ve EUROJET’in Türkiye’ye 
teklifi ile ilgili son gelişmeleri, 
EUROJET Satış ve Ticari İlişkiler 
Direktörü George Dean ile görüşme 
fırsatımız oldu.

MSI Dergisi: EUROJET cephesindeki 
gelişmelerle ilgili olarak en son 
IDEF 2015 sırasında bir söyleşi 
yapmıştık. Aradan geçen süreçte, 
EJ200 ile ilgili en öne çıkan 
gelişmeler neler oldu?
George DEAN: Her şeyden önce, yeni 
bir müşteri edindik: Kuveyt. Kuveyt, 
birlikte çalışmaya çok istekli olduğu-
muz bir ülke. Leonardo, EUROFIGHTER  
için Kuveyt’te oluşturulan konsor-
siyumun başlıca ortağı ve onlarla  
motorların teslimatı konusunda söz-
leşmeler imzaladık. Şu an detaylı 
planlama aşamasındayız ve üretime  
geçmeye hazırız. Ayrıca, hizmet des-
teği konusunda da görüşmeler yapı-
yoruz. Kuveyt, tam destek paketimizi  
içeren ve eğitimi de kapsayan göreve 
hazırlık (availability) konseptimizi uy-
gulayacak.
Motor filomuzun toplam uçuş saati, 
750.000’i geçti. Filodaki lider motor ise 
2.100’ün üzerinde motor uçuş saati-
ni (Engine Flying Hours / EFH) geride 
bıraktı. Ortalama 1.200 uçuş saati ba-

şına, sadece bir motor değişikliği ile 
motor değişimleri arasındaki süre açı-
sından dünyanın en iyi oranına sahibiz. 
Bu oran, genelde 500-600 uçuş saati 
başına motor değişikliği gerektiren di-
ğer savaş uçağı motorlarında görülen 
orandan çok daha iyi. Bu olağanüstü 
güvenilirliği, TF-X programına da yan-
sıtabiliriz.

MSI Dergisi: EUROFIGHTER Typhoon
uçakları, çeşitli harekâtlarda görev 
yapıyor. EJ200’ün operasyonel 
performansı ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? Örneğin, herhangi 
bir motorun uçuş sırasında durması 
durumu yaşandı mı?
George DEAN: Dünya çapında çeşitli 
harekâtlarda kullanılan motorlarımız, 
uçakların göreve hazırlık oranı ve gü-

venilirliği üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip. İster barış zamanında ister ha-
rekât zamanında olsun, kullanıcıla-
rımızın uçuş sırasında motorla ilgili 
herhangi bir endişe duymalarına gerek 
yok. Çünkü EUROJET olarak motor ta-
sarımı, işletimi ve bakımı konularında 
geçmiş performansımız mükemmele 
yakın.
Uçuş sırasındaki motor durması du-
rumlarının sayısı da bu tespitleri des-
tekliyor. Son 12 ay boyunca toplanan 
veriler, 1.000 EFH başına motor durma 
sayısının, 0,001’den az olduğunu göste-
riyor.

MSI Dergisi: Türkiye, size göre 
neden EJ200 motorunu seçmeli? 
Bize EJ200’ün en önemli üç avantajı 
olarak neleri sıralayabilirsiniz?

EUROJET, 
Türkiye ile İş Birliği 
Yapma Fırsatını 
Sabırsızlıkla Bekliyor
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George DEAN: Birçok nedenden ötürü, 
motorumuzun en önemli üç avantajını; 
güvenilirlik, ihraç edilebilirlik ve bera-
berinde getirdiği özgün fırsatlar olarak 
sıralayabiliriz.
Motorumuzun olağanüstü olarak nite-
leyebileceğim güvenilirliğinden zaten 
söz etmiştim. Bu güvenilirlik perfor-
mansı, yeni bir uçağa da çok kolay bir 
şekilde aktarılabilir. Özellikle yeni ge-
liştirilen bir uçakta, kendini zaten ka-
nıtlamış bir motorun kullanılması, ola-
sı risklerin asgari düzeye indirilmesini 
sağlayacaktır. Typhoon uçaklarında, 
oldukları gibi kullanılan EJ200’lerin, 
henüz gelişim kabiliyetlerini sergile-
me fırsatları olmadı. Motor, aslında 
büyük bir gelişim potansiyeline sahip. 
Motorun itkisi ve diğer kabiliyetleri art-
tırılarak, TF-X programının nihai ge-
rekliliklerine uyarlanmış bir sürümü 
hazırlanabilir. Özetlemem gerekirse 
TF-X programına; güvenilirlik, kanıt-
lanmış bir teknoloji ve erken aşama 
prototipleri için zaten hazır ve mevcut 
olan bir ürün sağlayabiliriz.
Motorun ikinci avantajı ise ihraç edile-
bilirliği ve bu husus, TF-X programı için 

önemli. EJ200 bileşenlerinin sadece 
yüzde 2,6’sı ITAR (Uluslararası Silah 
Trafiği Mevzuatı)’a tabi. Sunacağımız 
pakette, bu bileşenleri ITAR’a tabi ol-
mayan bileşenlerle değiştirebiliriz. 
Bunun yapılması, nihai ürünün ihraç 
edilebilirliğini arttıracaktır.
Yerli kabiliyetlerin geliştirilmesi ko-
nusunda ise EJ200, Türk sanayisini 
hareketlendirecek, ciddi bir canlanma 
fırsatı sunuyor. SSM ile görüşüyoruz 
ve onlara geçen sene, ayrıntılı teklifler 
sunduk. SSM ile olan diyaloğumuza, 
haftalık periyotlarda olarak devam edi-
yoruz. Burada akla gelebilecek ilk mo-
del, bileşenlerin Türkiye’de üretilmesi 
olacaktır. Ancak temel imalat kabili-
yetlerinin ötesinde, Türkiye’ye yüksek 
teknoloji programları da getirebiliriz. 
Bu konuda görüşebileceğimiz, farklı 
kabiliyetlere sahip firmalar arayışın-
dayız.

MSI Dergisi: Bu noktada, Türk sanayisi, 
motor üretimi ve geliştirilmesi 
konularında sizce ne kadar hazırlıklı?
George DEAN: Türk sanayisini, son 
derece yetkin bir sanayi olarak görüyo-

ruz. Türk savunma ve havacılık sanayisi 
firmalarının, şu ana kadar, zaten büyük 
programlar kapsamında teslim ettikle-
ri sistemler var. Onları, bir şeyler öğ-
retmemiz gereken firmalardan ziyade, 
eşit muhataplarımız olarak görüyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
George DEAN: Ortağı olan firmalar 
sayesinde EUROJET, özellikle uçak 
motoru entegrasyonu ve kalifikasyonu 
konularında büyük deneyim sahibi. Bu 
konu, Türkiye’nin, gelecekte yürüte-
ceği tüm milli programlar için, bilgi ve 
tecrübe transferinden faydalanabile-
ceği bir alan. EUROJET, ayrıca iş birliği 
konusunda da deneyimli. Dolayısıyla iş 
birliğine dayalı çalışmalara, kendi de-
neyimimizi katabiliriz. Konsorsiyumu-
muz, çok büyük başarılara imza attı ve 
atmaya da devam ediyor.

EUROJET Satış ve Ticari İlişkiler 
Direktörü George Dean’e, zaman 
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı 
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz.
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IDEX ve NAVDEX 2017 fuarları,  
Leonardo’nun, Birleşik Arap Emirlik-

leri (BAE)’nde yeni marka adıyla boy 
gösterdiği ilk fuarlar oldu. Şirketin 
aşağıda sıralanan sistemleri, IDEX ve 
NAVDEX fuarlarında, ilk defa sergilendi:
n	 Çok amaçlı köprü ve yenilikçi 
 bir gemi kokpitinin ölçekli modeli,
n	 ATAS (Aktif Çekili Dizin Sonarı) ve
n	 76/62 OTO AD (Güverte Üstü) 
 gemi topu.
Ayrıca firmanın DART (Uçuş Süresi Kı-
saltılmış Güdümlü Mühimmat), Kronos 
çok fonksiyonlu AESA (Aktif Elektronik 
Taramalı Dizin) radarı ve MIYSIS DIRCM 
(Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir) 
sistemleri gibi birçok kanıtlanmış tek-
nolojisi de fuar sırasında ziyaretçilerin 
ilgisine sunuldu.

Fuar sırasında, Leonardo Başkan 
Yardımcısı ve Elektronik, Savunma 
ve Güvenlik Sistemleri Sektör 
Başkanı Fabrizio Giulianini ve 
Leonardo Helikopter Sektör Başkanı 
ve Helikopter Birimi Genel Müdürü 
Daniele Romiti ile görüşerek, 
Leonardo’nun Türkiye’deki 
faaliyetleri ve geleceğe yönelik 
planları hakkında konuştuk.

MSI Dergisi: Leonardo’nun 
Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili son 
durumu bize özetleyebilir misiniz?
Fabrizio GIULIANINI: Elektronik, Sa-
vunma ve Güvenlik Sistemleri Sektörü 
ile Helikopter Sektörü’nden bahsede-
cek olursak bu sektörler, Leonardo 
için, Türkiye’de her zaman önemli ol-
muştur. Helikopter alanında, TUSAŞ 
ile ATAK helikopteri konusunda öte-
den beri süregelen bir iş birliğimiz 
var. Elektronik alanında ise ASELSAN, 
HAVELSAN ve ROKETSAN’ın yanı sıra 
diğer birçok firmayla devam eden bir-
takım iş birliği projelerimiz bulunu-
yor. Ayrıca Ankara’da yakından izleyip 
desteklediğimiz, elektronik ve iletişim 
alanında faaliyet gösteren, Selex ES 
Türkiye firmamız var. Bu firma aracı-
lığıyla Türkiye’ye hem çeşitli sistemler 
tedarik ediyoruz hem de lojistik destek 
sağlıyoruz.
Ayrıca ASELSAN ile birlikte, karakol 

gemileri için yazılım tabanlı telsiz üze-
rinde çalışıyoruz. TUSAŞ aracılığıyla 
A400M uçaklarına, iç ve dış aydınlat-
ma sistemleri sağlıyoruz. ASELSAN ve  
ROKETSAN’a, elektro-optik algılayıcı-
lar sunuyoruz. Hâlihazırda devam eden 
birtakım sözleşmelerimiz var. Türkiye, 
Leonardo için stratejik bir ortak.

MSI Dergisi: Türkiye pazarında 
uygulamayı düşündüğünüz belli bir 
stratejik planınız var mı?
Fabrizio GIULIANINI: Türkiye’de bir 
ana yüklenici -ya da birinci kademe 
firma- olmak gibi bir iddiamız yok. Biz 
kendimizi, Türk ana yükleniciler için, 
daha çok ideal bir ortak, yani ikinci ka-
deme bir firma olarak görüyoruz. Stra-
tejimiz ise hem ülkenin sanayisinde bir 
mevcudiyet kazanıp bunu zaman içinde 
arttırmak hem de Türk firmalarıyla 
tercih edilen bir ortak olarak çalışmaya 
devam etmek. Biz kendimizi, ortakla-
rımıza, her defasında en iyi teknolojiyi 
ve rekabetçi çözümleri sunabildiğimiz 
bir şekilde konumlandırmak istiyoruz. 
Şirketimizin genel stratejisi bu yönde.

MSI Dergisi: Leonardo’nun Türkiye’de 
yer almak istediği belirli projeler ya da 
karşılamayı hedeflediği ihtiyaçlar var mı?

Fabrizio GIULIANINI: Katkıda bulun-
mak istediğimiz bazı önemli ve stra-
tejik projeler var. TF-X projesi de bun-
lardan biri. Bu program kapsamında, 
BAE Systems’in, TUSAŞ’a destek sağ-
laması planlanıyor. Leonardo olarak, 
BAE Systems ile Tornado ve Eurofigh-
ter gibi programlara dayanan, başarılı  
ve uzun süreli bir ilişkimiz var.  
Eurofighter uçaklarında bulunan 
elektronik sistemlerin, %60’tan fazla-
sını Leonardo sağlıyor. BAE Systems 
ile ayrıca, insansız bir savaş uçağının  
tasarlanmasını kapsayan; FACS  
(Geleceğin Muharebe Hava Sistemi) 
programı üzerinde çalışıyoruz. Hem 
BAE Systems hem de TUSAŞ ile iyi 
ilişkilerimiz var. Onlara çözümlerimizi 
teklif edip; ASELSAN, HAVELSAN ve di-
ğer firmalarla birlikte onlarla iş birliği 
yapmak istiyoruz.
Ayrıca başka bir avantajımız daha var: 
Çözümlerimizin tüm fikri mülkiyet hak-
ları bize ait. Biz, pazara, ITAR’a tabii ol-
mayan ürünler getirmeye karar verdik. 
Bu sayede, teknolojiyi paylaşmamız 
mümkün oluyor. İzin için, sadece İtal-
yan ve İngiliz hükûmetleriyle görüşme-
miz gerekiyor.
Bizim açımızdan bir diğer önemli prog-
ram da uzun menzilli hava savunma 

Leonardo, Türkiye 
için Güvenilir 
Bir Ortak Olmaya 
Devam Edecek
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sistemleri. MBDA tarafından sunulan 
çözüm, ITAR’a tabi olmayan, tamamen 
Avrupalı bir çözüm ve biz bunun, Tür-
kiye için en iyi seçenek olduğuna ina-
nıyoruz. Avrupa hükûmetleri, tekno-
loji transferi konusunda serbest. Türk 
hükûmeti ve sanayisinin, milli çözüm-
ler geliştirmek istemelerinin ardında 
yatan niyeti gayet iyi anlıyorum; ancak 
bu zaman alacak. Hava savunma siste-
mi ise öncelikli bir konu. Operasyonel 
ihtiyaçlar açısından en iyi çözüm, tıpkı 
taarruz helikopteri projesinde yapıldığı 
gibi, ilk başta yurt dışından yetkin bir 
sistemi satın alıp sonrasında milli bir 
çözüm geliştirmek olacaktır.
Daniele ROMITI: Üçüncü ülkelere  
T129 ATAK helikopterinin satılması, 
programın en başından beri sözleşmesi-
nin bir parçasıydı ve TUSAŞ, bunu aktif 
bir şekilde destekliyor. T129 ATAK prog-
ramı, hâlihazırda Türk Devleti’nin ana 
yüklenicisi olan TUSAŞ tarafından yürü-
tülüyor ve biz tüm fikri mülkiyet haklarını 
onlara aktarmış durumdayız. Dolayısıyla 
TUSAŞ, farklı gereksinimlerine göre, he-
likopter üzerinde istediği tüm uyarlama-
ları gerçekleştirmekte serbest.

