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ürkiye, konumu itibarıyla çatışma alanlarının
yakınında olmasının yanı sıra önemli ticaret
yollarının, ulaştırma ve enerji hatlarının da düğüm
noktasındadır. Türkiye’nin, sahip olduğu bu konumu,
doğu-batı ve kuzey-güney arasında dostluk ve iş birliği
köprüleri kurmasını; aktif ve güvenli bir enerji koridoru
ve ulaştırma merkezi rolü oynamasını; siyasi, ekonomik
ve sosyal kriterler ile kültürel kapsayıcılığı bağlamında,
bölge ülkelerine model ülke olmasını gerekli ve mümkün
kılmaktadır.
Dünya üzerinde gelişen olayları ve özellikle Türkiye’nin
ilgi alanına giren coğrafyadaki gelişmeleri dikkate
aldığımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin
harekât ihtiyaçları, çok hızlı bir şekilde değişiklik
gösterebilmektedir. Savunma ihtiyaçlarını milli olarak
ülke savunma sanayisinden karşılayamayan ülkeler;
kullanım kısıtları, dışa bağımlılık ve uluslararası
konjonktürde meydana gelen gelişmelerden aşırı
etkilenerek, ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlükler
yaşamakta ve hatta gerekli finansal kaynağa sahip
olmasına rağmen, zaman zaman ihtiyaç duyduğu Harp
Silah, Araç ve Gereçleri (HSAG)’ni tedarik edememektedir.
Tarihimizde, bunun birçok örneği vardır. Bu nedenle,
dünyanın en kritik bölgelerinden birinde bulunan
Türkiye’nin savunmasından sorumlu olan TSK’nın, yüksek
teknoloji içeren savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında,
yurt içi imkân ve yeteneklerin kullanılmasına önem
vermesi kaçınılmazdır.
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TSK’nın ihtiyaç duyduğu HSAG’nin muharebe sahasının
gereksinimlerini karşılayacak şekilde milli ve yerli olarak
üretilmesi; Türk Savunma Sanayisi (TSS)’nden temel
beklentimizdir. Bu üretim sürecinin; gerek sistemin
tedarik safhasında ve gerek ömür devri boyunca işletmebakım-idamesinde dışa bağımlılığımızı en aza indirecek
şekilde tasarlanmış olması, büyük önem arz etmektedir.
Gelişimini artan bir ivme ile sürdüren TSS, övünçle
ve güvenle belirtmek gerekir ki TSK’nın savunma
ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılayabilecek
kapasiteye ulaşmıştır. Savunma ihtiyaçlarının
karşılanması için öncelik, tamamen ulusal savunma
sanayi firmalarımızdadır.
TSK modernizasyon projelerinin her safhasında, TSK
personeli, alan uzmanı olarak görev yapmakta; bilgi

birikimimizi, TSS’ye doğrudan aktarmaktadır. Sistemler
envantere girdikten sonra da milli ürünlerin sahada
kullanılması sırasında karşılaşılan sorunlar ve yapılan
saptamalar, savunma sanayisi firmalarına geri bildirim
olarak aktarılmaktadır. Söz konusu geri bildirimler ile
sürekli iyileştirme ve geliştirmeye imkân sağlanarak, TSS
ürün kalitesinin yükseltilmesi ve diğer küresel aktörlere
karşı rekabet gücünün arttırılması amaçlanmaktadır.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen menfur darbe
girişimi sonrasında, kendi içindeki FETÖ unsurlarını
temizleyerek daha da güçlenen TSK, hâlihazırda sahip
olduğu yeteneklerle güvenlik ortamının ihtiyaçlarına
cevap verebilen, tehdit ve riskleri kaynağından itibaren
karşılayabilen, etkin, saygın ve caydırıcı bir askerî gücü
muhafaza etmekte ve geliştirmeye devam etmektedir.
BM, NATO ve AB’nin icra ettiği uluslararası harekât
ve faaliyetlere iştirak etmenin yanı sıra iş birliği ve
güven arttırıcı eğitim ve tatbikatlara da önderlik
yaparak veya katılarak uluslararası barışa ve istikrara
katkı sağlamaktadır. Ayrıca, terörizmle mücadelede
edindiği tecrübe ve bilgi birikimini de dünya orduları
ile paylaşmaktadır. 2017 NATO Savunma Planlama
faaliyetleri kapsamında, Türkiye’den talep edilen
yetenek hedeflerinden %98’inin kabul edilmesi,
ülkemizin, İttifak dayanışması ve kolektif savunmaya
atfettiği önem ve önceliği göstermesi açısından dikkate
değer bir göstergedir.
Dünya silahlı kuvvetleri arasında saygın bir konuma
sahip olan TSK, bir bütün olarak; çağın koşullarına uygun
yetenekte, modern ve harbe hazır bir askerî güç olma
doğrultusunda, modernizasyon ve yeniden yapılanma
sürecini başarıyla uygulamaktadır. TSK, geleceğin
harekât ortamında icra edeceği görevlerin gerektirdiği
yeteneklere sahip olabilmek maksadıyla, 600’ün üzerinde
modernizasyon projesi yürütmektedir. Bu projelerle,

gelecek yıllarda, TSK’nın var olan kritik ve stratejik
yetenekleri daha da çeşitlenecek ve güçlenecektir.
Muharebe sahasının üç temel fonksiyon alanını teşkil eden
Komuta Kontrol, Lojistik ve Harekât alanlarında etkin,
caydırıcı ve saygın bir konumda olabilmek için, her türlü
gayret, çaba gösterilmektedir. Bu hedef doğrultusunda,
büyük ölçekli modernizasyon projeleri olarak; Siber,
Elektronik Harp, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme; Beka;
Ateş Gücü; Komuta, Kontrol ve Muhabere; Balistik
Füze Savunması ve Stratejik Hava ve Deniz Ulaştırması
gibi kritik yeteneklere yoğunlaşılmaktadır. Mevcut
modernizasyon projeleri, NATO Savunma Planlama
Süreci’nde belirlenen öncelikli yetenek alanları ile de
örtüşmekte ve NATO sistemleri ile uyumlu çalışabilme
özelliği dikkate alınarak yürütülmektedir.
Bu çerçevede; ulusal savunma sanayimizin imkân ve
kabiliyetlerinin tüm dünyaya tanıtılmasını sağlayarak,
1993 yılından günümüze kadar tek yıllarda icra edilen
IDEF fuarları, TSK tarafından kullanılan HSAG’nin
modernizasyonuna yönelik çalışmalarda kat ettiğimiz
mesafenin, diğer ülkeler tarafından müşahede edilmesine
de vesile olmaktadır.
IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın,
ülkemizin savunma sanayine önemli katkılar sağlayacağına
ve katılımcı ülkeler arasında, dostluk ve iş birliğinin
gelişmesinde büyük bir rol oynayacağına inanıyorum.
Yüce milletimizin katkıları ile bugünlere gelen milli
savunma sanayi ürünlerimizi geliştiren, müteşebbisinden
mühendisine, teknikerinden işçisine kadar tüm fedakâr
personelimizi, başarılarından dolayı gönülden kutlarım.
Ayrıca, bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm
ilgililere teşekkür eder, kendilerini kutlar; inovasyona
dayalı bu çalışmaların, yarınlarımızı daha güvenli ve daha
parlak kılacağı inancıyla, fuarın tüm katılımcılar için faydalı
ve verimli geçmesini temenni ederim.
Mayıs 2017 - 7
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:

“IDEF, hem savunma sanayisi
firmalarımıza yeni iş imkânları
yaratacak hem de devletlerarası
seviyede yeni iş birliklerine
kapı açacaktır.”
Milli Savunma Bakanlığı, son dönemde yapılan yasal değişikliklerle,
sektöre yön veren konumunu güçlendirdi. Milli Savunma Bakanımız
Fikri Işık’tan; IDEF 2017, sektörün mevcut durumu ve savunma
sanayisindeki ihracat çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerini aldık.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © MSB

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
MSI Dergisi: IDEF vesilesiyle
Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen
yabancı firmalara yönelik neler
söylemek istersiniz?
Fikri IŞIK: Savunma sanayisi alanında
yapılan ikili ve çokuluslu iş birliklerinin,
ekonomi açısından getirisinin yanı sıra
dış politikada, ülkeler arası ilişkileri
olumlu yönde etkilediği herkesin malumudur. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye
olarak dost ve müttefik ülkelerle B2B ve
G2G düzeyinde ortak yatırım ve üretim
yapmaya önem vermekteyiz. Bugün,
hiçbir ülke ve hiçbir ordu, salt müşteri
olmayı istememekte; ortak üretim ve
teknoloji transferini şart koşmaktadır.
Dünyada bu yöndeki trendi ıskalamamak ve savunma sanayisi ticaretini, yerli katkı ve teknoloji transferini içeren,
“Kazan-Kazan” stratejileri üstüne bina
etmek gerekmektedir. Bu anlamda, ülkemiz şirketlerinin son 10 yıldaki başarılarının, buraya dayandığını belirtmek
isterim. Savunma sanayisi şirketlerimiz, uzun yıllardır, hem yurt içinde hem
de yurt dışında, çok başarılı ortaklıkları
hayata geçirdiler. Bu anlamda, sektörde ikili ve çokuluslu iş birliğine ilişkin
bir tecrübe mevcuttur. Bu tecrübeye bir
de Türkiye’deki nitelikli işgücü ve devletimizin sağladığı çok çeşitli destekler
eklendiğinde, ülkemizin, savunma sanayisi yatırımları açısından bir cazibe
merkezi olduğu neticesi çıkmaktadır.
Dolayısıyla yabancı firmaların, bu fırsatları değerlendirmelerini özellikle tavsiye ederim.
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T129 ATAK helikopterleri, bazıları Bakan Işık’ın da katılımı ile gerçekleşen
törenlerle TSK envanterine katılıyor.
MSI Dergisi: Sektörün önündeki,
2023 yılı için 25 milyar dolarlık ihracat
hedefi malumunuz. Bu kapsamda
IDEF’in, sektörün ihracat çalışmalarına
yansımaları neler olacak?
Fikri IŞIK: Öncelikle belirtmem gerekir ki, IDEF, bölgemizin en önemli
savunma ve havacılık fuarlarından biri
olarak, sadece ihracat değil, uluslararası iş birliği ekseninde de önemli
görüşmelere ev sahipliği yapmaktadır. Ev sahipliğini gerçekleştirdiğimiz
IDEF fuarı, bu açıdan bakıldığında,
hem savunma sanayisi firmalarımız
için yeni iş imkânları yaratacak hem
de devletlerarası seviyede, ikili ve çok
taraflı yeni iş birliklerine kapı açacak
bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Savunma sanayisi ihracatı, bilindiği üzere; tanıtım faaliyetleri, ürün
özellikleri, ülkeler ile politik alanda
ikili ilişkilerimiz, ihtiyaçlar ve benzeri
birçok değişken tarafından etkilenmektedir. Bu çerçevede, fuarlar, yoğun bir şekilde ikili görüşmelere imkân sağlaması ve firmalarımızın ürün
ve yeteneklerini tanıtmaları açısından
önem taşımaktadır. Özetle IDEF, hem
savunma sanayisi firmalarımıza yeni
iş imkânları yaratacak hem de devletlerarası seviyede yeni iş birliklerine
kapı açacaktır.
MSI Dergisi: 2023 yılı için 25 milyar
dolarlık ihracat hedefine ulaşmak
için yapılan çalışmaların son durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Fikri IŞIK: İhracat hedeflerimiz doğrultusunda, son 15 yılda hızla gelişen
savunma sanayimizin yeteneklerinin ve
ürünlerinin kullanımına yönelik, dost
ve müttefik ülkelerle heyet ziyaretleri,

fuar katılımları, Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları ve diğer kanallarla görüşmelerimiz, yoğun bir şekilde devam
etmektedir. Firmaların uluslararası
pazarlarda rekabet gücünü arttırmak
için, stratejik savunma sanayisi platform ve ürünlerine yönelik ihracat kredi mekanizması oluşturulması kapsamında, ilgili kurumlarla teknik düzeyde
görüşmeler yapılmaktadır. Yurtdışında
İhracatı Destekleme Projesi kapsamında açılan Brüksel, Washington, Riyad,
Astana ve Kiev Savunma Sanayii Tanıtım ve Uluslararası İşbirliği Ofisleri ile
firmalarımızın söz konusu bölgelerde
iş geliştirme faaliyetlerine destek olacak tanıtım, bilgilendirme, ihracat izin
sorunlarının takibi ve benzeri faaliyetleri de yürütmekteyiz.
MSI Dergisi: Bu kapsamdaki çalışmalar
arasında, ihracata yönelik kredi
mekanizmalarının oluşturulması da yer
alıyor. Bu çalışmaların güncel durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Fikri IŞIK: Savunma sanayisi ürünlerinin ihracatında, özellikle platform
temelli büyük projeler söz konusu ise
kaçınılmaz olarak zorlayıcı finansal
koşulların oluşturduğu rekabete karşı
çözüm üretme mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bunun ilk ve önemli bir örneğini gerçekleştirmek maksadıyla, dost
bir ülkenin platform ihtiyacı kapsamında, ilgili kurumlar ile koordinasyon
içinde çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde,
neticeye ulaşacağımızı düşünüyorum.
Genel olarak amacımız, sektörün ihtiyaç duyduğu kredi mekanizmasının,
ülkemizin makro-ekonomik ve finansal
şartları ölçüsünde, dost ve müttefik ülkeler için uygulanabilmesidir.

MSI Dergisi: SSM, 2017-2021 Stratejik
Planı ile Uluslararası İşbirliği ve
İhracat Stratejik Planı dokümanlarını,
geçtiğimiz günlerde yayınladı.
Sektörün geleceğine ışık tutan bu iki
doküman hakkında neler söylemek
istersiniz?
Fikri IŞIK: Türk savunma ve havacılık
sanayisinin göstermiş olduğu gelişim,
birçok alanda, firmalarımızın; platform, sistem ve yeteneklerinin yurt
dışı pazarlarda talep edilir olmasını sağlamıştır. Savunma sanayimizin
uluslararası pazarlarda daha yüksek
düzeyde tercih edilir olmasını sağlamak amacıyla 2017-2021 dönemi için,
uluslararası iş birliği ve ihracat stratejisi çerçevesinde 5 alanda hedef belirlenmiştir.
Bu hedeflerin ilki, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü
arttırmak üzere, finansman modelleri oluşturulmasına öncülük etmektir.
Daha önce de belirttiğim gibi, ilgili
kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
içinde, bir ihracat kredi sistemi oluşturulmasına yönelik girişimleri yakından
takip edeceğiz. Ayrıca savunma ihracatında, barter sistemi oluşturulmasına
yönelik de girişimlerimiz bulunmaktadır. Konuyu detaylı olarak çalışıp belirli
ülkelerden başlayarak uygulama noktasına taşımayı hedefliyoruz.
İkinci hedefimiz, uluslararası iş birliğinde bütünleşik yaklaşımla stratejik
bakış açısı oluşturmak. Özellikle savunma ve havacılık sanayisinde ihracat
çok sayıda aktörün ve etkenin belirleyici olduğu bir faaliyet. İlgili tüm kurum
ve kuruluşlarla koordinasyonla, kaynaklarımızı stratejik yönetim anlayışı
içerisinde kullanacağız.
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Bakan Işık, MPT-76 Modern Piyade Tüfeğinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK’)ne Teslimatı
ve Uzun Menzilli Atış Poligonu ve Test Merkezi Açılış Töreni’nde konuşma yapıyor.

Bugün geldiğimiz noktada, Müsteşarlığımızın sanayileşmeye yönelik
faaliyetleri ile gerek ana yüklenici gerekse alt yüklenici ve yan sanayi
olarak projelerimizde, çok sayıda özel sektör firmamız yer almaya
başlamıştır. Yürüttüğümüz faaliyetler doğrultusunda, savunma
projelerini yürüten ana yüklenicilerimizin, uzmanlık gerektiren
konularda, alt sistem ve parça üretimini, özel sektördeki yan sanayi
firmalarına kaydırmalarının da bunda önemli etkisi olmuştur.
Önemli bir hedefimiz de Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat teşvik mekanizmalarından daha etkin yararlanmaktır. Pazarlamanın finansmanında, teşviklerden
azami şekilde yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz.
İhracatı Destekleme Projemiz çerçevesinde yurt dışındaki ofisler aracılığıyla
savunma sanayisinin tanıtım, iş geliştirme ve iş birliği faaliyetlerini destekleyecek çalışmaları daha etkin yapmayı
amaçlamaktayız.
NATO ajanslarından, Türk savunma
sanayisinin daha fazla iş payı alabilmesi, gerek sürdürülebilirlik gerekse
teknolojik gelişim açısından önem verdiğimiz bir konu. Önümüzdeki 5 yılda,
NATO-CNAD faaliyetlerinin, uluslararası iş birliği ve sanayileşme faaliyetlerine katkısını arttırmayı da hedeflemekteyiz.