Şu an Özgün Helikopter Programı kap-
samında bir iş birliği içinde değiliz; 
ancak ileride bu durum değişebilir.  
TUSAŞ ile yakın zamanda gerçekleş-
tirilen görüşmelerin ardından, şu ana 
kadar elde edilen iyi sonuçlardan yola 
çıkarak, yeni iş birliği alanları açma ih-
timalini değerlendiriyoruz.
Ayrıca AW169, AW139 ve AW189 tiplerini 
de kapsayan tüm yeni nesil ürün ailesi 
ile AW101 için, operasyonel ihtiyaçların 
karşılanması açısından ortaya çıkabile-
cek fırsatları değerlendiriyoruz.
Fabrizio GIULIANINI: Birtakım diğer 
fırsatlar da söz konusu elbette. Me-
sela Türkiye’nin ilave taktik nakliye 
uçaklarına ihtiyacı var. Beş kıtadaki 14 
kullanıcı tarafından tercih edilen C-27J 
Spartan taktik nakliye uçaklarımız, bu 
konuda en iyi çözümü sunuyor. De-
ğerlendirebileceğimiz bir diğer fırsat 
ise eğitim uçakları. Hâlihazırda İtalya, 
İsrail, Singapur ve Polonya tarafından 
sipariş edilen M-346 uçağımız, F-35 
uçağını da tercih eden hava kuvvetleri-
nin pilotlarını eğitmek için kullanılıyor. 
Bu uçak ayrıca, Amerikan Hava Kuvvet-
lerinin yeni jet eğitim uçağı için açılan 

ihalede teklif edilen çözümlerden biri 
olan T-100 Entegre Eğitim Sisteminin 
temel aldığı platform.

MSI Dergisi: İleride katılmayı 
düşündüğünüz gemi inşası ihaleleri 
var mı?
Fabrizio GIULIANINI: Bu da ilgi duy-
duğumuz alanlardan bir diğeri. Daha 
önceki projelerimizde edindiğiniz de-
neyimlerden yola çıkarak, katkıda bu-
lunabileceğimizi düşünüyorum. Biz za-
ten IRST sağladığımız ADİK gibi çeşitli 
tersanelerle platformlar konusunda 
birlikte çalışıyoruz. Tüm alt sistem ve 
savunma sistemlerinde iş birliği yapa-
biliriz. Mesela ASELSAN ile birlikte, yeni 
nesil, çift bant radar ile L bandı radar 
üzerinde çalışabiliriz. Ya da savaş yöne-
tim sistemleri alanında, HAVELSAN ve  
ASELSAN ile çalışabilir veya OTO 76/62 
gemi topumuzu sağlayabiliriz.
Ayrıca siber güvenlik alanında iş birli-
ği yapılması konusunda, Türk sanayisi 
ve SSM ile gerçekleştirdiğimiz görüş-
melerde önemli ilerleme kaydettik. Şu 
ana kadar, ABD dışında kurulmuş en 
büyük siber güvenlik sistemini, büyük 
başarıyla uygulamaya koyduk. Tüm 
NATO bilgi ve iletişim sistemleri, bu 
çözümle korunuyor. Bu tecrübeleri-
mize dayanarak, Türk sanayisi ile iş 
birliğimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Bizim önerimiz, bu çözümün yönetim 
sisteminin, Türkiye’nin sorumluluğu 
altında olması.

Leonardo Başkan Yardımcısı ve 
Elektronik, Savunma ve Güvenlik 
Sistemleri Sektör Başkanı Fabrizio 
Giulianini ve Leonardo Helikopter 
Sektör Başkanı ve Helikopter 
Birimi Genel Müdürü Daniele 
Romiti’ye, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdıkları ve verdikleri 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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Taktik tekerlekli zırhlı araçlarıyla sektöre hızlı bir giriş 
yapan Türk savunma sanayisinin yeni gücü Katmerci-
ler, Türkiye için yeni bir teknoloji olan NEFER zırh sis-

temini, 2016 yılının Kasım ayında düzenlenen Hi-Tech Port 
by MÜSİAD fuarında tanıtmıştı. Şirket, 4x4 off-road araçlara 
uygulanabilen bu zırhlama sistemini, HIZIR taktik tekerlekli 
aracı başta olmak üzere, diğer araçlara uyarlama konusun-
da çalışmalarını devam ettiriyor.
NEFER, zırhlama sisteminde ileri teknolojinin kullanıldığı 

Katmerciler Savunma Portföyü
Katmerciler’in ürün portföyünde; HIZIR, KHAN, 
TOMA, Zırhlı Ambulans ve NEFER Zırh Sistemi 
haricinde, şu araçlar da bulunuyor: Zırhlı ADR akaryakıt 
tankeri, koruma kalkanı, zırhlı damper, uzaktan 
kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı low bed 
treyler, zırhlı su tankeri, zırhlı kazıcı yükleyici 
iş makinası. 

Katmerciler’den Zırhlama 
İhtiyaçlarına Yeni NEFER
Türk savunma sektörünün yeni gücü Katmerciler’in sektöre sunduğu NEFER 
zırh sistemi, aynı balistik korumayı, aracı fazla ağırlaştırmadan elde etme imkânı 
sunuyor. Katmerciler, ilk olarak 4x4 Rubicon Jeep üzerinde tanıttığı NEFER 
zırhlama sistemini, farklı araçlara uygulamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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bir sistem. Katmerciler’in 4x4 zırhlı komuta ve devriye ara-
cı üzerine uyguladığı NEFER zırh sistemi, firmanın sektöre 
sunduğu yenilikler arasında. Zırh çeliğine göre daha ha-
fif olan, dolayısıyla aynı koruma seviyesini sağlarken aracı 
ağırlaştırmayan kompozit seramik bazlı bu zırhlama sistemi, 
4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerinde, hem kırsal 
hem de şehir içi kullanım için optimize edilebiliyor.
NEFER zırh sistemi, Türkiye’de kategorisinin ilk örneği ola-
rak, Rubicon Jeep üzerine uygulanmış ve fuarda sergilen-
mişti. Toyota Land Cruiser, Volkswagen Amarok, Ford F550 
gibi 4x4 off-road araçlara uygulanabilen zırhlama, paletli 
ve tekerlekli diğer araçlara da uygulanabilir nitelikte. Kat-
merciler, muharebe aracı HIZIR ve personel taşıma amaçlı 
KHAN’ın yanı sıra zırhlı ambulanslarda da bu teknolojiyi kul-
lanmak üzere çalışıyor.

Daha Hafif Daha Güçlü Zırhlama
NEFER zırh sisteminin hafifliği sayesinde, mobilite ve tepki 
süresi özelliklerini kaybetmeyen ve böylece sınıfında eşsiz 
bir yere sahip olan bu araçlar, zemin ve iklimden kaynakla-
nan her türlü zorluğu da göğüsleyebiliyor. NEFER zırhlama 
sisteminde, araca özel, son teknoloji kompozit ve seramik 
bazlı malzeme sistemi geliştirilmiş olduğu için, performan-
sından neredeyse hiçbir kayba uğramayan araçlar, tam yük-
sek korumaya sahip hâle geliyor. Bir diğer ifadeyle NEFER 
zırh sisteminin aracı ağırlaştırmaması sayesinde, muadille-
rine göre manevra kabiliyeti daha yüksek ve aynı zamanda 
konforlu bir zırhlı araç ortaya çıkıyor. Dışarıdan bakıldığında, 
zırhlı olduğu bile anlaşılamayan bu araçlar; bakan, milletve-
kili, komutan, vali, emniyet müdürü gibi yüksek güvenlik ve 
koruma gerektiren kişilerin kullanımı için, son derece uygun 
hâle geliyor.

“HIZIR’ı da 
NEFER’leyeceğiz!”
Furkan Katmerci
Katmerciler İcra Kurulu 
Başkan Vekili
Türkiye, dünyada çatışmalar ve 
anlaşmazlıklarla dolu en sıcak 
bölgelerinden birine komşu. Bu 
tarz bölgelerde, kara araçları 
eşsiz bir rol üstleniyor. Mevcut 

araçların sahadaki performansları ve oluşan değerli 
tecrübe ile birlikte, yeni nesil araçlardan beklentiler, 
teknik ihtiyaçları en üst seviyeye taşıyor.
Konvansiyonel çözümler, alt sistemler ve malzemeler, bu 
ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaya başladı. Bu gerçeklik, 
bizim gibi geliştirme odaklı, tasarımcı firmaları, inovatif 
yeni konseptlere yönlendiriyor. Katmerciler olarak bu 
ihtiyacı erken fark ederek, teknolojik bir yol haritası ortaya 
koyup ileri malzeme ve akıllı teknolojiler konusunda 
ciddi yatırımlar gerçekleştirmeye başladık. Balistik 
kompozit malzemeler konusunda yaptığımız yatırımlar 
ve geliştirdiğimiz yeni nesil ultra hafif seramik zırh 
malzemeleri, bunlara örnek verilebilir.
Biz, yeni nesil zırhlı araçların, çelik ve kompozit 
malzemelerin uyumlu bir birleşimi üzerine kurulu ana 
yapıdan oluşacağını öngörüyoruz. Bu maksatla çelik 
malzemelerin birleşimi için, yeni ve benzersiz teknikler 
geliştirdik. Bu yapıya, patlama sönümleyici ve balistik 
özellik arttırıcı kompozit ve seramik malzemeler ekledik.
Diğer taraftan, araçların kontrol sistemleri üzerine sürekli 
geliştirmelerle insan makina arayüzünü tam uyumlu hâle 
getirmeye çalışıyoruz.
Araçlarda görev yapan personelin, çevrede olup biten 
her şeyi erken algılaması çok kritik. Bu maksatla 
çözümlerimize; hem çeşitli sensörler entegre ederek, 
durum farkındalığını arttırmaya çalıştık hem de farklı 
Ar-Ge programları ile yeni nesil ve muadillerine göre çok 
daha hafif cam malzemeleri geliştirdik.
Konvansiyonel araç tasarımı yaklaşımında, faydalı 
parametrelerden biri arttığında, başka bir parametreden 
fedakârlık yapmanız gerekir. Örneğin, koruma seviyesini 
arttırmak, ağırlığı da arttırdığı için, mobiliteden fedakârlık 
anlamına gelir. Biz, Katmerciler olarak, yeni malzemeler, 
teknolojiler ve konseptlerle daha önce birbirine zıt bu tarz 
olguları aşabildiğimizi görüyoruz. Bu sebeple yeni nesil 
araçlarımızın; yüksek koruma seviyesine ve aynı zamanda 
yüksek mobiliteye sahip olacağını; düşük algılanabilir ize 
karşın yüksek çevresel algıya sahip olacağını şimdiden 
söyleyebiliriz.
NEFER zırh sistemi, sadece 4x4 off-road araçlara değil, 
mevcut zırhlı personel taşıyıcılarımız olan HIZIR ve 
KHAN araçları ile zırhlı ambulansa da uygulanabiliyor. 
Segmentinin en güçlü muharebe aracı HIZIR’ın, NEFER 
entegre edilmiş sürümünü üretmek konusunda 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu zırhlama sistemi, aynı 
zamanda tanklara, deniz araçlarına ve hava araçlarına da 
uygulanabilir. Hatta yüksek güvenlik gerektiren binaların 
dış cepheleri için de uygulanabilir bir sistem. Önümüzdeki 
dönemde, Katmerciler, bu teknolojisi ve araçlarıyla 
adından daha çok söz ettirecek.

Fiat Fullback

HIZIR
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ASELSAN, bir önceki 
çalıştayı, geçen yıl, 
yine 1 Mart’ta, çözüm 

ortaklarından gelen talep 
doğrultusunda, proje yöne-
timi temasıyla gerçekleş-
tirmişti. Bu yılki temanın 
belirlenmesi için ASELSAN 
SST Sektör Başkanlığı ta-
rafından gerçekleştirilen 
ankette, çözüm ortakları; 
tasarım doğrulama ve ge-

çerli kılma, iş gücü kaynak 
planlaması ve gereksinim 
yönetimi konularını, ilk 
3 sırada öne çıkarttı. Bu 
doğrultuda, etkinliğin gün-
demini; sistem geliştirme 
prensipleri, tasarım döne-
minde kalite ve konfigüras-
yon, alt sistem geliştirme 
faaliyetleri ve entegre lo-
jistik destek konuları oluş-
turdu.