Sektör, İhtiyaçları Karşılıyor
MSI Dergisi: Yaklaşık son
2 senedir Türkiye, terörle yüksek bir
tempoda mücadele ediyor.
Bu süreçte; savunma, havacılık
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ve güvenlik sektörlerinin,
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün
ihtiyaçlarını karşılama
konusundaki performansını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fikri IŞIK: Savunma Sanayii Müsteşarlığımız, TSK’nın ihtiyaçlarının karşılanmasında; yerli kaynakların oranın
arttırılmasına yönelik projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkân
ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat
yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması ve teknolojik iş birliği,
yatırım ve Ar-Ge imkânları sağlanması
amacıyla Sanayi Katılımı / Offset (SK/O)
faaliyetlerini planlamakta ve gerçekleştirmektedir.
2016 yılı sonu itibariyle Milli Muharip Jet Uçağımızın kavramsal tasarım
projesi başlatılmıştır. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen MİLGEM korveti
ve KİRPİ mayına karşı korumalı aracı,
envantere alınmıştır. Terörle mücadele
kapsamında, güvenlik kuvvetlerimizin
ihtiyaç duyduğu tekerlekli ve mayına
karşı korumalı araçlar, güvenlik kuv-

vetlerimize teslim edilmiştir. İnsansız
hava aracımız ANKA’nın uçuş testleri tamamlanmış; seri üretim projesi
ANKA-S imzalanmıştır. BAYRAKTAR
taktik insansız hava aracı, 2015 yılında,
TSK bünyesinde operasyonel olarak
kullanıma girmiştir. Envantere giren
BAYRAKTAR TB2’lerin, ROKETSAN’ın
geliştirdiği uzun menzilli tanksavar
füzesi UMTAS’ın motorsuz versiyonu
MAM-L ile silahlandırma çalışmaları yapılmıştır. Taarruz helikopterimiz
ATAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına
teslim edilmiştir. Milli tank ALTAY’ın,
konsept tasarımı ve prototip üretimi
tamamlanmış, seri üretim için çalışmalara başlanmıştır. Milli tasarım olan
güdümlü roketimiz CİRİT’in, seri üretimine devam edilmektir. Modern Piyade
Tüfeği’nin seri üretimine başlanmıştır.
HÜRKUŞ eğitim uçağı, EASA sertifikası ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
onayını alarak, TSK envanterine girmeye hazır hâle gelmiştir. GÖKTÜRK-2
ve GÖKTÜRK-1 uyduları fırlatıldı.
JSF/F-35 Müşterek Taarruz Uçağı siparişi verilmiş olup, uçağın en karmaşık yapısal bölümlerinden birisi
olan “F-35A Orta Gövde” ABD dışında
tek kaynak olarak TUSAŞ tarafından
üretilmeye başlandı. Türkiye, ilk defa,
denizaltı gibi teknoloji gerektiren bir
alanda, yerli bir firması ile Pakistan
Savunma Üretim Bakanlığına mühendislik ihracatı yapacaktır. 2016 yılında,
ilk Türk Sivil Uçuş Simülatörü için de
sözleşmeyi imzaladık.

© MSI Dergisi

Bakan Işık, 28 Ocak’ta
hizmete alınan
TCG ALEMDAR (A-582)’ın
ziyaretçi defterini
imzalıyor.

MSI Dergisi: Çeşitli konuşmalarınızda,
sektördeki büyümenin özel sektör eliyle
gerçekleşeceğini ifade ediyorsunuz.
Bu konuyu biraz daha açar mısınız?
Fikri IŞIK: Ülkemizde savunma sanayisi, dünyadaki uygulamalara benzer bir
şekilde; vakıf, kamu iktisadi teşebbüsü
ve özel sektör firmalarından müteşekkil bir yapı arz etmektedir. Savunma
sanayisi, doğası gereği, hemen her
ülkede, doğrudan ya da dolaylı olarak
devletin yönlendirmesi ve müdahalesi
ile gelişmektedir. Geçmişte, savunma
alanında çalışan firmalarımızın sayısı
çok sınırlı sayıda iken vakıf firmaları ve
kamu, bu alanda çok daha etkindi; özel
sektör firmaları, bu alanda yok denecek kadar azdı. Bugün geldiğimiz nok-

tada, Müsteşarlığımızın sanayileşmeye
yönelik faaliyetleri ile gerek ana yüklenici gerekse alt yüklenici ve yan sanayi
olarak projelerimizde, çok sayıda özel
sektör firmamız yer almaya başlamıştır. Yürüttüğümüz faaliyetler doğrultusunda, savunma projelerini yürüten
ana yüklenicilerimizin, uzmanlık gerektiren konularda, alt sistem ve parça
üretimini, özel sektördeki yan sanayi
firmalarına kaydırmalarının da bunda
önemli etkisi olmuştur. Bu çerçevede, bugün itibarıyla Savunma Sanayii
Müsteşarlığınca yönetilen Sanayileşme
Portalimize kayıtlı, büyük oranda özel
sektör firmalarından oluşan, 500’den
fazla firmaya ulaşmış bulunmaktayız. Sanayileşme portalimiz; firma,

ürün ve yetenek arama özelliği ile hem
ana yüklenicilerimize ve ana yüklenici
adaylarımıza hem de Müsteşarlığımız
bünyesindeki proje gruplarımıza, sektör envanteri hakkında detaylı bilgiler
sağlamaktadır.
Tek alıcı konumunda olan devlet, tedarik projeleri ile sektöre yön verdiğinden, savunma sektöründe devletin
rolü çok önemlidir. Bu rol, günümüzde,
daha çok sektöre ilişkin düzenleme,
strateji belirleme ve yönlendirme noktasında önem kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, yerli savunma sanayimizin geleceği adına, özel sektörün,
savunma sanayisinde daha büyük roller üstlenmesini, kritik önemde görüyoruz. Özel sektörün bu alandaki artan
ağırlığı, hem sektörün dinamizmini ve
rekabetçiliğini arttıracak hem de genel
olarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Müsteşarlığımız,
sektöre ilişkin stratejilerini oluştururken, bu konuya özel önem atfetmekte
olup, altyapı yatırımları için kredi destekleri, Ar-Ge finansmanı, Sanayi Katılımı/Offset ve benzeri mekanizmalarla
özel sektörün bu alandaki varlığının
arttırılmasına yönelik desteklerini sürdürmektedir.
MSI Dergisi: Sektördeki yeni
oluşumların; örneğin, Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve
Tersaneler Genel Müdürlüğü ile SSTEK
A.Ş.’nin kurulmasının, sektöre etkileri
neler olacak?
Fikri IŞIK: Üstünde önemle durduğumuz bir konu da vakıf firmaları ile
KOBİ’ler arasındaki orta ölçekli firmaların sayısı konusunda, sektörde var
olan eksiklik. Bu açığın kapatılması

Bakan Işık, 24 Nisan’da,
amfibi gemi BAYRAKTAR’ın
envantere alınış töreninde.
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Bakan Işık,
Şubat ayında
gittiği Suudi
Arabistan’da,
FNSS Middle East
tesislerini de
ziyaret etti.

Savunma sanayisi tedarik zincirinin, bir piramit şeklinde yapılanmasını
hedefliyoruz. Bu yapıda; sistem projeleri, tepede yer alan ve ana
yüklenici nitelikleri taşıyan firma sorumluluğunda yürütülüyor.
Alt yükleniciler, piramidin bir alt seviyesinde; ana yüklenici
sorumluluğundaki sistemi oluşturan alt sistemleri geliştiren, üreten,
testlerini yapan ve ana yükleniciye teslim eden şirketlerden oluşuyor.
için, ihtiyaç duyulan alanlarda, yeni
firma kurulması ve yeni yatırım yapılması, savunma sanayimizin gelişimi
açısından faydalı olacaktır.
Savunma sanayisi tedarik zincirinin,
bir piramit şeklinde yapılanmasını hedefliyoruz. Bu yapıda; sistem projeleri,
tepede yer alan ve ana yüklenici nitelikleri taşıyan firma sorumluluğunda
yürütülüyor. Alt yükleniciler, piramidin
bir alt seviyesinde; ana yüklenici sorumluluğundaki sistemi oluşturan alt
sistemleri geliştiren, üreten, testlerini
yapan ve ana yükleniciye teslim eden
şirketlerden oluşuyor. Alt yüklenici firmaların altındakiler de sistemde kullanılan parça ve aksamları sağlayan yan
sanayi rolünü üstlenen, KOBİ niteliğinde kuruluşlardan oluşuyor.
Böyle bir yapının, alt yüklenici firmaların; yenilikçilik, üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlayacağını ve buna bağlı olarak, alt yüklenici
firmaların cirolarında sürdürülebilir bir
artış olacağını değerlendiriyoruz.
Alt yüklenicilik özelinde, sektörel derinliğin henüz istenilen seviyede olmadığı; teknoloji geliştirme ve geliştirilen
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teknolojiyi ürünleştirme konusunda,
hem finansal hem yönetsel kısıtlar nedeniyle sıkıntılar yaşandığı; yürütülen
projeler kapsamında kazanılan bazı
kritik teknolojilerin, sadece ilgili ana
yüklenici firmaların bünyesinde kaldığı
ve sektörel fayda sağlayacak şekilde
tabana yayılamadığı; bazı kritik teknoloji alanlarının, stratejik önemi ve
gerekli yatırımın büyüklüğü sebebiyle
özel sektörün bu alanlara yatırım yapamaması ve devlet desteği gerektirmesi
gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Bu sebeple, stratejik önem taşıyan bazı
teknoloji alanlarında, savunma sanayisinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir
teknoloji tabanı oluşturmak için, kamunun yönlendiriciliği ve özel sektörün
katılımı ile bir finansal yatırım modelinin kurgulanmasına ihtiyaç olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir. Böylece;
yatırım tutarının büyüklüğü, sürekli
kaynak tahsisinin gerekliliği, gizlilik
gibi sebeplerle kritik teknoloji alanlarında, hem mevcut hem de yeni proje
ve fikirlerin hayata geçmesini sağlayacak, gerek finansal ve gerekse de
yönetsel açıdan destekleyici bir model

ortaya çıkabilecek. Bu ihtiyaca yönelik,
öncelikli olarak, “Otonom Sistemler,
Robotik, Malzeme Teknolojileri, Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Siber,
Biyoteknoloji, Genetik, Silah Teknolojileri” alanlarındaki faaliyetleri destekleyecek ve %100 sermayesi Savunma
Sanayii Müsteşarlığına ait olacak, yeni
bir şirket olan SSTEK kurulmuştur.