Açık İletişim
Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan ASELSAN Genel 
Müdür Yardımcısı ve SST 
Sektör Başkanı Mustafa 
Kaval, gerçekleştirdikleri 
anketin sonuçlarına değin-
di: “[Çözüm ortaklarımızca] 
Neden desteğe ihtiyaç du-
yuluyor? Baktığımızda, ileri 
dönem projelerle ilgili bilgi 
yetersizliği olduğu söyleni-

yor. Projeksiyonu çözüm or-
taklarına aktarma yönünde 
talep var. ‘[Bu aktarılama-
dığı için] Zaman sıkışıklığı 
var, planlar gerçekçi olarak 
yapılmıyor’ görüşü iletilmiş. 
Ve altyapı eksiklikleri var. 
Bu kapsamda ihtiyaç du-
yulan eğitimler neler? Yeni 
teknoloji eğitimleri, gerek-
sinim yönetimi, doküman ve 
konfigürasyon yönetimi eği-

ASELSAN SST, 
Çözüm Ortakları ile Büyüme Hedefini 
Somutlaştırmaya Devam Ediyor

ASELSAN Savunma Sistem 
Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı 
tarafından düzenlenen; Tasarım 
Çözüm Ortakları Tasarım Çalıştayı, 
1 Mart’ta, Ankara’da gerçekleştirildi. 
Etkinlik,  ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı’nın çözüm ortaklarından 
beklentilerini; çözüm ortaklarının da 
ASELSAN’dan taleplerini anlattığı 
bir platform oldu.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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timi ve SST tasarım süreci.”
SST Sektör Başkanlığının 
2016 yılı faaliyetlerini de 
anlatan Kaval, şunları söy-
ledi: ”SST olarak baktığı-
mızda, yeni imzaladığımız 
anlaşmalarla iş hacmi-
mizi, yaklaşık 2 kat arttır-
dık. Bunların en büyüğü,  
KORKUT’un seri üretim söz-
leşmesi. Bedel olarak 500 
milyon doların üzerinde. Yıl 
sonunda ADOP’u imzaladık; 
200 milyon dolar dolayında.  
HERİKKS, 170 milyon dolar. 
SARP ailesi için de muhte-
lif ve yoğun siparişler al-
dık… Geçen yıl, SST Sektör 
Başkanlığı olarak, yaklaşık  
1 milyar dolarlık sözleşmeye 
imza atmıştık. Bundan diğer 
sektör başkanlıklarının pa-
yını düştüğümüzde, [sözleş-
melerin] yaklaşık 850 milyon 
dolarlık kısmı, SST tara-
fından sağlanacak. 2017’ye 
baktığımızda, benzer bir bü-
yüklükle karşılaşacağımızı 
tahmin ediyorum.”
Kaval, bu tabloda, sektör 
ile iş paylaşımları hakkında 
şu bilgileri verdi: “SST ola-
rak, 2011 yılından bu yana, 
35 milyon dolarlık tasarım 
iş yükü paylaşmışız. Bu 
işlerin 12,5 milyon doları 
tamamlanmış; 22,5 milyon 
doları devam ediyor. Bu sayı 
bizim için yeterli değil… Biz 

SST olarak 870 kişi olduk. 
Geçen yıl 850 kişiydik. Çok 
önemli bir personel artışı-
mız yok; ama iş yükümüz 
2 katına çıktı. Bunu çevi-
rebilmenin yolu, personel 
alarak büyümek değil. Siz-
lerle işimizi daha fazla pay-
laşabilmek. Bu anlamda, 
sizlere daha çok tasarım işi 
vermek, daha çok iş aktar-
mak istiyoruz. 2016 yılında, 
135 adet tasarım işi vermi-
şiz. Bunların büyüklüğü de 
5,1 milyon dolar. Hakikaten 
büyüklük olarak yetersiz. 
82 adet mekanik tasarım işi 
vermişiz; 31 adet donanım 
sistem ve test tasarım işi 
vermişiz. 11 adet de yazılım 
tasarım işi vermişiz. 
Bizim mühendislik ekibi-
mizin toplam iş gücü içe-
risinde tasarım alt yük-
lenicisi kullanım oranına 
bakıldığında; 2016 yılında, 
tasarım direktörlüğümüz-
de %31, mühendislik grup 
başkanlığımızın genelinde 
%21 olarak gerçekleşmiş. 
Bunu en az 2 katına çıkart-
mayı hedefliyoruz ki işle-
rimizi sağlıklı bir şekilde 
yürütebilelim. Personel sa-
yımızı daha da arttırma ni-
yetimiz yok; zaten [nitelikli 
personel bulmakta] zorla-
nıyoruz. %21’i en az %40’ın 
üzeri olarak hedefliyoruz… 
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[Alt yüklenicilerimize] 2016 
yılında, 309 milyon dolar-
lık sipariş vermişiz. 2015 
yılında 117 milyon dolar. 
%100’ün üzerinde bir artış 
olmuş. 309 milyon dolarlık 
siparişin, %89’u yurt içi fir-
malara.“
Kaval, SARP için de ayrı bir 
parantez açtı: “Aralık ayın-
da, 134 adet SARP ürettik. 
Talebe baktığımızda, en az 
200 olmalı. Hem firmaları 
çeşitlendirmek hem de ka-
pasiteyi arttırmak için ça-
lışmalar yapıyoruz. Bu yıl 

içerisinde, 1.000’in üzerinde 
SARP üretip teslim etmemiz 
gerekiyor. Alt yükleniciler 
de bu tempoya ayak uydur-
malı.”
Kaval, insan kaynağı ko-
nusundan da bahsetti ve 

çözüm ortaklarının, kendi 
insan kaynaklarını koruma-
larının ve geliştirmelerinin 
çok önemli olduğunu vurgu-
ladı. Çözüm ortaklarına, alt 
yüklenici kullanmaları du-
rumunda, ASELSAN onaylı 
firmaları tercih etmeleri 
tavsiyesinde bulundu.
Kaval, ortak amaçlarını, 
“Daha güvenilir ürünler için 
karşılıklı güven ve iş birliği; 
ürünlere, her gün artan bilgi 
birikim sayesinde daha kısa 
sürede ve daha düşük mali-
yetlerle ulaşmak.” şeklinde 
ifade etti.

Ortak Dil
Etkinlik kapsamında, şu pa-
neller düzenlendi:
n	 Birlikte Elektronik 
 Donanım Çözümü 
 Üretmek

n	 Çözüm Ortaklarımızla
 Birlikte Mekanik Tasarım
n	 Yazılım Tasarımında 
 Çözüm Ortaklığı
n	 Doğrula, Geçerli Kıl 
 ve Doğru Ürünü Kullan
Her bir panelden önce, 
ASELSAN’dan bir yetki-
li, firmanın ilgili konudaki 
yaklaşımlarını anlatan ve 
alt yüklenicilerden beklen-
tilerini sıralayan bir sunum 
gerçekleştirdi. Daha sonra, 
çözüm ortaklarından katılan 
yetkililerle paneller gerçek-
leştirildi.
Kaval, etkinliğin kapanış 
konuşmasında, şunları söy-
ledi: “Bugünkü oturumlar-
dan yaptığım çıkarımların 
belki en önemlisi, şu anda 
aynı dili konuşabiliyoruz. 
Bu, işlerin verimli ve sağ-
lıklı yürütülebilmesi için 
önemli bir kazanım. İş yü-
kümüz, yaklaşık 2 katına 
çıktı. Bunu karşılamak için, 
sizlerle olan çalışmaları-
mızı arttırmamız gerekiyor. 
Burada iletişimin önemine 
inanıyorum. Karşılıklı ile-
tişimi daha da arttırmamız 
gerekiyor. Bizim yönetici 
arkadaşlarımızı sıkıştırın. 
‘Şunu da beraber yapalım!’ 
taleplerini gündeme geti-
rin… Kapasiteyi arttırma 
konusunda sadece Ankara 
ile sınırlı değiliz. İstanbul, 
Gaziantep, Kayseri, İzmir... 
Türkiye’nin bütün illerinde-
ki altyapıyı kullanmak gay-
retimiz var.”
ASELSAN SST Sektör Baş-
kanlığı tarafından her yıl 
düzenlenen Tasarım Çözüm 
Ortakları Konferansı TORK 
ise bu yıl, yine Mayıs ayında 
gerçekleştirilecek.

ICterra Mühendislik Direktörü 
Özlem Şahin Gök
Yazılım Tasarımında Çözüm 
Ortaklığı panelinde konuşan 
ICterra Mühendislik Direktörü 
Özlem Şahin Gök, doğru tasarım 
çözümünü oluşturmak için 
geliştirdikleri yöntemi anlattı: 
“Yazılım danışmanlarından, 
yazılım mimarlarından ve 
tecrübeli uzman yazılım 
mühendislerinden 
oluşan bir çözüm mimari 
ekibimiz var. Bu ekip, 
organizayonel ekip değil; 
Mühendislik Direktörlüğü 
altında bir araya gelmiş 
bir çalışma grubu. Bu ekip, 
teklif aşamasından itibaren, 
en doğru tasarım çözümünü 
ortaya koymaya çalışıyor.”

ANOVA Tasarım Direktörü 
Dursun Öner
ANOVA Tasarım Direktörü Dursun 
Öner, Çözüm Ortaklarımızla 
Birlikte Mekanik Tasarım 
panelinde, ana yüklenicilerin, 
kendilerinden, projeleri çok 
kısa zamanda tamamlamalarını 
talep ettiğini belirtti ve 
hızlı çalışabilmek için neler 
yaptıklarını anlattı: Hızlı olmak 
adına, projeyi teknik olarak 
talep eden ekiple toplantılar 
yapıyoruz. Çünkü ihtiyaç, bazen 
çok hızlı ortaya çıkıyor ve her 
şey yazılamayabiliyor. Karşılıklı 
beklentilerin net bir şekilde 
ortaya konulması gerekiyor. 
Bundan sonra, paralel çalışmalar 
yürütüyoruz. ANOVA, analiz 
konusunda iyi bir durumda. 
Tasarım ve analiz çalışmalarını 
bir arada yürütüyoruz. Bazı 
tasarım alternatiflerini, çok 
hızlı eleyebiliyoruz. Farklı 
bakış açılarını tasarım sürecine 
katmaya çalışıyoruz. Bazen teknik 
olmayan kişilerin görüşleri bile 
farklı bir noktaya getirebiliyor. 
Tasarımın belli süreçlerine, 
üretimle ilgili görüşleri de 
katıyoruz.”

Deico İş Geliştirme Yöneticisi 
Sedat Alantar
Çözüm Ortaklarımızla Birlikte 
Mekanik Tasarım panelinde 
konuşan Deico İş Geliştirme 
Yöneticisi Sedat Alantar, 
tasarım doğrulama süreçlerinin 
zorluklarına dikkat çekti 
ve planlama yapabilmek 
için, çalıştıkları firmaların 
projeksiyonlarını öğrenmenin 
önemli olduğunu vurguladı.
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MSI Dergisi: Teknokar, kablaj 
(harness) konusunda uzmanlaşmış bir 
firma. Tipik bir projede, müşterinizle 
çalışmalarınız nasıl ilerliyor?
Necla YILMAZ: Teknokar, savunma sa-
nayisinde 13 yıllık tecrübesi olan bir fir-
ma. Askeri sistemlerde kablo ve kablo 
takımları üretimi yapıyoruz. Kablaj ta-
sarımı konusunda da mühendislik ekibi 
olarak çalışıyor ve müşterilerimize hiz-
met sunuyoruz.
Müşterilerimiz, bizden projeleri için 
teklif istiyorlar. Projelere, tasarım ile 
teknik doküman ve resimlerin oluştu-
rulması veya iyileştirilmesi konuları da 
dâhil oluyor. Tekliflerimizi, malzeme 
teminini, üretimi ve nihai ürün teslimi-
ni içerecek şekilde veriyoruz ve bu şe-
kilde anahtar teslim hizmet sunuyoruz.
Sipariş firmamıza geldikten sonra, 
müşterilerin tasarım ve mühendislik 
ekipleri ile çalışmalarımız başlıyor.  
Öncelikli olarak, bizim mühendislik 
ekibimiz ile müşterimizin mühendis-
lik ekibi, oturup; projenin zaman pla-
nı, üretim süreçleri, malzeme seçimi, 
teknik dokümanları ve detayları konu-
sunda çalışıp hazırlıklarını yapıyorlar. 
Sonrasında oluşan veya son hâlini alan 
projede, hammadde malzeme siparişi 
ve üretim aşamaları başlamış oluyor.
Tabii üretim aşamalarında, müşterile-
rimiz, belli süreçlerde kontrol adımları 
tanımlayıp bizleri ziyaret ediyor ve pro-
jeyi yakından takip ediyor. Üretim sü-
reçleri tamamlanıp test ve kalite kontrol 

süreçleri bitince, müşterimiz, ürünleri 
yerinde kontrol ediyor. Müşteri onayının 
ardından da sevkiyat gerçekleşiyor.
Burada vurgulamak istediğim bir konu, 
tasarım ve malzeme temini ile üretim 
süreçlerinin, kullanmakta olduğumuz 
ERP uygulaması üzerinden takip edile-
biliyor olması. Lot bazında takip edilen 
üretim süreçlerimiz, ürün izlenebilir-
liğini sağlıyor. Ayrıca bu sayede, müş-
terilerimize, doküman takibi ve temini 
konusunda da çözüm sunuyoruz.

MSI Dergisi: Kablaj konusunda 
rakiplerinize göre avantajlarınızı nasıl 
sıralarsınız?
Necla YILMAZ: Teknokar, bir aile şir-
keti. Yönetim kadrosu, bu işe temelden 
başlamış ve üretim süreçlerinde yıllar-
ca çalışmış kişilerden oluşuyor.  Özkan 
Bey ile birlikte, şirketin kuruluş yılla-
rında, doğrudan üretimin içinde bulun-

duk. Dolayısı ile süreçlere ve detaylara 
oldukça hâkimiz. Şirket sahiplerinin 
mühendislik mezunu olmaları ve şir-
ket kurulmadan önce bu sektörde bilgi 
ve tecrübe sahibi olmaları, Teknokar’a 
önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.
Şirketlerde en önemli yetkinlik, üretim 
kabiliyetleri olduğu kadar yönetimdir. 
Biz firma olarak, kurumsal yönetim 
sistemimizi kurduk. Böylece kişi odaklı 
yönetim değil, süreç ve kurumsal yapı 
odaklı bir yönetim sistemi oluşturduk 
ve bunu geliştirmeye devam ediyoruz. 
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bizimle 
çalışan bir ana yüklenici, kendi kurum-
sal sisteminin bir uzantısını görebilir.
Genç kadromuz, dinamik ve yeniliğe 
açık bakış açımız, bize, büyüme ve iler-
leme konularında önemli katkı sundu 
ve sunmaya da devam ediyor. Üretim 
işletmesiyiz; fakat üst kadroda mühen-
dislik ekibi ile çalışmayı tercih ediyoruz. 