Türkiye Yoluna
Devam Edecek

MSI Dergisi: Son dönemde,
uluslararası ilişkilerde yaşanan
gelişmeler dolayısıyla, Türkiye’ye
yönelik savunma alanında
ambargoların gündeme gelmesi
konuşuluyor. Bu durum, özellikle son
15 yıldır büyük bir ivme ile gelişimini
sürdüren Türk savunma ve havacılık
sanayisini nasıl etkileyecek sizce?
Fikri IŞIK: Öncelikle belirtmem gerekir
ki; özellikle bazı Avrupa ülkeleri tarafından, resmi olarak ambargo açıklanmış olmasa da belirli ürünler için ihracat izinlerini geciktirme veya ihracat
izni istenen ürün sayısını arttırma gibi
yaklaşımlar görmekteyiz.
Savunma sanayisinde bu tür yaklaşımlar, daha önce de birkaç kez ifade ettiğim gibi, ülke olarak bizleri yurt dışı
bağımlılıklarını azaltma konusunda
daha da motive etmektedir. Katlanılabilir takvim ve maliyet etkisi olabilmekle birlikte, birçok ürünü, yurt içinden
veya alternatif tedarikçilerden temin
etmemiz mümkün görünmektedir.

Bakan Işık, Aralık ayında
testlerine katıldığı Orta İrtifa
Hava Savunma Füze Sistemi
(HİSAR-O)’ni geliştiren
ekiple birlikte.

Türkiye, hiçbir zaman bölgesinde de
dünyada da çatışmayı, gerilimi savunan bir ülke değildir. Bu konuda, çatışmanın ve gerilimin tarafı olmama
noktasında da elinden gelen tüm gayreti, bugüne kadar göstermiş bir ülkedir. Bizim temel prensibimiz, “Yurtta
sulh, cihanda sulh” prensibidir. Ancak
bölgedeki gelişmelere karşı da Türkiye’nin hazırlıklı olması kaçınılmazdır.
Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibarıyla
her türlü tehdide karşı modern ve güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olma ve bu
kuvveti kendi kaynakları ile idame ettirebilme mecburiyetindedir. Bu amaçla,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün modern
silah ve teçhizat ihtiyaçlarının, öncelikli
olarak Türk savunma sanayisi tarafından
tasarlanan, geliştirilen ve üretilen ürünlerle sağlanması hedeflenmektedir.
Savunma sanayisi alanında, yurt dışına kaynak çıkışının en aza indirilmesi
konusunda somut adımlar atılmış; bu
yükümlülük çerçevesindeki uygulamalarla savunma firmalarımızın gelecekte üstlenebilecekleri birçok iş potansiyeli oluşturulmuştur.
Savunma Sanayii Müsteşarlığının, 2016
yılında yürütülen ve sözleşmesi imzalanmış 269 adet tedarik projesinin proje
dağılımına bakıldığında ise %47,58’inin
yurt içi geliştirme; %8,18’inin yurt
içi hazır alım, %20,07’sinin Ar-Ge ve
% 8,50’sinin ortak üretim projesi olduğu görülmektedir.
MSI Dergisi: Bu süreçte, sektörün
gelişimini sürdürebilmesi için ve
projelerin aksamaması için ne gibi
tedbirler alınıyor?

Türkiye’nin gelişmiş sanayi kollarından olan, otomotiv ve gemi inşa
altyapısının savunma sanayisine entegre edilmesi söz konusu olabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu, savunma sektörünün,
ekonominin diğer sektörlerindeki faaliyetlerle benzerlikler göstermekle
birlikte, kendi niteliğinden kaynaklanan farklılıkları da ihtiva etmesidir.
Fikri IŞIK: Dünyada savunma sanayisi
gelişmiş ülkelere baktığımızda, bu ülkelerde, genel olarak tüm sanayi dallarında, belirli bir gelişmişlik seviyesine
erişilmiş olduğunu görüyoruz. Bunu
tersten okuyacak olursak teknolojik
açıdan belirli bir gelişmişlik seviyesini
yakalamış ülkeler, savunma sanayisinde de öne çıkan ya da öne çıkma potansiyeli bulunan ülkelerdir.
Bu doğrultuda, yerli sanayimizin teknolojik yetkinliklerini geliştirmesi
için, savunma sanayisinin, komşu
sektörlerde bulunan teknolojileri de
takip etmesi ve bu teknolojilerden
faydalanması; ayrıca mevcut savunma sanayisi teknolojilerinin de bu
sektörlerde kullanılması ile bir sanayi
ekosistemi yaratılabileceğini değerlendiriyoruz.
Türkiye’nin gelişmiş sanayi kollarından olan, otomotiv ve gemi inşa altyapısının savunma sanayisine entegre
edilmesi söz konusu olabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken konu, savunma sektörünün, ekonominin diğer
sektörlerindeki faaliyetlerle benzerlikler göstermekle birlikte, kendi niteliğinden kaynaklanan farklılıkları da
ihtiva etmesidir. İleri teknoloji, yüksek
kalite, kapsamlı lojistik destek, iç pazarda tek müşteri, dış politik etkilere

bağlı bir dış pazar, büyük ve genellikle
özgün yatırımlar, üst düzeyde güvenlik ve gizlilik, bu farklılıkları karakterize eden öğelerden bazılarıdır. Bu
anlamda, diğer sektörlerin altyapısının, savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan yetkinliklere ulaşması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Bakanlık olarak, sektörel yeteneklerin ve kapasitelerin değişik
aşamalarda, farklı kategorilerde ve süreklilik içerisinde değerlendirilmesi ve
puanlandırılması amacı doğrultusunda,
“Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme
ve Destekleme Programı (EYDEP)” geliştirilmiştir. EYDEP, savunma ve havacılık sektörü içerisinde yer almak isteyen firmaların, merkezi bir bakış açısı
ile sektörün gerekliliklerine ne ölçüde
karşılık verdiği, endüstriyel yetkinliklerinin ne seviyede olduğu, teknoloji
geliştirme ve yerlileştirme süreçlerine
hazırlık seviyeleri ve bu yetkinliklerin
ortak algı bütünlüğü içerisinde, ortak
resimde yer almalarının sağlanabilmesi amacı ile uygulanacaktır.

Milli Savunma Bakanımız
Fikri Işık’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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MSI Dergisi: Sayın Müsteşarım,
öncelikle IDEF kapsamında;
yerli ve yabancı katılımcılara
vermek istediğiniz bir mesaj
var mı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: IDEF 2015’in
üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte, sektör olarak çeşitli uluslararası fuarlarda
boy gösterdik, yüzümüzü dışarıya döndürdük. Bu süreçte, bazı konuklarımızı
da Türkiye’de ağırladık, tesislerimizi
gezdirdik, yeteneklerimizi gösterdik.
Şimdi sıra, evimizdeki fuara geldi. Vakit, sektörün, kendisini ve ürünlerini
en güçlü şekilde gösterme vakti. Ev
sahibi rolünü üsteleneceğiz, konuklarımızı ağırlayacağız. Fuarda da sektör
açısından iki önemli konu; kendini anlatabilmek ve iş geliştirme faaliyetleri
için bağlantılar kurmanın yanı sıra fuar
sonrası için randevular almak olacak.
Yabancı konuklarımızın bir takım endişeleri olduğunu duyuyoruz. Fuara
geldiklerinde, tüm bu endişelerin yersiz olduğunu görecekler. Yoğun ilgi
gösteren ülkeler var. Umarım tereddüt
yaşayan ülkeler de fuara gelerek Türkiye’nin dinamizmini yakından görecekler.
Sektörü ve çözümlerini, yurt dışındaki
fuarlarda anlatıyoruz; ama Türkiye’yi,
sektörün tesislerini ve çözümlerini gelip yerinde görmek, çok önemli
fark yaratıyor, algıyı güçlendiriyor.
IDEF’in, bu açıdan, hem sektörün
kendisini anlatması ve göstermesi
hem de özellikle yabancı konuklarımızın sektörü ve yeteneklerini anlaması için çok önemli bir fırsat olduğunu değerlendiriyorum.
MSI Dergisi: Sizce IDEF 2017’de,
sektör, ziyaretçilere nasıl bir
fotoğraf verecek?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Ürünler bazında baktığımızda, daha çok sayıda
envantere girmiş ürün sergileyeceğiz. Kara konuşlu karıştırma sistemi
KORAL, insansız hava araçlarımız,
ATAK helikopterimiz, çeşitli zırhlı
araçlar ve kalifikasyonu tamamlanmış ALTAY tankı gibi. Bu ürünleri, envantere alınmış ve sahada kullanılan,
combat proven olgun sistemler olarak tanıtacağız. Kendisini ispatlamış
sistemlerden bahsediyor olacağız.
Kullanım tecrübelerinden bahsedeceğiz. Özetle IDEF’te, Türk sanayisinin, envantere girmiş, sahada kullanılan ve kendini ispat etmiş çözümleri
sergilenecek.
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Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir:

“IDEF’te, Türk sanayisinin,
envantere girmiş,
sahada kullanılan ve
kendini ispat etmiş
çözümleri sergilenecek.”
Türk savunma ve havacılık sanayisi, IDEF’te tüm
kabiliyetlerini sergilerken, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) da bunları, eserinin bir bölümünü
tamamlamış bir sanatçının gururuyla izliyor.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ile
IDEF’i, görevdeki 3 yılını, SSM’nin yeni stratejilerini
ve önde gelen projeleri konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Projeleri
Hızlandırdık

MSI Dergisi: Nisan
ayında, görevdeki 3’üncü
yılınızı geride bırakıyorsunuz.
Bu 3 yılın bir değerlendirmesini yapar
mısınız? Geriye dönüp baktığınızda,
bu süreçteki en önemli başarılar;
fark yarattığınız noktalar sizce neler?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Savunma ve
havacılık sanayisi dediğimizde, kamuoyunun çok net bildiği bir dizi ürünümüz var. Sokaktaki herhangi bir vatandaşımız bile MİLGEM, ATAK, ALTAY,
HÜRKUŞ, ANKA gibi isimleri bir çırpıda sayabilir. Ben göreve geldiğimde,
bu projeler, yaklaşık 10 yıldır gündemdeydi. İlk zamanlarda yaptığım bir konuşmada şunu söylemiştim: Biz sektör olarak her şeyi söyleyebiliriz; ama
günün sonunda, son sözü TSK söyleyecek. TSK, bizim verdiğimiz herhangi
bir ürünü sahada başarıyla kullandığını
söylemedikçe, bizim söylediklerimizin
hiçbir anlamı yok. İhracat için de aynı
şey geçerli.
Dolayısı ile ilk odaklandığım konulardan birisi, adını çokça zikrettiğimiz
bu ürünlerin, bir an önce sahaya
çıkması oldu. Şu anda baktığımızda,

ATAK helikopteri sahada, aktif olarak
görev yapıyor. MİLGEM korvetleri, denizlerimizi koruyor. Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi, 2009 yılından beri
kangren hâline gelmişti; onu rayına
oturttuk. HÜRKUŞ’u, bir eğitim uçağından, yakın hava destek uçağına dönüştürdük. Operasyon sahasında fark
yaratan yeteneklerin başında gelen, silahlı insansız hava araçlarını (İHA’ları)
envantere sunduk. Bu çalışma sırasında, bütün teamülleri yıktık; bir sözleşme ya da Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı olmadan, daha önceki
projeleri birleştirdik; firmalar da inisiyatif aldı ve silahlı İHA’lar ortaya çıktı.
Bazı durumlarda, oyunun kurallarını
değiştirmeden sonuç alamıyorsunuz.
KORAL
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MSI Dergisi: Belki fuar sonrası
değerlendirmelerinizi alırken de bu
konuyu konuşacağız ama bu aşamada,
mevcut değerlendirmeleriniz ışığında,
IDEF 2019 ile ilgili beklentileriniz
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: IDEF 2019’da,
2017’ye göre, daha da fazla sayıda
ürünümüz envantere girmiş ve sahada kullanılıyor olacak. Asıl farkı ise o
tarihe kadar elde edeceğimiz ihracat
başarıları yaratacak diye değerlendiriyorum. Dolayısı ile sergileyeceğimiz
ürünlerin bir bölümünün de “envantere
girmiş, sahada kullanılan ve ihraç edilmiş” ürünler olacağını düşünüyorum.
İhracat kampanyaları, emek isteyen
girişimler. Bazen mutlu sona ulaşabilmek için, sürekli uğraşarak bir işi
“yormanız” gerekir. Biz de şu anda, bir
dizi ihracat çalışmasında, işi yoruyoruz;
müthiş bir tempoda çabalarımız devam
ediyor. Mutlu sona çok yaklaştığımız
kampanyalar var. Dolayısı ile 2019’a
kadar, belli sayıda ihracat sözleşmesi
imzalamış olmayı öngörüyoruz.
Bugün, yurt dışında, ürünlerimiz ile ilgili konuşurken başlıca 2 soru geliyor:
Birincisi, bu ürünü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanıyor mu? İkincisi,
bu ürünü ihraç ettiniz mi? Dolayısı ile
ithracat bizim için çok önemli.
Bir diğer fark, 2019’da, ürünlerimiz
envanterde daha çok zaman geçirmiş
olacağı için, kullanım tecrübeleri ile
ilgili konuşabileceğimiz daha çok şey
olacak. Ürünlerimizin performansını
anlatabileceğimiz, gösterebileceğimiz
daha çok örnek olacak.
Son olarak, teknoloji konusunda yaptığımız faaliyetlerin ve yatırımların
sonucunda, IDEF 2019’da sergileyeceğimiz bazı kabiliyetlerin de özellikle
uzmanların gözünden kaçmayacağını
düşünüyorum.
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MİLGEM korveti

Geçtiğimiz 3 yılda, sürekli vurguladığım
şeylerden bir tanesi de sonuç odaklılık oldu. Sonuca gittiğiniz yolda, elinizi bağlayan şeyler olmamalı. Göreve
geldikten sonra, Müsteşar imzalı tüm
yönergeleri yürürlükten kaldırdım. Sırf
önümüz açılsın diye. Çünkü belli bahanelere sığınacak durumumuz yok. Belki bir ürünümüzün 1 hafta gecikmesi,
canlara mal olacak. Bunun hesabını
veremeyiz. Prosedürü takip etmek tabii ki önemli; ama gereksiz olanlara
takılmanın ya da kendimizi garantiye
alacağız diye bazı şeyleri geciktirmenin
vebali büyük.
Vurgu yaptığım bir diğer konu, maliyet
bilinci oldu. Maliyetlerimizi mümkün
olduğunca düşürmemiz gerekiyor. Bu,
ihracat için de çok önemli.
Diğer bir konu ise teknoloji. Görev
dönemimde gerçekleşen önemli gelişmelerden bir tanesi, Milli Savunma
Bakanlığımızın diğer Müsteşarlığı çatısı altındaki, Ar-Ge ve Teknoloji Daire Başkanlığının bünyemize katılması
oldu. Savunma Sanayi İçin Araştırmacı
Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamındaki projelerin sayısı arttı. Teknoloji ve
sanayi ekosistemimizin genişlemesi
için, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Puanlama Sistemi (EYDEP) projesini başlattık. Anadolu’ya açılımımız
da devam ediyor. Sektörün önünü açmak gerekiyor; bir tıkanmışlığa doğru
gitmek üzereyiz.
Yeni bir adım olarak, SSM’nin şirketler kurması ve başka şirketlere ortak
16 - Mayıs 2017

olması için çalışmalar yaptık. Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) firmalarımızı da yeni şirket
kurulumlarında yer almaları için teşvik
etmeyi planlıyoruz. Bu konuda yakın
zamanda gelişmeler görebilirsiniz.
MSI Dergisi: Şirket konusu açılmışken;
SSM, stratejilerini uygulamaya
geçirmek gibi şirket kurulumu
konusuna da eğilmeye başladı ve
bu kapsamda, %100 sermayesi
SSM’ye ait olan Savunma Sanayi
Teknolojileri (SSTEK) A.Ş. kuruldu.
Kamu kuruluşlarının böyle şirketler
kurmaları, Türkiye için nispeten yeni
bir kavram. SSM nasıl bir model
öngörüyor; şirketlerin işleyişi nasıl
olacak? Bu yapının uygulamadaki ilk
örneğini ne zaman göreceğiz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Öncelikle şunu
belirteyim; SSTEK’in radarı hep açık
olacak. Daha filizlenme aşamasında
olan, ilginç fikirleri olan, belirli alanlarda istikbal vadeden veya belli teknolojilerle ilgili ön almak isteyen yapılara
destek verecek. SSTEK’in amacı, asla
ve asla yeni devlet şirketleri kurmak
değil. Şirketlere mümkün olduğunca
az hisse oranı ile -%5 ila 10 arasında
olabilir- ortak olacak. Zamanı geldiğinde de bu şirketlerden çekilebilecek.
Amacımız, bu şirketlere güç vermek,
onları destekleyecek projeler vermek.
Sanayimiz, ancak tabandan beslenerek
güçlenebilir.
Ben benzer bir tecrübeyi, THY Tek-