Teknokar Genel Müdürü Necla YILMAZ:

“Bizimle çalışan 
bir ana yüklenici, 

kendi kurumsal sisteminin 
bir uzantısını görebilir.”

Türk savunma ve havacılık sanayisinin hızla genişleyen 
ekosisteminde yer alan bir KOBİ olan Teknokar, 

ana yüklenicilerin aranan iş ortağı hâline gelmek için; 
hem teknik hem de kurumsal kabiliyetlerini geliştiriyor. 

Firmanın, faaliyetlerini ve özellikle kurumsal gelişim 
konusunda kaydettiği aşamayı, Teknokar Genel Müdürü 

Necla Yılmaz’dan dinledik.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, ya-
zılım ve donanım ile makina-ekipman 
yatırımlarına çok önem veriyoruz. Bilgi 
güvenliği, tesis güvenliği, ERP sistemle-
rinin firmamıza entegrasyonu ve bu sis-
temleri yöneten mühendislik kadromu-
zu aktif bir şekilde kullanıyoruz. Beyaz 
yaka ağırlıklı bir büyüme hedefimiz var.
İnsana yatırım, firmamızda olmazsa 
olmaz. Personel sirkülasyonunu asgari 
seviyede tutup tecrübeli arkadaşlarla 
çalışmayı tercih ediyoruz. Eğitim konu-
sunda özenli davranıyor ve personeli-
mize fırsatlar veriyoruz.
Amacımız, teknik yönü yüksek bir işlet-
me olmak. Bu doğrultuda, kendi ürü-
nünü üretebilen; ana yüklenicilere de 
sadece kablaj değil, bütün kablo sis-
teminin tasarımını da üstlenerek tesli-
mat yapabilen, nitelikli bir firma olma 
yolunda ilerliyoruz.

MSI Dergisi: Bugüne kadar faaliyet 
alanınız, ağırlıklı olarak kara 
platformları ve roket ve füzeler oldu. 
Hava platformları konusunda çalışmanız 
için gerekli AS 9100 belgenizi de aldınız. 
Hava ve deniz platformlarına yönelik 
çalışmalarınızın son durumu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Necla YILMAZ: 2017 yılı hedeflerimizi 
belirlerken, 2 konu ön plana çıktı. Bi-
rincisi, Ar-Ge; ikincisi ise havacılık ve 
uzay. Firma olarak, özel ve zor işlerde 
yer almayı seviyoruz; büyümemizi ve 
gelişmemizi de bu doğrultuda sürdürü-
yoruz. Bu, bizi diğer firmalardan ayıran, 
belki de en önemli nokta. Havacılık ve 
uzay alanındaki faaliyetlerimize hız ver-
dik. Yazılım, test ve personel altyapımızı 
iyileştiriyoruz. Üretim tesisimizi, 2 yıl 
içinde taşımayı planlıyoruz. Yeni üretim 
yerimizde, ağırlıklı olarak havacılık ve 
uzay alanlarına yönelmiş olacağız.

MSI Dergisi: KOBİ’lerin konumu ve 
KOBİ-ana yüklenici ilişkileri, sektörün 

gündeminden düşmeyen konular. 
Teknokar, sektörün önde gelen 
firmaları ile çeşitli projelerde çalıştı 
ve çalışmaya da devam ediyor. 
KOBİ-ana yüklenici ilişkileri konusunda 
siz neler söylemek istersiniz?
Necla YILMAZ: Ana yüklenicilerimiz, 
sektörün ve ülkemizin güzide ve büyük 
kuruluşları. Bu sektörde çalışmak, aynı 
zamanda gelişmeye büyümeye açık ol-
mayı gerektiriyor. Özellikle kurumsal 
altyapının ve nitelikli çalışanların ol-
ması şart. Bu çerçevede, maliyetler ko-
nusunda zaman zaman anlaşmazlıklar 
yaşanabiliyor. Biz KOBİ’ler olarak, fi-
nansman olanakları açısından sorun-
lar ile karşılaşabiliyoruz. Özellikle ya-
tırım, hammadde ve malzeme temini 
konusunda finansal zorluklarla baş et-
memiz gerekebiliyor. Bu dönemlerde, 
bize yapılacak ödemelerin aksaması ve 
istenen teminatlar konusunda yaşanan 
problemleri, biz KOBİ’lerin önündeki 
en önemli sorunlar arasında ilk iki sı-
rada sayabilirim.
ASELSAN, ROKETSAN, TEI, FNSS ve 
Selex ES Türkiye gibi ana yüklenici-
ler ile çalışıyoruz. Ana yüklenicilerden 
beklentimiz; yapmış olduğumuz işler-
de, sistemin içerisinde daha fazla yer 
almak. Sektörün gelişiminde daha faz-
la sorumluluk alabilmek adına, bizlere 
fırsat verilmesini ve bilgi ve tecrübele-
rin bizimle paylaşılmasını istiyoruz. Bu, 
bizlerin gelişmesi ve büyümesi adına 
olmazsa olmaz. Bu yaklaşım, ana teda-
rikçilerde her zaman görülmüyor.
Sektördeki ana yükleniciler ve görev al-
dığımız projeler, bilgi ve teknoloji yoğun 
bir alanda yer aldığı için, bu sektördeki 
KOBİ’ler olarak, gerçekten nitelikli ve 
kaliteli konularda çalışıyor ve daha özel 
bir alan içerisinde faaliyet gösteriyoruz. 
Bu, bizler için, büyüme ve kalıcı olma 
adına ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Müş-
terilerimizin, sektör hızla büyürken, iş 
hacimlerini KOBİ’lerle birlikte arttırma-
sı, bizlere önemli sorumluluklar ve gö-
revler yüklüyor. Bu süreç de tabii bazen 
sorunları beraberinde getiriyor. Tasa-
rımsal sorunlar, üretim ve kalite odak-

lı aksamalar, eksiklikler oluyor; fakat 
bunlar, bizim için aslında fırsat olarak 
görülecek konular aynı zamanda.

MSI Dergisi: İhracat konusuna 
yaklaşımınızdan bahseder misiniz? 
Kablajını yaptığınız ürünlerin ihraç 
edilmesi durumunda siz de ihracat 
yapmış oluyorsunuz. Bunun dışında, 
doğrudan yurt dışı bir firmaya ya da 
tedarik kurumuna kablaj sağlamak gibi 
bir çabanız oldu mu ya da olacak mı?
Necla YILMAZ: Henüz doğrudan ihra-
cat yapmadık. Bununla birlikte, ihra-
cat, hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
2015 yılında, OSSA ile Brezilya’daki bir 
savunma fuarına katılım sağladık. Ge-
çen yıl da Katar’da düzenlenen DIMDEX 
fuarına, stantlı katılım sağladık. Ayrı-
ca, OSSA ev sahipliğinde düzenlenen  
ICDDA etkinliklerinin tümüne katıldık. 
Bu yıl IDEF’te, Salon 10, Stant 1011D‘de 
ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Bu fa-
aliyetlerimizin hepsi, ihracat odaklı 
çalışmalar. Biz, havacılık ve uzay ala-
nında yapacağımız faaliyetlerimizle ih-
racat fırsatlarına odaklanabileceğimi-
zi; ihracat çalışmalarında daha etkin ve 
verimli olacağımızı düşünüyoruz.

MSI Dergisi: Teknokar’ın gelecek 
planları arasında, kablaj dışında 
faaliyetler de yer alıyor mu?
Necla YILMAZ: Savunma ve havacı-
lık sektörü özel bir alan. Bu sektörde 
devam edeceğiz. Fakat daha çok mü-
hendislik ve tasarım odaklı büyümeyi 
düşünüyoruz. Sadece kablaj üreten bir 
firma değil artık alt sistemler tasarla-
yan, üreten, kendi ürününü de yapabi-
len firma olmak istiyoruz. Müşteriler 
karşısında kurumsal bir duruş sergili-
yoruz ve bunun fark yaratarak, müşte-
rilerimizin ilerleyen projelerde de bizi 
tercih etmelerini hedefliyoruz.

Teknokar Genel Müdürü Necla 
Yılmaz’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Tanıtım etkinliğinde, ilk 
olarak, STM Teknoloji-
den Sorumlu Genel Mü-

dür Yardımcısı Ömer Korkut 
bir konuşma yaptı. SFM’yi 
kamuoyuna daha detaylı bir 
şekilde tanıtmak istedikle-
rini belirten Korkut, şunları 
söyledi: “Siber güvenlik, mil-
li güvenliğin parçası hâline 
geldi. Kamuoyunun bu konu-
da bilgilendirilmesi ihtiyacı 
var. Türkiye’de siber güven-
lik alanında neler yapılıyor, 
neler planlanıyor? Kabili-
yetlerimiz neler? Çünkü ka-
muoyunda, siber güvenlikle 
ilgili endişeler de oluşmaya 
başladı. Acaba gerçekte bu 
konuda kabiliyetimiz var mı, 
yok mu? Dirençli miyiz, de-
ğil miyiz? Herhangi bir siber 
saldırı olması durumunda 
buna karşı koyabilecek ka-
pasitemiz ne kadar? Sınırlı 
mı değil mi? İşte biraz bu 
konularda kamuoyunu ra-
hatlatmak maksadıyla STM 
olarak, yaklaşık 5 senedir 
siber güvenlik alanında ya-
tırımlar yapıyoruz, projelere 
imza atıyoruz, insan kayna-
ğımızı kuvvetlendiriyoruz. 
Biz, siber güvenlik konu-
sunda proaktif bir yaklaşım 
izliyoruz. Olay olduktan son-
ra değil, olay olmadan önce 
siber tehdit istihbaratı yapa-
rak, siber tehditlerin önüne 
geçmek için SFM’yi kurduk… 

Eğer istihbaratı siber ortam-
da da doğru yaparsak doğru 
zamanda yaparsak, doğru 
kaynakla yaparsak, veriyi 
bilgiye ve istihbarata çevi-
rebilirsek, olayların, fiziksel 
ortamda olduğu gibi siber 
ortamda da gerçekleşmesini 
engelleyebiliriz.”
Korkut, SFM’nin de için-
de bulunduğu yeni binaya,  
1 Nisan 2016’da taşındık-
larını; yeni bir bina olması-
na rağmen SFM’nin 40 gün 
içerisinde faaliyete geçtiğini 
söyledi. Korkut, bu durumun, 
SFM ile ilgili çalışmaların ol-
gunluk ve hazırlık seviyesini 
göstermesi açısından önemli 
olduğunu vurguladı.
Korkut’un ardından, Siber 
Güvenlik Grup Lideri Ahmet 
Erkan, SFM’yi tanıtan bir su-
num yaptı. Erkan, STM’nin 
siber güvenlik yaklaşımını, 
şu iki madde ile özetledi:
n	 Siber tehdit istihbaratı

için gerekli veriler, 

ancak tehdit unsurlarının 
ve küresel tehdit 
ekosisteminin teşhisi ve 
sürekli izlenmesini  
içeren bir süreçle 
toplanabilir.

n	 Bu süreçte toplanan
birbirinden farklı 
araştırma verilerinin, 
tamamlanmış istihbarata 
dönüştürülebilmesi; 
içerisinde kuralları 
ortaya konmuş süreçler 
ve gelişmiş araçlar 
kullanan analizcilerin 
görev yapacağı bir 
füzyon merkezi 
gerektirmektedir.

Ardından, SFM bünyesindeki 
üç ana unsur olan; SOM, SİM 
ve Zararlı Yazılım Analiz La-
boratuvarı’nı tanıtan Erkan, 
SFM tarafından sunulan hiz-
metleri de şu şekilde anlattı:
n	 SOM hizmetleri,
n	 Dinamik risk yönetimi,
n	 Olay müdahale,
n	 Siber tehdit istihbaratı,

n	 Zafiyet yönetimi ve 
n	 Zararlı yazılım analizi
olarak sıraladı.
Erkan, bu hizmetlerin her 
birine ilişkin kısaca bil-
gi verdikten sonra, SFM’yi 
oluşturan unsurlar gezildi.

Proaktif Yaklaşımla 
Siber Güvenliğe 
Yeni Soluk
Verilen brifingin ardından, 
tanıtımın ilk durağı SİM 
oldu. Bu merkezde, siber 
ortamdaki olaylar değer-
lendirilerek siber tehdit is-
tihbaratı oluşturuluyor; bu 
kapsamda, sırası ile:
n	 Siber olaylar olmadan
 önce tehditler
 öngörülüyor,
n	 Siber tehdit istihbaratı,
 bilgi güvenliği
 teknolojileri ile entegre
 ediliyor ve 
n	 Karar vericilere, 
 üzerinde işlem yapılabilir
 bilgi sunuluyor.