nik Genel Müdürlüğüm sırasında yaşadım. 5 tane şirket kurduk. Bazıları
gayet iyi bir noktaya geldi bazıları belli nedenlerle belli seviyelerde kaldı;
ama sonuçta, Türkiye’de sivil havacılık
alanında ürün veren şirketler oluştu.
Böyle destek veren yapılar arkalarında olmazsa bu şirketlerin yaşamaları
mümkün değil.
Şirket kurulumları, aynı zamanda sektördeki boşlukları dolduracak. Örneğin
“test”. Bu alan, sadece bizim sektörde
değil, Türkiye genelinde boş bir alan.
Bu boşluğu dolduracak bir yapı gerekiyor. Türk Test adını verdiğimiz bir yapılanma, yakında faaliyete geçecek. Biz
burada lider olalım, en büyük paya sahip olalım demiyoruz. Bu oluşuma, elimizden gelen desteği vermek istiyoruz.
Kamera, sensör gibi teknolojileri adresleyecek bir yapı için de çalışmalarımız var. Bu sistemlere, yılda 200 milyon dolara yakın para harcıyoruz; ama
ürün geliştirme konusunda sıkıntılar
var. Mesela uydu fırlatma sistemleri
için itki sistemi geliştirecek bir şirket
olacak.
Aslına bakacak olursak şirket kurulumu
ile ilgili girişimlerimiz, dünya genelindeki eğilimlerle de uyumlu. Tüm dünya,
büyük kurumsal yapılarda çalışan; ama
farklı iş fikirleri olan, dinamik çalışanların bu potansiyelinden nasıl yararlanabileceğini düşünüyor. Bu insanlar,
önleri tıkalı gibi hissediyor. Onların
önünü açacak mekanizmalar düşünülüyor, kurgulanıyor. Sayın Bakanımız da

SSTEK, daha filizlenme aşamasında olan, ilginç fikirleri olan,
belirli alanlarda istikbal vadeden veya belli teknolojilerle
ilgili ön almak isteyen yapılara destek verecek. SSTEK’in amacı,
asla ve asla yeni devlet şirketleri kurmak değil.
sıklıkla dile getiriyor: Büyük şirketlerimiz, artık entegratör olmalı; özel
teknoloji alanları da akademisyenlere,
araştırmacılara, özel girişimlere bırakılmalı. Böyle bir ekosistem oluşturabilirsek geleceğimizle ilgili bir sistematik
ortaya çıkartabiliriz. En değerli kaynağımız insan kaynağı. Bunu israf etme lüksümüz yok. Şanslıyız ki savunma sektörü, en değerli beyinleri çekiyor.
MSI Dergisi: Son dönemde, bazı
sektör etkinliklerinde, Türkiye’nin
2023 hedefleri kapsamında, savunma,
havacılık ve güvenlik sektörleri için
ortaya konan, toplam 25 milyar
dolarlık ihracat hedefinin yapılabilirliği
tartışılıyor. 2017 yılından baktığınızda,
siz 2023 hedeflerine doğru nasıl bir yol
görüyorsunuz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bu hedefin oldukça iddialı olduğu konusunda hemfikiriz; bunu daha önce de ifade ettik.
Ama bu hedefe imkânsız demek doğru değil. Çünkü bir meseleyi yordukça
sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.
Sektörün önü açıldıkça ve özellikle geliştirdiğimiz platformlar hazır hâle geldikçe, ihracat rakamlarımız artacak.
Bu hedef, önümüzde bir meydan okuma olarak yer almaya devam etmeli.

MSI Dergisi: Bu kapsamda,
SSM’nin 2011-2016 Stratejik Planı’nda
ortaya konulan, 2016 yılında
8 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar
ihracat performans hedefine henüz
ulaşılamamış olmasına ilişkin
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Bu durumdan alınabilecek dersler
var mı?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bu durumun
ortaya çıkması, aslında biraz konjonktür
ile ilgili. Son 3 senede bölgede yaşanan
gerilimler, çalışmalarımızı etkiledi. Bazı
şirketlerimiz, tam imzalamak üzere oldukları sözleşmelerden sonuç alamadılar. Şimdi, ilişkilerde tekrar bir toparlanma dönemine girdik. Henüz hacimli
bir şey oluşturabilmiş değiliz. Kendimizi
iyi anlatabilirsek, teknolojimizi ve kabiliyetlerimizi tanıtabilirsek, iyi sonuçlar
alabileceğimize inanıyorum.
Dünya geneline baktığımızda da daha
önce belirttiğim gibi, maliyet odaklılık
ve pazarlama çalışmalarının sürdürülebilirliği konularında daha iyi performans göstermeliyiz. Çok sayıda kapı
çalmak gerekiyor. Bugün Latin Amerika’daki, Güney Doğu Asya’daki fuarlara, bunlardan sonuç almayı beklediğimiz için katılıyoruz. Bu katılımları, ara
vermeden sürdürmemiz gerekiyor.

MSI Dergisi: SSM’nin 2017-2021
yıllarını kapsayan Stratejik Planı,
Mart ayında yayınlandı. Bu plan,
sektör için hangi yenilikleri getiriyor?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Son dönemde
hareketli günler geçirdik. Milli Savunma Bakanlığının ve TSK’nın organizasyonunda ve görev paylaşımında ciddi
değişiklikler oldu. Bu pencereden baktığımızda, aslında stratejik planımızda
bazı güncellemeler yapmamız gerekecek. Özellikle teknoloji konusuna biraz
daha odaklanmak istiyoruz. Temel bilimler, Ar-Ge ve ürün geliştirme ile ilgili sınırları ve görev dağılımını, güncel
gelişmelerin de çerçevesinde, daha net
ortaya koymalıyız.
MSI Dergisi: Son dönemde,
çok sayıda akademisyen,
TSKGV şirketlerinin yönetim
kurullarına atandı. Bu gelişmeyi
siz nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: TSKGV şirketlerinin yönetim kurulları, özel ilgi
alanımız. Vakıf şirketleri, sektörün en
büyükleri ve onların başarıları, sektörün de başarısı oluyor. SSM ne yaparsa
yapsın, bu şirketlerde işler iyi gitmiyorsa sektörün geri kalanında da iyi gitmiyor olacaktır.

2 adet MAM-L taşıyan BAYRAKTAR TB2
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Akademisyenlerin göreve gelmesinde,
kendi alanlarındaki bilgi birikimleri
kadar, üniversite ile bağ kurabilmeleri
de bir etmen. Bu şirketlerdeki yönetim,
maliyet, teknoloji insan kaynakları gibi
konularda, artık bir üst noktaya ulaşmamız gerekiyor.
MSI Dergisi: Son dönemde, gelişen
ve değişen güvenlik ortamının etkisi
ile gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin
gerekse güvenlik güçlerinin çeşitli
acil ihtiyaçları ortaya çıktı. Tedarik
sisteminin -SSM bakış açısı ile- bu
acil ihtiyaçları öngörebilme ve
karşılama performansı ile ilgili
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
İyileştirilebilecek noktalarla ilgili
görüşlerinizi de okuyucularımızla
paylaşabilir misiniz?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Acil ihtiyaçlar, son dönemde artış gösterdi.
Bunların öngörülmesi kolay olmuyor.
Aslında, özellikle mühimmat gibi sarf
malzemesi niteliğindeki acil ihtiyaçların SSM gündemine gelmesinin bir
nedeni, SSM’de kullanılacak maddi
bir kaynağın olması. Diğer taraftan,
bir şeyin, acil ve hazır bir şekilde tedarik edilmesi, SSM’nin sanayileşme
ve yerlileştirme politikalarının tersine bir süreç gerektiriyor. Tabii ki “Siz
biraz bekleyin, biz bunu Türkiye’de
geliştirelim.” diyemeyiz. İhtiyacı karşılamak için, hızlı bir şekilde hareket
ediyoruz.
SSM olarak, bu acil alım sürecinden çıkarttığımız ders; bu tür ihtiyaçları not
edip, ileride bunların yerli Türk savunma ve havacılık sanayisinden tedarik
edilebilmesi için gerekli çalışmaları
başlatmak.