STM, Siber Karargâhını Tanıttı
STM’nin Ankara’da bulunan merkez binasında, 17 Mayıs 2016 
tarihinde hizmete giren Türkiye’nin ilk Siber Füzyon Merkezi 
(SFM), 3 Mart’ta, kapılarını basın mensuplarına açtı. STM 
yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından, SFM’yi 
oluşturan; Siber Operasyon Merkezi (SOM), Siber İstihbarat 
Merkezi (SİM) ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı gezildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Ömer Korkut Ahmet Erkan Dr. Umut Demirezen
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Korkut, buradaki faaliyetle-
ri, “Burada tamamen açık 
kaynaklardan ve yine tama-
men STM’li mühendislerin 
geliştirdiği yöntemler ve 
yazılımlarla veri topluyoruz, 
bunu bilgiye çeviriyoruz, 
anlamlı hâle getiriyoruz; 
yani istihbarat hâline getiri-
yoruz.” sözleri ile özetledi. 
Birçok farklı kaynaktan ge-
len veriyi harmanladıklarını 
vurgulayan Korkut, tesisin 
adında, birleşim anlamına 
gelen “füzyon” kelimesini 
bu maksatla kullanıldıkları-
nı söyledi.
Korkut’tan sonra söz alan 
Siber Güvenlik ve Büyük 
Veri Ar-Ge Grup Yöneticisi 
Dr. Umut Demirezen, SFM 
benzeri siber güvenlik mer-
kezlerinden dünyada birkaç 
tane daha bulunduğunu; 
ancak SFM’nin, proaktif 
yaklaşımı ile farklılaştığını 
belirtti. Demirezen, siber 
saldırılar gerçekleşmek-
teyken bunlara karşı ön-
lem almanın zor olduğuna 
dikkat çekti. Ardından, SİM 
içerisindeki süreçleri, kul-
lanılan yazılımları ve analiz 
yöntemlerini, çeşitli örnek-
ler üzerinden anlatan De-
mirezen, çok büyük hacimli 
veriler üzerinde çalıştıkları 
için, yapay zekâ ve makina 
öğrenimi gibi yöntemler kul-
landıklarını ifade etti.
Demirezen, geliştirdikleri ve 
eğitilebilir nitelikte olan ya-
pay zekâ yazılımının, sürekli 

olarak Karanlık Web (Dark 
Web: İnternet’in, arama mo-
toru gibi bilinen yöntemlerle 
erişilemeyen kısmı)’de do-
laşarak, gelişebilecek siber 
saldırılara yönelik olarak 
istihbarat topladığı bilgisini 
de paylaştı.
Soru-cevap bölümünde, 
savunma sektörüne hiz-
met verdiklerini söyleyen  
Korkut, bunun yanında, ül-
kedeki kritik altyapıları yö-
neten; Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı ile çalıştık-
larını belirtti. Ayrıca müş-
terileri arasında, sağlık ve  
finans sektöründen şirket-
ler olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Siber Harekâtın 
Merkezi Sinir 
Sistemi
Daha sonra, siber dünyada-
ki mücadelenin operasyon 
merkezi olan SOM tanıtıldı. 
Bu merkezde, bilinen zafi-
yet veri tabanları tutuluyor; 
zafiyetlerin istismar edile-
bileceği alanlar kıymetlen-
diriliyor; bu zafiyetlerin sis-
temlerde olup olmadığının 
kontrol ediliyor; bununla il-
gili gerekli tedbirler alınıyor 
veya hizmet sunulan müş-
terinin bu tedbirleri alması 
sağlanıyor.
Tanıtımın başında Korkut, 
SOM içerisindeki ekran-
larda görülen her şeyin, 

canlı ve anlık olduğunu 
söyledi ve sözü, STM Si-
ber Güvenlik ve Büyük 
Veri Müdürü Dr. Türker  
Yılmaz’a bıraktı. Yılmaz, bir 
harekât merkezi gibi tefriş 
edilmiş SOM içerisindeki ge-
niş ekranlarda yer alan o anki 
görüntülerden bahsederek 
söze başladı. İnceledikleri 
şeyin, temelde iletişim ve-
risi olduğunu ifade eden Dr. 
Yılmaz, bu veri akışının araç 
trafiğine; SOM’da çalışan 
analistleri de gerçek hayat-
ta trafik akışını takip eden 
hız radarları, kameralar ve 
trafik polislerine benzetti. 
Analistlerin bu veriye farklı 
bakış açıları ile baktıklarını 
kaydeden Yılmaz, analizler-
de, kademeli bir yaklaşım 
uyguladıklarını; ilk seviye 
analistlerin, veri akışındaki 
anormallikleri tespit ettiği-
ni; ikinci kademedekilerin 
ise bunu anormallikleri daha 
detaylı incelediklerini anlattı.
Korkut, burada, veri analiti-
ği ve optimizasyon maksatlı 
geliştirdikleri ve markalaş-
tırdıkları OVERA platfor-
mundan da bahsetti. Siber 
güvenlik alanında da kul-
lanmak üzere geliştirilen 
OVERA platformunun, bir 
yazılımdan öte olduğunu 
anlatan Korkut, kullanıcının 
kendi isteği doğrultusunda 
konfigüre edilebilen bu araç 
ile çok farklı sektörlere hiz-
met vermekte oldukları bil-
gisini paylaştı.

Zararlı Yazılım 
Analiz Laboratuvarı
Tanıtımın son durağında, 
Zararlı Yazılım Analiz La-
boratuvarı’nın faaliyetleri 
anlatıldı. Bu laboratuvarda, 
farklı işletim sistemleri ve 
mobil platformlarda çalışan 
zararlı yazılımların; statik ve 
dinamik analizleri, sanal ve 
gerçek donanımlar üzerinde 
yapılıyor. Bu birim aynı za-
manda, milli zararlı yazılım 
veri tabanının oluşturulma-
sına katkı sağlıyor.
Laboratuvarı tanıtan ve giz-
lilik nedeniyle ismini ya-
yınlayamadığımız yetkili,  
çalışmalarını dışarıdan izole 
edilmiş kapalı bir ortamda 
yürüttüklerini söyleyerek 
sözlerine başladı. Burada, 
“kum havuzu” olarak da  
tanımlanan, simüle edilmiş 
bir işletim sistemi içerisinde 
zararlı yazılımı çalıştırarak, 
davranışlarını; kod anali-
zi, bellek analizi, ağ analizi  
gibi yöntemler kullana-
rak ortaya çıkarttıklarını 
anlattı. Bu analizler so-
nucunda, zararlı yazılımın  
tespit edildiği ortamda yol aç-
mış olabileceği hasarlar ve  
bununla ilgili alınabile-
cek önlemler gibi bilgileri  
içeren bir rapor hazırlanı-
yor ve ilgili müşteriye sunu-
luyor. 
Tanıtım etkinliği, Zararlı 
Yazılım Analiz Laboratuva-
rı’nın gezilmesinin ardından 
sona erdi.

Dr. Türker Yılmaz
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Ulusal güvenlik ve yük-
sek teknoloji dendi-
ğinde, birkaç husus 

son derece nettir:
1. Hiçbir devlet,

kullanmakta olduğu 
teknolojiye ilişkin 
tasarım yetkinliğini 
ve bilgi birikimini 
başka bir ülkenin 
kullanımına sunmaz. 
İstisna durumlarda, seri 
üretimi etkileyebilecek 
devre elemanları, 
yazılım kaynak kodları, 
özel malzemeler 
gibi kritik unsurların 
verilmemesine çalışılır. 
Bunlar, teknoloji verilse 
bile kullanımını ve 
yaygınlaşmasını denetim 
altında tutmaya yönelik 
önlemlerdir.

2. Bir dönem sıkça
duyduğumuz “yerli 
üretim” ifadesi, 
teknolojinin yerli olması 
anlamına gelmez. 
Yerli üretim demek, 
yerli tasarım demek 
değildir. Tasarımın ve 
geliştirmenin, ek olarak 
bunlara ilişkin bütün 
süreçlerin milli olmadığı 
durumlarda yerli üretim, 
yalnızca yabancı ürün 
ya da sistemlerin lisans 
altında üretimi anlamına 
gelmektedir; ortaya 
çıkan ürün özgün ve milli 
değildir.

3. Yabancı kaynaklı ürün
ve sistemlerin, kritik 
zamanlarda, örneğin bir 
gerginlik ya da savaş 
durumunda, tedarik 
edilip edilemeyeceği ve 
sürekliliğinin sağlanıp 
sağlanamayacağı 
belirsizdir. 

4. Savunmaya yönelik
dış kaynaklı ürünleri 
satın almanın ve 
sürdürebilmenin  
maliyeti çok yüksektir. 

Dış kaynaklı ürünleri 
ihtiyaca göre ürettirmek 
ise, yurt içi kaynaklı 
ürünlerin tedarik 
sürecine kıyasla daha 
uzun şartname ve 
sözleşme süreçleri 
gerektirir. Üretici 
firmalar bu tip özel 
sistemleri üretmeyi 
kabul etseler bile mevcut 
ürünlerinin uyarlama 
masraflarını da talep 
ederler.

Bu maddeler, bu konuya 
kafa yoran kişi ve kurumla-
rı, er ya da geç kendi özgün 
teknolojilerini geliştirmeye 
ve kullanmaya yönlendirir.
Bu amaçla, ülkemizin sa-
vunma sanayisi, uzun yıl-
lardır yürütülen bilinçli 
politikalarla önemli bir nok-
taya ulaşmış; dışa bağımlılı-
ğı azaltma ve ihracatı arttır-
ma yönünde önemli adımlar 
atmıştır. Bununla birlikte, 
gelinen noktada hâlâ alı-
nacak çok yol, atılacak çok 
adım bulunmaktadır.

Ar-Ge için 
Kaynak Gerekir
Daha hızlı yol almak, öncü 
konuma gelmek ve dünya 
çapında projeler ve ürün-
ler ortaya koymanın yön-
temi araştırma-geliştirme 
(Ar-Ge); Ar-Ge’nin itici güc 
ü ise kaynaktır. Ar-Ge pro-
jeleri, riskli, sistematik ça-
lışma, uzun zaman ve ma-
liyet gerektiren projelerdir. 
Ar-Ge, kaynak sağlandığı 
ölçüde yapılabilir.
Yeni teknolojiler geliştir-

mek için gereken Ar-Ge 
bütçeleri, pek çok durumda 
yüksek rakamlara ulaşabil-
mektedir. Üstelik bu çalış-
malar, sürekli geliştirilmesi 
ve dünyadaki teknolojik ge-
lişmeleri izlemesi gereken 
türde çalışmalardır. Ayrıca 
yine doğaları gereği, ulusal 
güvenlik ürün ve sistem-
leri; yüksek Ar-Ge içerir, 
son teknolojiyi kullanır ve 
farklı teknoloji ve uygulama 
alanlarının gelişmesine yol 
açarlar. Bu ileri teknoloji 
ihtiyacını, yardımcı finans-
man kaynaklarını kulla-
nırken avantaja çevirmek 
mümkündür.
Peki, Ar-Ge çalışmaları 
özkaynaklar dışında nasıl 
desteklenir? Ar-Ge yapan 
şirketler için birincil yar-
dımcı finansman kaynağı 
TÜBİTAK’a bağlı TEYDEB’dir 
(TÜBİTAK ve TEYDEB’de 
sürmekte olan bir yeniden 
yapılanma çalışması bu-
lunmaktadır; ancak bu de-
ğişiklik henüz hayata geç-
memiştir.). Bu başkanlık 
altında yer alan birbirinden 
farklı özelliklerdeki destek 
programları ile Ar-Ge ya-
pan şirketlere hibe destek-
ler sağlanmaktadır. 1507 
KOBİ Ar-Ge destek progra-
mında %75 olan hibe oranı, 
1501 Sanayi Ar-Ge destek 
programında %40-60 ara-
sında değişmektedir. An-
cak, örneğin, 1511 Öncelikli 
Alanlar çağrı esaslı destek 
programında %85’e varan 
oranlarda hibe alabilmek 
mümkündür.

Bu hibe desteklerin yanı 
sıra proje kapsamında ciddi 
vergi teşvikleri de bulun-
maktadır. Proje persone-
line ait gelir vergisi %80-
90, SGK işveren payı %50 
(projede çalışma oranına 
göre) düşmektedir. Proje 
kapsamında yapılan harca-
malar ikinci kere vergi mat-
rahından düşülerek takribi  
%20’lik ek avantaj yakalan-
maktadır.
TÜBİTAK TEYDEB tara-
fından verilen bazı önemli 
destekler Şekil 1’de özet-
lenmiştir. 

Bilinçli Firmalar 
Başarılı Olabilir
TÜBİTAK TEYDEB destekle-
rinden en az eforla ve hak-
kıyla faydalanabilmek için 
dikkat edilmesi gereken 
bazı konular vardır.
İlk ve en önemli madde, tüm 
programların temelini oluş-
turan yenilik faktörünün 
belirlenebilmesidir. Yenilik; 
Ar-Ge projelerinin en be-
lirgin özelliği olan “mevcut 
teknolojiye yapılacak katkı-
ların yoğunluğu” olarak ifa-
de edilebilir. Bu makalede 
geçen yenilikçilik kavramı; 
tasarım iyileştirmeleri, sü-
rüm güncellemeleri, mo-
difikasyonlar ve iş süreçle-
rine bağlı olmaktan ayrılıp 
fonksiyonel şekilde teknik 
ilerleme olarak değerlen-
dirilmelidir. Projenin özünü 
oluşturan yeniliğin, litera-
tür araştırmaları, akademik 
yayınlar ve patentler gibi 
referans noktaları ile karşı-