HÜRKUŞ C uçağı

Milli Savunma Bakanlığı altında örgütlenen askeri fabrika ve
tersanelerden beklentiler; TSK’nın ihtiyaçlarını, tam ve eksiksiz
olarak karşılamaları ve bunu, maliyet ektin bir şekilde yapmaları.
Buna ek bir beklenti, sahip oldukları kabiliyetleri, Türk savunma
ve havacılık sanayisinin ve dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını
karşılamak için de kullanabilmeleri.
MSI Dergisi: 31 Temmuz 2016 tarih
ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 669 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname kapsamında,
Millî Savunma Bakanlığı’nın
yapılandırılması çalışmaları
çerçevesinde, Türkiye’nin Millî
Silahlanma Direktörlüğü (National
Armament Director / NAD) görevi de
artık tarafınızdan yürütülüyor.
Bu değişikliğin, SSM’nin çalışmalarına

etkisi nasıl oldu? Konuyla
ilgili değerlendirmelerinizi paylaşır
mısınız?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Aslında, bu
göreve henüz resmi bir şekilde başlamadım. Süreç devam ediyor. Ama
şunu söyleyebilirim: Bu görev, diğer
ülkelerde, bizim SSM muadili makamlar tarafından yürütülüyor. Bu görev
sayesinde, NATO’da neler olduğunu,
gelecek stratejilerini, silahlanma konusundaki öncelikleri, teknolojik gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bu
süreçte daha önceden yer almamamız
bir eksiklikti. Şimdi bunlardan, kendi
çalışmalarımızda da yararlanacağız.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin, konuşulanların ve projelerin nerelerinde yer alabileceğini belirleyebileceğiz.
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ALTAY ana muharebe tankı

Projelerde
Kararlılığımız Sürüyor
MSI Dergisi: Türkiye’nin geliştirdiği
özgün platformların her biri ihracata
çok yakın duruyor. MİLGEM korvetleri
de bu platformlar arasında en önde
gelenlerden. MİLGEM korvetlerinin
Pakistan’a ihracatı ile ilgili son
durum nedir?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Gelişmeler
olumlu. Tabii, ihracat konusunda, biraz
önce söylediklerim burada da geçerli.
Pakistan, dost ve müttefik bir ülke ve
aramızda kardeşçe bağlar var; yine de
bu işi sürekli takip etmemiz gerekiyor.
Çünkü Pakistan ya da başka bir ülke
olsun, her yerde, önerdiğiniz ürüne
benzer, daha önceden ürün satmış bir
firma oluyor. Bu firma da kendi lobi ve
tanıtım faaliyetlerini yürütüyor. O yüzden, tam saha pres yapmanız gerekiyor.
Yerel makamlarla, kullanıcıyla, firmalarla sürekli görüşmeniz gerekiyor. İmzayı atıp avansı alana kadar hiçbir şey
bitmiştir diyemiyorsunuz.
MİLGEM ile ilgili şöyle bir konu da var:
Biliyorsunuz, geminin pazarlama ve
tanıtım faaliyetlerini STM yürütüyor.
Muhataplarımız, bazen, STM’nin bir
tersanesi olup olmadığını ya da hangi tersane ile çalışacağını soruyor. Bu
konularda soru işaretleri varsa bunları gidermek isterim. Konunun iki boyutu var. Birincisi, MİLGEM, bugüne

kadar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kendi tersanesinde inşa edildi. Dolayısı ile bu geminin arkasında devlet
desteği var; bizden gemi almak isteyecek dost ve müttefik ülkeye, elbette her türlü desteği vereceğiz. İkinci
boyutu, sektörün gelişimi ile ilgili.
Son dönemde, Milli Savunma Bakanlığının organizasyonunda bir dizi değişiklik oldu. Askeri Tersaneler Genel
Müdürlüğü de kurulan birimlerden
biri. Ayrıca MİLGEM projesinin devamında, İ sınıfı fırkateynlerin son
3 tanesinin özel sektör tersanelerinde
inşa edilmesi planlanıyor. Şu anda da
bu gemilerin hangi özel tersanelerde
inşa edileceğine karar verebilmek için,
önümüzdeki teklifleri değerlendiriyoruz. Tüm bu gelişmeler, bize, askeri
gemi inşa sektöründe, kartların yeniden dağıtılacağını gösteriyor. Askeri
gemi inşa sanayimiz, bu süreçten, çok
daha güçlü ve rekabetçi olarak çıkacak.
MSI Dergisi: Burada bir parantez
açarak, size, Askeri Fabrikalar Genel
Müdürlüğü ve Askeri Tersaneler Genel
Müdürlüğü gibi yapıların kurulmasının
sektörü nasıl etkileyeceğini sormak
istiyoruz.
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Milli Savunma
Bakanlığı altında örgütlenen askeri
fabrika ve tersanelerden beklentiler;
TSK’nın ihtiyaçlarını, tam ve eksiksiz

olarak karşılamaları ve bunu, maliyet
ektin bir şekilde yapmaları. Buna ek
bir beklenti, sahip oldukları kabiliyetleri, Türk savunma ve havacılık sanayisinin ve dost ve müttefik ülkelerin
ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanabilmeleri.
Bundan sonra söyleyeceklerim, benim
kişisel kanaatimdir. Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) kimliği ile bu görevleri
yerine getirmek çok kolay değil. Bunun örnekleri var. Bence, belirli bir
kapasiteye sahip fabrika ve tersanelerin -hepsinin değil-, sahipliği devlette
kalmak şartı ile özel sektör tarafından
işletilmesi gerekiyor. Bu, Batı dünyasında, GOCO (Government Owned
Company Operated) modeli olarak biliniyor. FNSS’nin Suudi Arabistan’daki
ortak girişim şirketi FNSS ME, bu modelle Suudi Arabistan devletine ait bir
askeri fabrikayı işletiyor.
Biz de bir fabrika ya da tersanemizin
işletmesini; performans, takvim ve kalite hedeflerini belirleyerek özel sektöre devredebiliriz. Devlet, bu işletmede,
kalite kontrol elemanları ve işletmenin
yönetim kurulundaki üyeleri ile denetim işlevini devam ettirebilir.
Biz, bu modeli THY’de uyguladık. THY
Teknik, ayrı bir şirket ve THY, kendi
tesislerinin işletmesini THY Teknik’e
verdi. Bu model, hâlen başarıyla devam
ediyor.
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lerimiz devam ediyor. Bir yandan da
TEI, bir turboşaft motoru geliştiriyor.
Gaz türbini konusunda, yine SSTEK
üzerinden, yeni bir şirket yapılanmasına gidebiliriz. Bu konu, şuradan
çıkıyor: TEI, GE’nin de ortak olduğu
bir firma ve GE’nin, TEI’nin motor
geliştirme gibi riskli projelere girmesi ile ilgili bazı soru işaretleri var.
TEI, çok iyi bir üretim firması ve
biz de GE ortaklığından son derece
memnunuz. Eğer yeni motor geliştirme programları TEI’nin konsantrasyonunu bozacaksa biz ayrı bir şirket
kurabiliriz.

Şu anda güç grubu konusunda,
BMC ile yürüttüğümüz,
Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç
Güç Grubu Geliştirilmesi projesi
yürürlükte. Bu projedeki
gelişmelere göre hareket
edeceğiz. Bu projenin
devamında, tank güç grubu
geliştirilmesine gidebiliriz
ya da yeni ve ayrı bir geliştirme
programı başlatabiliriz.
MSI Dergisi: ALTAY tankının seri
üretimi ile ilgili değerlendirmeler ne
zaman tamamlanacak? SSM, ALTAY
tankının seri üretiminin devamında
nasıl bir model izleyecek?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: ALTAY tankının kalifikasyon sürecinde, çok ayrıntılı ve zorlu testler yapıldı. Bunlar
tamamlandı, tankımız kalifiye oldu.
Teknik Veri Paketi’nin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu arada, seri üretime
yönelik teklifi aldık; bu teklif üzerinde
çalıştık. Bazı yerlerini revize ettirdik.
Nihai kararımızı, Mayıs ayında vermeyi
planlıyoruz.
20 - Mayıs 2017

MSI Dergisi: ALTAY tankında
da kullanılacak güç grubunun
geliştirilmesi çalışmalarında
son durum nedir?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Öncelikle tankın mevcut motorunun temininde bir
sorun olmadığını vurgulamak isterim.
Biz en başta, ALTAY tankının güç grubu
geliştirme projesini, 2 farklı ekibe, aynı
anda vermek istiyorduk. Fakat mevzuat
nedeniyle bunu yapamadık.
Şu anda güç grubu konusunda,
BMC ile yürüttüğümüz, Yeni Nesil
Hafif Zırhlı Araç Güç Grubu Geliştirilmesi projesi yürürlükte. Bu projedeki
gelişmelere göre hareket edeceğiz. Bu
projenin devamında, tank güç grubu
geliştirilmesine gidebiliriz ya da yeni
ve ayrı bir geliştirme programı başlatabiliriz.
MSI Dergisi: TF-X’e güç verecek
motorun seçimi konusunda
çalışmalar ne aşamada?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Tabii bu projede de yerli bir motor kullanmak istiyoruz; ama aynı anda, hem uçağın
hem de motorun yeni olması, riskleri
çok fazla arttıran bir durum. İş birliği için çeşitli firmalarla görüşme-

MSI Dergisi: Sayın Müsteşarım,
son olarak, Türkiye’nin,
uzun menzilli hava ve füze
savunma sistemlerini tedarik etme
sürecindeki yol haritasında bir
değişiklik olup olmadığını
sormak istiyoruz size.
Acil ihtiyaç kapsamında,
hazır alım da gündemde.
Bu kapsamda, farklı ülkelerden
çözümlerin tedarik edilmesi gibi
bir alternatif de söz konusu mu?
Prof. Dr. İsmail DEMİR: Bu proje ile
ilgili söylemimiz hep aynı. Bu sistemi
milli olarak geliştirmek için çalışmalara başladık. Bu çalışmamıza destek
olmak isteyenlere de kapımız açık;
onlarla beraber çalışabiliriz. Ürünü
ortaya çıkarmamız biraz zaman alabileceği için, bu beraber çalışma sürecinde, ara bir ürünü, birlikte üretim
ya da büyük kısmını ortağımızın temin
edeceği bir modelde almayı tercih
edebiliriz.