Ulusal Teknoloji Geliştirmede 
Finansman Zorluğunu Aşmak

Ulusal güvenlik, ülkemizin bulunduğu özel coğrafyada, büyük 
önem taşımaktadır. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun 
yıllar önce fark ettiği gibi, ulusal güvenliği dış kaynaklı ürün 
ve hizmetlerle sağlamak ve sürdürebilmek mümkün değildir.
Kemal SİDAR / kemal.sidar@etkinproje.com
Etkin Proje Kurucu Ortağı 
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laştırmalı olarak verilmesi, 
yeniliğin boyutunun daha net 
anlaşılmasını sağlar. Ayrı-
ca yeni olduğu iddia edilen 
ürünün ya da teknolojinin, 
karşılaştırmalı nümerik so-
nuçlara dayandırılarak açık-
lanması, projenin sunumunu 
ve doğal olarak kabul edilme 
şansını kuvvetlendirecektir.
Altyapı yeterliliği, olası bir 
fon başvurusunda ikinci 
önemli konu olarak göze 
çarpmaktadır. Destek baş-
vurusunda bulunan şirket-
lerden, proje konusunda 
tam ve güçlü bir altyapı 
beklenmektedir. Bu nokta-
da altyapı olarak; donanım, 
makina parkı, test cihazları 
ve yazılımlar gibi varlıklar 
ve insan kaynağı ile bilgi 
birikimi (know-how) anla-
şılmalıdır. Elbette gerekli 
donanımsal altyapının ve 
insan kaynağı altyapısının 
gerekliliğinin iyi savunul-
duğu durumlarda, bunların 
%30-40 kadarını proje des-
teği kapsamında edinmek 
mümkün olmaktadır. Bura-
da biraz “Meksika Açmazı” 
şeklinde bir sorun bulunu-

yor. Yani, aslında şirketin 
altyapısını güçlendirebil-
mesi için hibe alması, ancak 
hibe alabilmesi için de ye-
terli altyapıya sahip olması 
gerekmektedir. Bu noktada 
anahtar öneriler; projeye ve 
destek almaya mümkünse 
daha dar kapsamla başla-
mak veya aşağıda daha de-
taylı ele alınacak olan kon-
solide başvuru yöntemini 
değerlendirmektir.
Son olarak, teşvik veren ku-
rumlar, projenin toplumsal 
ve ticari faydalarını mer-
cek altına almaktadırlar. 
Herhangi bir kamu fonuna 
başvurulduğunda, proje 
tamamlandığında elde edi-
lecek faydanın kamusal de-
ğerinin (istihdam artışı, it-
hal ikamesi, patent üretimi 
vb.) altını iyi çizmek gereke-
cektir. Bu noktada beklenti, 
kamu tarafından sağlanan 
destekten şirketin fayda-
lanmasının yanı sıra ülke 
ekonomisinin katma değer 
yaratma gücünün artması-
nın da sağlanabilmesidir. 
Alınan desteğin bundan 
sonraki diğer projeler için 

bir temel hazırladığının is-
pat edilmesi de projenin ba-
şarısı açısından önemli bir 
faktördür. Özellikle dikkat 
edilmesi gereken bir diğer 
konu ise bir kamu kuru-
munca fonlanan bir proje-
nin, aynı zamanda başka 
bir kamu fonu kapsamında 
desteklenemeyeceğidir.
Yukarıda ele alınan üç ana 
konu, teşvik ve fon alabil-
mek için proje özelinde 
önemli olmakla birlikte, bu 
süreçte etken olan somut 
ve soyut birçok parametre 
bulunmaktadır. Projenin 
öncelikli alanlarda bulun-
ması, geçmiş deneyimler, 
teknik verilerin derinliği ve 
hatta formatı ve değerlen-
dirici hakemlerin ruhsal 
durumları gibi birçok etken, 
projenin kabul şansını be-
lirleyecektir.
Proje esaslı teşviklerin yanı 
sıra Teknokent gibi önem-
li bir avantaj da yine Ar-Ge 
yapan şirketlerin yanında 
yer almaktadır. Yerli bir 
teknolojiye ilişkin Ar-Ge’nin 
Teknokent bünyesinde ya-
pılması, daha sonra bu ürü-

nün satışından elde edile-
cek olan (Ar-Ge gelirleri ile 
sınırlı olmak şartıyla) gelir-
lerin kurumlar vergisinden 
muaf olmasını sağlayacak-
tır. Ayrıca yine Teknokent 
bünyesinde çalışan teknik 
personel için ciddi vergi 
muafiyetleri bulunmakta-
dır. Bu sayede hem geliştir-
me aşamasında hibe destek 
ve vergi muafiyeti hem de 
Ar-Ge’den doğan gelirlerde 
vergi istisnası kullanmak 
mümkün olacaktır.
Teknokentlerin yanısıra 
ciddi vergisel destekler 
sağlayan bir başka alter-
natif de Ar-Ge Merkezi 
(AGM)’dir. Sağladığı teşvik-
ler ile çok ciddi avantajlar 
sağlayan Ar-Ge Merkezle-
rini, “duvarsız Teknokent-
ler” olarak adlandırabilmek 
mümkünse de, aralarında 
birtakım farklılıklar bulun-
maktadır (Tablo 1). Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığından tescil alınması ile 
Teknokent’e taşınmadan, 
şirketin bulunduğu yerde 
birçok teşvikten faydalan-
mak mümkün olmaktadır. 

  Şekil 1. TÜBİTAK TEYDEB Destekleri
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Ar-Ge Merkezi olmak sadece  
vergisel teşvikler nedeniy-
le değil aynı zamanda fir-
manın geleceğini etkileyen  
Ar-Ge stratejilerinin ge-
liştirilmesi ve kurumsal 
bilinirlik ve halkla ilişkiler 
açısından da son derece 
önemlidir.
AGM kurulum tescili alabil-
menin temel şartı, yeterli 
personel sayısının sağlana-
bilmesidir. Ar-Ge Merkezi 
kurulabilmesi için asgari 15 
tam zaman eşdeğeri Ar-Ge 
personelinin olması ve bu 
personelin de proje konu-
larında eğitim almış olması 
gerekmektedir. Birçok sek-
törde Ar-Ge Merkezlerinde 
doktoralı çalışan sıkıntısı 
bulunmaktadır. Bunun üs-
tesinden gelmek için yeni 
işe alımlarda bu konuya 
öncelik vermek ve mevcut 
çalışanların yüksek lisans 
ile doktora programlarına 
kaydolmalarını özendirmek 
gerekmektedir. Araştırma 
faaliyetlerinin asgari yük-
sek lisans seviyesinde yapı-
lacağı öngörüsü ile başvuru 
sırasında ne kadar çok yük-
sek nitelikli personel bulu-
nursa firmanın araştırma 
geleneğinin sürdürülmesi 
de o kadar kolaylaşacaktır.
Öte yandan, Ar-Ge projele-
rinin araştırma niteliği ve 
kapsamları, Ar-Ge merke-

zi kurulumu için en temel 
göstergedir. Ar-Ge Merkezi 
kurulumu denetlemesi için 
gelen hakemlerin öncelikle 
değerlendirmeye aldıkları 
kısım olan Ar-Ge projele-
rinin, geçmiş ve gelecek  
2 yılı kapsayacak şekilde ve  
Ar-Ge Merkezinde çalışan 
tüm personelin (kısmi za-
manlı personeller hariç) 
%100 zamanını dolduracak 
detayda hazırlanmış olması 
gerekmektedir.

Çözüm, 
Konsolide AGM
Sadece personel sayısının 
yeterliliği olarak baktığı-
mızda dahi birçok şirket bu 
sayıyı tutturamadığı için bu 
teşviklerden yararlanama-
maktadır. 5-6 kişilik Ar-Ge 
ekipleri olan, daha fazlası-
na da ihtiyaç duymayan, bu 
sayıyla uluslararası anlam-
da iddialı projeler gelişti-
ren, patentler alan şirketler 
vardır. Farklı nedenlerle 
Teknokent bünyesinde de 
yer alamayan bu şirketlerin 
çıkış yolu ise bence “konso-
lide AGM” kurulmasıdır.
Bu modeli önerirken temel 
amacım, özellikle perso-
nel sayısı olarak yeterliliği 
sağlayamayan şirketlerin 
bir üst çatı şirket altında 
birleşmeleri ve bu saye-
de birlikte hareket ederek 

AGM kurmalarıdır. Örneğin 
bir STK önderliğinde kuru-
lacak olan bir Ar-Ge şirketi, 
STK’nın üyelerini bu şirket 
altında kümeleştirebilir. 
Her şirketin kendi ekibi ve 
projesi ile yer alacağı bu 
şirkette katılımcılar, kendi 
projelerini diğer paydaşla-
ra açmak zorunda değildir. 
Ülkemiz için stratejik önem 
taşıyan konularda, şirket-
lerin tek başlarına devler 
sahnesine çıkması değil, 
kümelenmeleri gereklidir. 
Kümelenme sayesinde, 
ortak kaynak kullanımı ve 
mükerrer giderlerin azal-
tılması da mümkün olacak-
tır. Yalnız burada kümeden 
kastım; firmaların yan yana 
gelmesi değil iç içe geçme-
si şeklindedir. Aynı Japon 
tedarikçi sisteminde olduğu 
gibi firmalar arasında or-
ganik bağlar kurulması ge-
rekmektedir. Bunu yapar-
ken birbirini tamamlayan 
firmaların bir araya gelmesi 
yararlı olacaktır.
Bütün bunlar cazip gibi 
görünse de ortada şöyle 
bir gerçek var ki; yukarıda 
da belirtildiği gibi, parasal 
desteklerin tamamı ödeme 
esaslıdır; yani şirket önce 
kendisi ödeme yapmakta ve 
programına göre değişen 
vadelerde geri ödeme al-
maktadır. Bu noktada, hızlı 

balık olan, ama yeterince 
fon kapasitesi olmayan şir-
ketlere ait birçok güzel pro-
je fikri, destek bulamadan 
kaybolup gitmektedir.
Kamunun yürütücüsü ve 
belki ürünlerin ana alıcısı 
olduğu, firmaların organik 
olarak birbirine bağlandığı, 
kaynakların etkin kullanıl-
dığı ve tüm teşvik imkânla-
rından faydalanılan bir yapı 
oluşması, bugün dev olan 
birçok yabancı şirkete kafa 
tutabilir duruma gelinmesi-
ni sağlayacaktır. Bütünleşik 
hareket etmemek, ülke-
mizin teknolojik lokomotifi 
olan savunma sektöründe 
bile, çok değerli örnekler 
ve gayretler bulunmak-
la birlikte, küresel ölçüde 
rekabet edebilecek aktör-
lerin ortaya çıkmasına en-
gel olacaktır. Bu modelin,  
5746 sayılı Araştırma, Ge-
liştirme ve Tasarım Faali-
yetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun bir adım 
ilerisi olarak yasa koyucu-
lar tarafından da destek-
lenmesinin, bağımsız ve  
tekil iyi örnekleri bir ara-
ya getirerek odaklanma-
yı sağlayacağı, bunun da  
orta ve uzun vadede ülke-
mizin küresel pazardaki ro-
lünü ve payını ciddi biçimde 
arttıracağı değerlendiril-
mektedir.

Tablo 1. AGM -Teknokent Karşılaştırması
Gereksinimler Ar-Ge Merkezi  Teknokent/Teknopark
Personel Sayısı Asgari 30 (TZE*) - Öncelikli alanlarda 15 (TZE) Proje kaynak ihtiyacı kadar (asgari 1)

Personel Niteliği
 Proje konularında teknik eğitim almış  Proje konularında teknik eğitim almışm eslek lisesi 

 meslek lisesi ve üzeri teknik personel ve üzeri teknik personel 
Proje Niteliği Herhangi bir sektörden araştırma-geliştirme projeleri Herhangi bir sektörden araştırma-geliştirme projeleri

Fiziki Alan Gereksinimleri
 Her bir Ar-Ge Merkezi birimi için diğer birimlerden izole edimiş, kamera ve  Teknokent alanı içerisinde belirlenmiş olan açık

 kartlı sistemle kontrol edilen, Ar-Ge kültürünü destekleyen alanlar  veya kapalı alanlar
Tüzel Kişilik Aynı tüzel kişi altında ayrı masraf merkezi Merkez, şube veya ayrı bir tüzel kişilik

Diğer Proje yönetimi, dokğmantasyon, işbirlikleri, yayınlar, fikri mülkiyet hakları vb.
 Proje yönetimi, dokğmantasyon, işbirlikleri, yayınlar,

  fikri mülkiyet hakları vb.
Muafiyetler Ar-Ge Merkezi  Teknokent 
Personel Gelir Vergisi İndirimi %80-95 %100
İşveren SGK Payı İndirimi %50 %50
KDV Muafiyeti Bulunmuyor Belirli tiplerdeki yazılım projeleri için bulunuyor.
(Kurum) Gelir Vergisi Muafiyeti Bulunmuyor Ar-Ge gelirleri için %100 muafiyet
Kurumlar Vergisi İndirimi Tüm Ar-Ge Merkezi giderleri için 2’nci kere kurumlar vergisi indirimi Bulunmuyor

* TZE: Tam Zaman Eşdeğer
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Gün boyu süren çalış-
tayın açılış oturumun-
da, kürsüye ilk olarak  

KÜDENFOR Kurucu Direk-
törü Tümamiral (E) Cem 
Gürdeniz geldi. Türkiye’de, 
deniz savunma sanayisinde 
ihtisaslaşmaya ihtiyaç du-
yulduğunu vurgulayan Gür-
deniz, Türkiye’yi çevreleyen 
denizlerdeki jeopolitik du-
rumdan bahsetti ve tehdit-
lere karşı alınması gereken 
tedbirleri sıraladı. Gürdeniz, 
son olarak, 21’inci yüzyılda, 
deniz harbinin su altında 
gerçekleşeceği ve bu alanda 
geliştirilecek teknolojilerin 
önemli olduğu öngörülerini 
paylaştı.

Sürdürülebilir 
İhracat için 
Gerekenler
Gürdeniz’in ardından söz 
alan SSM Deniz Araçları Da-
ire Başkanı Alper Köse, sek-
törde yaratılan kabiliyet ve 
ürünlerin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için ihracat başa-
rısının nasıl elde edileceği-
nin, proaktif bir yaklaşım ile 
sorgulanması gerektiğini ifa-
de etti. Köse, sürdürülebilir 
ihracat stratejisinin oluştu-
rulmasında önemli olan şu 3 
ihtiyaca dikkat çekti:
n	 Potansiyel pazarların

tespiti ve detaylı 
analizlerin 
gerçekleştirilmesi,

n	 Askeri gemi inşa
sektörünün güçlü ve 
zayıf yönlerinin, rakipler 
de göz önüne alınarak 
her bir platform tipinde 
irdelenmesi,

n	 Gerçekleşecek
faaliyetlerde ve tedarik 
edilecek platformlarda, 
en hızlı çözümün 
sunulması.

Köse, askeri gemi inşa sek-
törünün geleceğine yönelik 
olarak SSM tarafından bir 
çalışma yürütüldüğünü ve 
bunun, 2017-2021 Savunma 

Sanayi Sektörel Strateji Do-
kümanı içerisinde yayınla-
nacağı haberini de verdi.
Köse, konuşmasının sonun-
da, gelecek 10 yıl içerisinde, 
sektörde etkin olarak kul-
lanılacağını öngördüğü ve 
akıllı mühimmatlarda kul-
lanılan milimetrik dalga ra-
dar arayıcılar ile görünmez-
lik sağlayan mürekkepten 
bahsetti. Bu teknolojiler-
den ilki, su üstünde yüksek 
hızlarda hareket eden he-
deflere karşı etkili oluyor. 
İkincisi ise ferro-elektrik 
nano mürekkep içeriyor ve 
mürekkebin uygulandığı 
platform, farklı açılarda, 
farklı radarlara karşı gizle-
nebiliyor.

Oyun Değiştirici 
Teknolojilerin Rolü
Açılış bölümündeki 3’üncü 
konuşmacı olan Dz.K.K.lığı 
Araştırma Merkezi Komuta-

Askeri Denizciliğin Geleceği 
İstanbul’da Konuşuldu
Deniz Savunma Sanayiinde Yükselen 
Teknolojiler Çalıştay’ı, kamu ve 
özel sektörden uzmanlar ve çeşitli 
üniversitelerden akademisyenlerin 
katılımı ile 8 Mart’ta, İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın himayesinde, 
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu 
(KÜDENFOR)’nun danışmanlığında ve 
ASELSAN’ın koordinasyonunda icra 
edilen çalıştayda, askeri denizciliğin 
geleceğini farklı bakış açıları ile 
ele alan 3 panel düzenlendi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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nı Mühendis Albay Mustafa 
L. Civelek, “oyun değiştirici” 
(game changer) teknoloji-
lerin, geleceğin deniz sa-
vaşlarında belirleyici bir rol  
oynayacağını belirtti. 
Civelek, Defence IQ tara-
fından, 2016 yılında, sek-
tör uzmanlarından oluşan  
307 kişilik bir topluluk ile 
yapılan anketin sonuçların-
dan da yararlanarak, gele-
cekteki potansiyel oyun de-
ğiştirici teknolojilerle ilgili 
dünyadaki ve Türkiye’deki 
durumu, Tablo 1’deki gibi 
özetledi.

ASELSAN 
ve Deniz Yüzyılı
Açılış oturumunun son ko-
nuşmacısı olan ASELSAN 
Genel Müdür Yardımcısı ve 
Savunma Sistem Teknolo-
jileri (SST) Sektör Başkanı 
Mustafa Kaval, “ASELSAN 
ve Deniz Yüzyılı” başlıklı su-
numunda, denizlerin strate-
jik öneminden bahsederek, 
şu 3 maddeyi öne çıkarttı:

n	 Dünya, 2050 yılına ve
 muhtemel deniz 
 savaşlarına hazırlanıyor.
n	 Ülkeler, bir yandan 
 filolarını (özellikle 
 denizaltı) genişletirken
 bir yandan da ileri 
 teknolojilere yatırım 
 yapıyor.
n	 Görünmezlik, su altı,
 drone ve robot 
 teknolojileri ile akıllı ve
 otonom deniz araçları 
 ön plana çıkıyor.
Kaval, ardından, 21’inci yüz-
yıldaki harekât ortamından 
bahsederken, bu ortamın 
denizlerin altından uzaya ka-
dar her yeri kapsadığını ve bu 
ortamdaki tüm unsurların, 
birbiri ile entegre şekilde ça-
lışması gerektiğini vurguladı. 
Yeni tehditler kapsamında, 
insansız otonom sistemler 
ile bunların sürü (swarm) 
şeklindeki kullanımların-
dan bahsetti. Yeni silahları 
anlatırken elektromanyetik 
fırlatma, lazer ve hipersonik 
gibi teknolojilere değinen 

Kaval, ASELSAN’ın, hâlihazır-
da elektromanyetik fırlatma 
ve lazer teknolojilerini içeren 
silah sistemleri geliştirmekte 
olduğu bilgisini paylaştı. Ka-
val, lazer teknolojilerinin, yeni 
iletişim imkânları kapsamın-
da da ön plana çıkmakta oldu-
ğunu söyledi.
Kaval, sunumunun sonunda, 
ihtiyaca yönelik yetenekler 
geliştirilmesinin önemine 
vurgu yaptı. Bu noktada, 
konvansiyonel bir yöntem 
olan; önce platformun se-
çilmesi, ardından silah ve 
sensör sistemlerinin hazır 
şekilde (off the shelf) alı-
narak platforma eklenmesi 
yönteminin, yetenek kazanı-
mı açısından hatalı olduğuna 
değindi. İzlenmesi gereken 
yöntem olarak; bu sürecin, 
ihtiyaçların doğru tanımlan-
masının ardından başlaması 
gerektiğini anlattı. Tanımla-
madan sonra yapılacak kon-
sept tasarımın ise sanal or-
tamda yapılacak testlere tabi 
tutulması gerektiğini söyledi.

Askeri Gemi 
Pazarının Fotoğrafı
Açılış konuşmalarının ar-
dından, ASELSAN Su Üstü 
Sistemleri Program Direk-
törü Behçet Karataş mo-
deratörlüğündeki, “21’inci 
Yüzyıl Türk Deniz Savunma 
Sektörü ve Rekabetçi Yak-
laşımlar” paneli başladı. 
Paneldeki ilk konuşmacı 
olan MilSOFT İş Geliştir-
me Yöneticisi Sinan Topuz,  
askeri gemi pazarının  
mevcut durumu ve gele-
ceğinden bahsetti. Topuz, 
sunumuna, tasarımına bu-
gün başlanan bir geminin, 
2060’lı yıllarda kullanılıyor 
olacağı vurgusuyla baş-
ladı. Eskiden, “ateş gücü, 
korunma ve sürat” para-
metrelerinin gemi dizaynın-
da etkili olduğunu; ancak  
günümüzde, bu paramet-
relerin, “maliyetler, kabi-
liyetler ve eldeki platform” 
şeklinde değiştiğini ifade 
eden Topuz, gelecek 10 yıl-
da, dünyadaki;

Tablo 1. Oyun Değiştirici Teknolojilerin Odak Alanları

 AVRUPA
•	 Bütünleşik	gemi	sensör	direği
•	 Kompakt	toplar
•	 Radar
•	 Muharebe	süitleri
•	 Su	altı	sensörleri
•	 Güdümlü	mermi	ve
	 füze	savunma	sistemleri
•	 Yönlendirilmiş	enerji	silahları
•	 Tamamen	birlikte	
	 çalışabilir	sistemler
•	 İnsansız	su	altı	
	 araçları	(UUV)

 AMERİKA
•	 Deniz	muharebe	sahasına	
	 kesintisiz	erişim
•	 Otonom	ve	insansız	sistemler
•	 Elektromanyetik	harp
•	 Özel	birlikler	ve	
	 asimetrik	harp
•	 Bilgi	üstünlüğü	ve	
	 siber	savunma
•	 Platform	tasarımı	ve	idame
•	 Güç	ve	enerji
•	 Kuvvet	intikali	ve	
	 bütünleşik	savunma

 NATO
•	 Gelişmiş	ateş	gücü
•	 Gelişmiş	EM	koruma	ve	destek
•	 Otonom	ve	insansız	sistemler	
	 ile	angajman
•	 Yeni	nesil	ağ	destekli	C2	sistemler
•	 İleri	karar	destek	ve
	 bilgi	işleme	sistemleri
•	 A2/AD	karşı	tedbirleri
•	 Siber	savunma
•	 Yönlendirilmiş	enerji
•	 Eklemeli	üretim
•	 Sürü	teknikleri

 Dz. K.K.lığı
•	 Geniş	alan	keşif	gözetleme
•	 Sensör	ağları
•	 Yönlendirilmiş	enerji	silahları
•	 Elektromanyetik	savunma	
	 ve	taarruz	sistemleri
•	 İnsansız	sistemlerin	tekil,	takım	 
	 ve	sürüler	hâlinde	kullanılması
•	 Yeni	nesil	sonar	süitleri
•	 Siber	savunma	ve	
	 saldırı	teknolojileri
•	 Ağ	destekli	sistemler
•	 Sürpriz	tesirli	silahlar
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n	 Amfibi gemi pazarının 
 25 milyar dolar,
n	 Muhrip pazarının 
 37 milyar dolar,
n	 Fırkateyn pazarının 
 63 milyar dolar ve
n	 Denizaltı pazarının 
 36,3 milyar dolar,
olarak gerçekleşmesinin ön-
görüldüğünü söyledi ve lazer 
silah piyasasının, 2020’ye 
kadar, 24,3 milyar dolara 
ulaşacağını ekledi.

STM, Denizaltı 
Teknolojilerini 
Anlattı
Bir sonraki konuşmacı olan 
STM Denizaltı Dizayn Yöne-
ticisi M. Arif Alcar, sunumu-
na, denizaltıların stratejik 
özelliklerinden bahsederek 
başladı. Ardından, deni-
zaltılarda gelişmekte olan 
teknolojilerden bahseder-
ken şunları söyledi: “Tek-
nolojideki yeni gelişmelerle 
beraber, uydu muhabere 
sistemleri ve link sistem-
lerinin kullanılması ile de-
nizaltıların muhabere et-
kinliği arttırılıyor. Böylece, 

denizaltılar, su üstü ve hava 
unsurları ile beraber ağ 
destekli harekâtın unsur-
ları hâline geliyor. İnsan-
sız araç teknolojilerinde-
ki gelişmeler, denizaltıya 
entegre hava ve denizaltı 
insansız keşif araçlarının; 
keşif, gözetleme, istihbarat, 
mayın harbi ve özel kuvvet 
harekâtlarında etkin bir güç 
olarak kullanılmasına da 
imkân sağlar hâle gelecek. 
Multi-static ve bi-static so-
nar teknolojilerinin gelişi-
mi, uzun mesafeden hedef 
tespit ve sınıflandırması 
yaparak, denizaltıların, tes-
pit edilebileceği mesafenin 
dışından etkili olmalarını 
sağlayacak.”
İlk panelin son konuşma-
cısı olan TÜBİTAK BİLGEM 
Başkan Yardımcısı Dr. Suat 
Genç, TÜBİTAK’ın fon me-
kanizmalarını anlattı.

HAVELSAN ve Siber 
Savaş
Etkinliğin ikinci paneli, 
“21’inci Yüzyıl Deniz Harekât 
Sahasında Yükselen Teknoloji-

ler” başlığıyla, ASELSAN Sa-
vunma Sistem Teknolojileri 
Sistem Mühendisliği Direktörü 
Sami Duman’ın moderatörlü-
ğünde gerçekleştirildi.
Bu panelin ilk konuşmacısı 
olan HAVELSAN Siber Güven-
lik Araştırmacısı Emre Yüce, 
“Yeni Nesil Siber Teknolojile-
ri ve Savaş Sistemlerine Te-
sirleri” başlıklı sunumunda, 
HAVELSAN’ın siber güvenlik 
alandaki çalışmalarını anlattı. 
Yüce, Siber Savunma Tekno-
loji Merkezi (SİSATEM)’i ve  
HAVELSAN’ın geliştirdiği si-
ber tatbikat sistemini de ta-
nıttı.

ROKETSAN’dan 
Akıllı Torpidolar
Panelin ikinci konuşmasını, 
ROKETSAN’da Yönetici Mü-
hendis olarak çalışan Volkan 
Görsel yaptı. Görsel, “Deniz 
ve Geleceğin Güdümlü Silah 
Sistemleri” konulu sunu-
munda, üzerinde hâlihazır-
da çalıştıkları ve gelecekte 
çalışmak istedikleri yeni ne-
sil torpido teknolojilerinden 
bahsetti:

n	 Ağ merkezli torpido
kavramı: Bu konsept; 
birbiri ile haberleşerek 
hedefe birlikte 
saldırabilen, salvo 
olarak atılabilen, hedefe 
isabet sağlayamadığı 
zaman yeni bir hedefe 
yönlendirilebilen 
torpidolar üzerine kurulu.

n	 Yeni nesil güdümlü
mermi (G/M) kapsülü 
konsepti: Klasik yöntemde, 
denizaltıdan atılan kapsül, 
kısa bir süre sonra yüzeye 
çıkarak, içerisindeki 
G/M’yi ateşliyor. Ancak 
bu yaklaşım, denizaltının 
yerini belli etme riskini 
taşıyor. Yeni nesil G/M 
kapsülü konsepti ise 
denizaltıdan atılan; 
belirli bir süre su altında 
seyir ederek uzaklaşan; 
daha sonra ise yüzeye 
çıkarak içindeki G/M’yi 
atan kapsüller üzerine 
kurulu. Bu sayede, daha 
kısa menzilli G/M’ler ile 
toplamda aynı mesafeden, 
ani saldırılar yapmanın önü 
açılıyor.

Sami Duman
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n	 Yeni nesil
süperkavitasyon 
torpidoları: Bu 
torpidolar, klasik 
süperkavitasyon 
torpidolarından farklı 
olarak hibrit motora 
sahip. Konvansiyonel 
motorlar kullanarak 
hedefe yaklaşan torpido, 
roket motorlarını 
ateşleyerek saldırıyor. 
Böylece torpidonun 
tespiti daha zor hâle 
geliyor ve menzili uzuyor.

n	 Torpido faydalı yükü
konsepti: Torpidolar, 
çeşitli yükler taşıyacak 
şekilde konfigüre 
edilebilir. Örneğin, 
istenildiğinde torpidodan 
atılan elektro-optik 
bir arayıcı sistem, 
torpido ile bağlantısını 
korumaya devam ederek 
yüzeye çıkabilir ve bu 
sayede, hedefin optik 
olarak algılanmasını 
sağlayabilir. Böyle bir 
torpidonun, akustik 
olarak yanıltılması daha 
zordur.

Görsel, son olarak, süper-
sonik G/M’lerde kullanılmak 
üzere, ramjet motorları üze-
rinde çalıştıklarını da anlattı.
Görsel’in ardından, mil-sys 
yöneticisi Betülhan Kahra-
man, yaptığı sunumda, gemi 
ve görev kuvveti seviyelerin-
de, komuta heyetinin nihai 
kararına yardımcı olabilecek 
karar destek sistemlerinin 
geliştirilmesi ihtiyacının bu-
lunduğunu anlattı.
Paneldeki 4’üncü sunumu 
gerçekleştiren AkuaMa-
rinTek yöneticisi Prof. Dr. 
Mehmet A. Baykal, konsept 
olarak kendilerinin tasarla-
dığı, helikopter taşıyabilen 
trimaran (3 gövdeli) bir hü-
cumbot olan AMT-80 ve çift 
tekneli bir uçak gemisi olan 
NAVB-TR’den bahsetti.

Akıllı Gemiler ve 
Lazerle İletişim
Panele, “Deniz Savunma 
Alanında Akıllı Platform-
lar” isimli sunumla katılan 
ASELSAN Kıdemli Tasarım 
Mühendisi Dr. Tuba Akıncı-
lar Tan, akıllı sistemlerin ön 

plana çıktığı Endüstri 4.0’ın, 
denizcilik alanına geç gir-
diğini söyledi. Tan, bu de-
zavantajın, Endüstri 4.0’ın, 
yapılan hatalar tekrarlan-
madan askeri denizciliğe 
uygulanmasıyla bir avantaja 
dönüştürülebileceğini ifade 
etti.
Panelin son sunumunu yapan 
Bahçeşehir Üniversitesi İno-
vasyon ve Danışmanlık A.Ş. 
(BAU MIND) Direktörü Selçuk 
Özyurt, elektro-optik haber-
leşme teknolojilerini ve bu 
alanda geliştirdikleri sistem-
leri anlattı. Özyurt, SSM’ye 
teslim ettikleri ve bir tekno-
loji kazanım yükümlülüğü 
(TKY) projesi olan Denizaltı 
Gemisi-Helikopter Arasın-
da Güvenli Optik Haberleş-
me Sistemi Geliştirilmesi ve 
Üretilmesi Projesi’nden de 
bahsetti. Özyurt, gemi-ge-
mi, balıkadam-balıkadam ve 
denizaltı-gemi arasında da 
kullanılabilen sistemin avan-
tajlarını, şu şekilde sıraladı:
n	 Su altında her yöne yayın

yapan akustik 
sistemlerden farklı 

olarak, bu sistemler, 
yönlendirilmiş oldukları 
için, dışarıdan tespit 
edilmeleri daha zordur.

n	 Benzer şekilde, su
üstünde de her yöne 
yayın yapan RF (Radio 
Frequency) sistemlerin 
aksine, elektronik 
karıştırıcı (jammer) ile 
yanıltılmaları mümkün 
değildir.

n	 Alıcı ve vericileri küçük
optik cihazlardan 
oluştuğu ve anten 
benzeri çıkıntıları 
olmadığı için, görsel 
olarak tespit edilmeleri 
daha zordur.

Denizaltı Savunma 
Harbinin İlk Adımı: 
TSR
Çalıştayda son olarak,  
“Değişen Paradigma: Su Altı 
Yüzyılı – Tanımlanmış Su Altı 
Resmi (TSR)” paneli gerçek-
leşti. Panele başkanlık eden, 
ASELSAN Torpido ve Su Altı 
Sistemleri Program Direk-
törü Mehmet Karaduman, 
TSR’nin oluşturulmasının, 

Volkan Görsel
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denizaltı savunma harbi 
(DSH)’nin ilk adımı olduğunu 
söyleyerek paneli başlattı.
Panelin ilk sunumunu ya-
pan TÜBİTAK Başuzman 
Araştırmacısı Nazım Bu-
rak Karahanoğlu, TSR’nin; 
denizaltı, balıkadam veya 
mayın gibi her türlü su altı 
tehdidinin tespit edilerek 
tanımlanmasının ardından, 
bunlara ilişkin verilerin, bir 
genel merkezde toplanarak 
tehdit analizinin yapılması 
sonucunda ortaya çıktığını 
söyledi. Karahanoğlu, su-
numunun geri kalanında, bu 
maksatla kullanılan sensör 
ve sistemlerden bahsetti.

Veri Füzyonunun 
Önemi
Koç Bilgi Teknolojileri ve 
Savunma A.Ş. Mühendis-
lik Yöneticisi Hakan Öktem, 
panelin ikinci sunumunu 
yaptı. Öktem, TSR’nin oluş-
turulması için kullanılan 
sensör ve sinyal işleme 
teknolojileri ne kadar geli-
şirse gelişsin, etkin su altı 
kaplamasının, ancak veri 

füzyonu ile sağlanabilece-
ğini ifade etti. Konuyu daha 
iyi açıklamak için, Yeni Tip 
Denizaltı’nın geliştirilme-
si sırasında karşılaşılan 
torpido tespiti ile ilgili bir 
problemin, towed array  
(TA / çekili) ve flank array 
(FA / yan) sonarlardan ge-
len verinin füzyonu yoluyla 
aşıldığını anlattı. Veri füzyo-
nunun, platformlar arasın-
da da yapılabileceğine dik-
kat çeken Öktem, bu konu 
üzerinde, hâlihazırda pek 
çok ülkenin çalışmakta ol-
duğundan bahsetti. Öktem, 
sunumunun sonunda, bu 
konuda atılacak bir sonraki 
adımın ise karargâh sevi-
yesinde veri füzyonu olma-
sı gerektiğini vurguladı ve 
Dz.K.K.lığının Uzun Ufuk 
projesinin bir benzerinin, su 
altı ortamı için de yapılabile-
ceğini söyledi.

Meteksan 
Savunma’dan Yeni 
Nesil Sensörler
Daha sonra kürsüye ge-
len Meteksan Savunma İş 

Geliştirme Baş Mühendisi 
Can Emre Bakım, denizal-
tıların giderek daha sessiz 
hâle geldiğini, dolayısıyla 
bunların tespiti için daha 
gelişmiş sensörlere ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. Bu or-
tamda, PZT (piezoelektrik)  
sensörlerin yerlerini; fiber 
optik dizinlere, vektör sen-
sör dizinlerine ve tek kristal 
sensörlere bıraktığını an-
lattı. Bakım, Meteksan Sa-
vunma’nın, yeni nesil sen-
sörler konusunda yaptığı 
çalışmalara da değinerek 
kendi geliştirdikleri vektör 
sensörler, fiber-optik akus-
tik sensörler, tek kristal 
hidrofon ve su altı sayısal 
akustik modemden bahsetti. 
Bakım son olarak, Metek-
san Savunma’nın, fiber-op-
tik kablolarda dış ortam 
gürültüsünün azaltılması 
konusunda su üstü uygula-
malarda kullanılan algorit-
maları, dünyada ilk kez su 
altı sistemlere uyguladığını 
vurguladı.
Bakım’ın ardından, ARMELSAN’da 
mühendis olarak görev ya-

pan Ceyhun İlgüy, kendi ge-
liştirdikleri DSH sonarı ve 
portatif dalgıç tespit sona-
rını anlattığı bir sunum ger-
çekleştirdi.

Otonom Unsurlar 
ve TSR
Otonom su altı araç (auto-
nomous underwater vehicle 
/ AUV)’ların TSR’ye katkısını 
anlatmak üzere kürsüye ge-
len HoyTek Genel Müdürü 
Bertan Tezcan, AUV’lerin 
avantajlarından ve bu konu-
daki teknolojik problemler-
den bahsetti.
Çalıştayın son sunumu-
nu yapan Desistek Ar-Ge 
Müdürü Emre Ege; glider 
(uzun menzilli AUV), AUV ve 
ROV (remotely operated un-
derwater vehicle / uzaktan 
kumandalı su altı aracı) gibi 
farklı yapıdaki su altı un-
surlarının, sürü olarak kul-
lanımlarını anlattı ve kendi 
geliştirdikleri SAGA (Su Altı 
Gözlem Aracı)’yı tanıttı.
Etkinlik, Kaval ve Gürde-
niz’in yaptıkları kapanış ko-
nuşmaları ile tamamlandı.
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t  Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Günü, 3 Mart’ta, Ankara’da, 
Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyonla 

kutlandı. Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Bulgaristan 
Savunma Ataşesi Albay Yordan Filev ve Müsteşar Krasimir 

Tsenovski’nin eşleriyle birlikte davetlileri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görev 

yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, iş adamları ve 
çok sayıda davetli katıldı.

t Kore Cumhuriyeti-Türkiye diplomatik 
ilişkilerinin 60’ıncı yıldönümü 
münasebetiyle, Kültür Bakanlığı iş birliği ile 
Ankara Milli Kütüphane Konferans ve 
Sergi Salonu’nda, 8 Mart’ta bir resepsiyon 
ve Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi. 
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunsoo 
Cho, başta Kore gazileri olmak üzere; 
Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt 
(ATASE) Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer 
Arısoy, TSK mensupları, yabancı askeri 
ataşeler ve çok sayıda davetliyi ağırladı.

t Kore Hava 
Ataşesi Yarbay 
Yongsik PARK, 

AMAC üyeleriyle 
beraber.

tBulgaristan Savunma Ataşesi Albay Yordan Filev ve Bulgaristan Savunma 
Ataşesi Yardımcısı Binbaşı Nikolay Pavlov, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Günü

Kore Kültür Günü
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t Ankara Askeri Ateşeler Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC) 
Geleneksel Balosu, Ankara’da, 10 Mart’ta kutlandı. AMAC Balosuna; AMAC 
üyesi yabancı askeri ataşeler, büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcilerinin 
yanı sıra Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Osman Erbaş, Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Genelkurmay Başkanlığı Yabancı Askeri Ataşe 
Şube (FALO) üyeleri, aileleriyle beraber katıldı. Bu yılın sponsorları, FNSS ve 
Medyacity firmaları oldu. MSI Dergisi de basın sponsoru olarak katkı sağladı.

t Balonun açılış konuşmasında AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin, 
başta Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Erbaş ve FALO ekibi olmak 
üzere bütün misafirleri selamladı. 2016 yılının bütün dünya ve özellikle 
Türkiye için iyi bir yıl olmadığına vurgu yaparak, davetlileri 15 Temmuz darbe 
girişiminde hayatını kaybeden masum insanlarla, ülke içinde ve uluslararası 
alanda terörizmle mücadele ederken şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Açılış konuşmasının 
ardından TSK Armoni Mızıkası ve Bando Komutanlığı, solistleriyle beraber, 
Türk ve dünya müziklerinden parçalarla geceyi renklendirdi.

t  Pakistan Milli Günü, 23 Mart’ta Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. 
Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Pakistan Savunma ve Hava Ataşesi 

Tuğgeneral Abbas Ghumman ve Pakistan Büyükelçiliği 1’inci Sekreteri Umer 
Siddique, eşleri ile birlikte davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona Milli 

Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, 
milletvekilleri, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, TEI 

Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görev yapan yabancı misyon 

temsilcileri, askeri ataşeler, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. 

t

 Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral 
Ümit Dündar, Pakistan Milli Gününe katılan diğer üst 
düzey misafirlerle beraber pasta kesti. 

t  Pakistan 
Savunma ve 

Hava Ataşesi 
Tuğgeneral 

Abbas 
Ghumman 

ve Kara 
Ataşesi Albay 

Faisal Saud; 
Genelkurmay 

II. Başkanı 
Orgeneral 

Ümit Dündar, 
Genelkurmay 

İstihbarat 
Başkanı 

Korgeneral 
Osman Erbaş ve 
AMAC üyeleriyle 

beraber.

AMAC Geleneksel Balosu

Pakistan Milli Günü
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Bangladeş’in 46’ıncı Milli ve Bağımsızlık Günü
tBangladeş’in 46’ıncı Milli ve Bağımsızlık Günü, 28 Mart’ta, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki, büyükelçilik personeli ve eşlerinin davetlileri girişte 
karşıladığı resepsiyona; Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral 
Osman Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, 
askeri ataşeler, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

t Bakan Ağbal, konuşmasında, iki ülke arasında 
savunma alanındaki ilişkilere de vurgu yaptı ve 
“Askeri alanda iş birliği, ilişkilerimizde önemli 
bir yer tutmaktadır. Askeri üst düzey ziyaretlerin 
kesintisiz devam etmesinden memnuniyet 
duyuyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Bangladeş 
Silahlı Kuvvetleri arasındaki eğitim ve teknik iş 
birliği ile silah ve teçhizat alanlarında yapılan 
çalışmaların da mutlaka sürdürülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.” dedi.

t Bangladeş Savunma Ataşesi Tuğgeneral Md Tariqul Alam; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Osman Erbaş, AMAC üyeleri ve Yabancı Askeri Ataşeler Şube üyeleriyle beraber.

t

  Yunanistan Milli Günü, Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Loukakis’in ev 
sahipliğinde, 28 Mart’ta Ankara Palas’ta verilen bir resepsiyonla kutlandı. Büyükelçisi 
Loukakis, büyükelçilik personeli ve eşlerinin davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görev 
yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı.

t Yunanistan Savunma Ataşesi Albay Lazaros Kampouridis, Kara Ataşesi Albay 
Dimitrios Chatzicharalampous ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Georgios Stavropoulos, 
AMAC üyeleriyle beraber.

Yunanistan Milli Günü
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Brezilya Savunma Ataşeliği 
Devir-Teslim Töreni

t  Brezilya Savunma Ataşeliği Devir-Teslim töreni, 
30 Mart’ta, Brezilya Büyükelçiliği’nde verilen bir 
resepsiyonla gerçekleştirildi. Davetlileri girişte, 

Brezilya Büyükelçisi Eduardo Gradilone ve eşi,
Savunma Ataşeliği görevini devreden Albay Marco 

Antonio Cagnoni ve Brezilya’nın yeni Savunma Ataşesi 
Albay Carlos Henrique Afonso Silva 

karşıladı.

tAMAC Başkanı Tuğgeneral 
Jozef Viktorin, görevi teslim eden 
Albay Cagnoni’ye bir hediye sundu.  

t Brezilya Savunma Ataşeliği görevini devreden Albay Marco Antonio Cagnoni ve Brezilya’nın yeni Savunma 
Ataşesi Albay Carlos Henrique Afonso Silva, AMAC üyeleriyle beraber.