Savunma Sanayii Müsteşarımız
Prof. Dr. İsmail Demir’e,
zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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Sektöre Yeni
Ufuklar Açacak

H

edefleri bölgesel bir çerçevede sınırlı kalmayan
Türkiye, savunma ve havacılık sektöründe, dünyanın
yükselen ülkelerinden biri haline geldi. Savunma ve
havacılık sektörü olarak, istikrarlı bir şekilde büyüyoruz.
Yazılımdan donanıma, kara, deniz ve hava platformlarından
lojistik hizmetlere, farklı alanlarda dünyanın ihtiyacını
karşılayabilecek konuma geldik. Bu durum, artan ihracat
rakamlarımızdan da rahatlıkla anlaşılabiliyor. İhracatımız,
geçen yıl 1,7 milyar dolara ulaştı. Bu yıl sonu için hedefimiz
ise 2 milyar dolar.
İki binli yılların başında, Türkiye’nin, savunma ihtiyaçlarını
yurt içinden karşılama oranı, yüzde 20-25’lerdeyken bugün
bu oran, yüzde 50’leri aştı. KOBİ’lere, savunma ve havacılık
projelerinde daha çok yer verilmesi, offset anlaşmaları ve
Türk firmalarının gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ile daha
çok kabiliyete sahip olunması, yerli tedarik oranını daha da
arttırıyor ve arttırmaya devam edecek.
Sektörümüzün bu başarısında, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve
projelerimiz kadar, tanıtım faaliyetlerimizin de katkısı büyük.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansını
arttırmak ve Türkiye’yi önemli küresel tedarikçilerden
biri yapmak amacıyla kurduğumuz ve sektörün ihracatçı
firmalarını tek çatı altında toplayan Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) olarak, yeni pazarlara
ulaşmak için, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine büyük önem
veriyoruz.
Sert rekabet ortamı içerisinde, dünyanın radarında olmak,
tedarik listesinde yer almak hiç de kolay değil. Bunun için
üretmek kadar, uluslararası ilişkiler ve tanıtım da önemli.
SSI olarak, sektörün tanıtımı konusunda etkili çalışmalar
yürütüyoruz; yürütmeye de devam edeceğiz. Sektörün
güçlenerek varlığını sürdürmesinin, ihracat yoluyla olacağının
bilincinde olarak, mümkün olan her mecrada, her ortamda,
daha fazla tanınırlık ve bilinirlik için çalışıyoruz.
Devletin yerli savunma sanayisinden alımlarının arttırılması
ile şirketlerimizin geliştirdiği ürünler daha fazla envantere
girmeye ve kullanılmaya başlandı. Bu da dış pazarlarda,
Türk firmalarının elini ciddi şekilde güçlendiriyor.
Bu nedenle özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri
tarafından yerli ürünlerin tercih edilmesi, hem ihtiyaçların
yurt içinden karşılanması hem de referans anlamında büyük
önem arz ediyor.
Böyle bir alanda marka olmanın, dünya ticaretinde daha fazla
pay almanın önemli adımlarını hep birlikte atıyoruz.
Şüphesiz ki bu yalnızca sektör olarak bizim değil;
Milli Savunma Bakanlığının, Ekonomi Bakanlığının, Savunma
Sanayii Müsteşarlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
senkronize bir şekilde, etkin çalışmasıyla gerçekleşiyor.
Türk savunma ve havacılık sanayisini, dünyanın önde gelen
tedarikçilerden biri yapma hedefimize ulaşmak, bizim için
çok önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere,
tüm kurumlarımızın birlikteliği, bize, kısa zamanda zorlu
hedeflerimize erişme konusunda, en büyük güvenceyi
sağlıyor.
22 - Mayıs
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Bu yılı, geçtiğimiz yıldan ayıran en önemli etkinlik, hiç
şüphesiz ki IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı.
Bu yıl, 13’üncü kez düzenlenecek olan bu etkinlikle
birlikte, yaklaşık 110 ülkeden; katılımcı, ziyaretçi ve heyet
ağırlayacağız. Bölgesi açısından en önemli etkinlikler
arasında yer alan bu fuara ve dolayısıyla Türk savunma
ve havacılık sanayisine gösterilen bu ilgi, hızından bir şey
kaybetmeden, her fuarda daha da artıyor. Kara, deniz,
havacılık ve uzay, ulaşım ve lojistik destek faaliyetleri, levazım
malzeme araç ve gereç olmak üzere, 5 ana başlıkta toplanan
ürün ve hizmetler, fuar kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak.
Bu fuarın önemli bir başka yönü ise heyetler arası yapılacak
olan çeşitli toplantı ve görüşmeler olacak. Savunma
sanayisinin zorluklarından biri de sektörün ticaret modelinin,
çoğunlukla G2G diye adlandırılan Goverment to Goverment
yani Devletten Devlete Doğrudan Yapılan Alışveriş modelinde
olması. Bu yüzden, heyetler arası gerçekleştirilecek bu
görüşmeler, ileride yapılacak ortak yatırım ve projelerin
oluşturulmasındaki ilk ve belki de en önemli adım olmaktadır.
Türkiye, 2023 yılında, yılda 500 milyar dolar ihracatı
hedefliyor. Bunun için, hem nicelik hem de nitelik olarak
ihracatımızı arttırmak zorundayız. Türkiye’nin ihraç
ürünlerinin kg başına ortalama fiyatı 1,34 dolar iken savunma
ve havacılık sanayisi ihracatında bu rakam, ortalama
27,7 dolardır. Hem genel ihracatımız hem de savunma ve
havacılık sanayimiz için katma değeri yüksek ürünlere,
yeni teknolojilere ve inovasyona dayalı üretime yönelme
zorunluluğumuz açıktır.
Bunun için, öncelikle sadece büyük şehirlerde değil, diğer
illerimizde de üniversitelerimizin KOBİ’lerimizle birlikte
çalışmasını ve yeni ürünler geliştirilerek ihracatçılar
kervanına katılmalarını destekliyoruz.
Kurulduğunda 60 olan savunma sanayi ihracatçısı üye firma
sayısının 500’ye ulaşması, bu bağlamda önemlidir.
Sonuç olarak, dünyanın en önemli tedarikçilerini,
bölgemizdeki ve dünyadaki önemli müşteriler ile bir araya
getiren IDEF 2017 fuarının sektörümüze yeni ufuklar ve
pazarlar açmasını diliyor, MSI Dergisi okuyucularını saygı ile
selamlıyorum.

Latif Aral ALİŞ

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bağımsızlık
Mücadelesini
Kazanmak
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eğerli MSI Dergisi okuyucuları, Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü
olarak, vakıf şirketleri ve Türk savunma sanayisine
yönelik vizyonumuz, hedeflerimiz ve çalışma prensiplerimiz
ile ilgili bilgi vermeden önce, TSKGV ve Vakıf Bağlı
Ortaklıkları (VBO’ları) hakkında kısaca bilgi vermek isterim.
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra, Türkiye’de,
savunma sanayisine yönelik ihtiyaçların yerli imkânlarla
karşılanmasının önemi, daha iyi anlaşılmıştır. Bu tarihten
itibaren, ulusal savunma sanayisine yönelik adımlar, daha
güçlü olarak atılmaya başlanmıştır.
Söz konusu yıllarda, milletimizin bağışları ile Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin savunma sistem ve ürünlerini modern
teknolojiye dayalı olarak geliştirmek için kurulan; Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Vakıfları, 3388 sayılı yasayla
birleştirilmiş; böylece, 26 Eylül 1987 tarihinde, TSKGV
kurulmuştur.
Milletimizin maddi ve manevi desteği ile kurulmuş olan
vakfımızın amacı; milli harp sanayisini geliştirmek ve yeni
harp sanayi dalları tesis etmek suretiyle TSK’nın savaş
gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır.
30’uncu Onur Yılı’nı kutlayan vakfımız, Türk Milleti’ne ve
onların aziz ve fedakâr evlatları olan bağışçılarına olan
borcunu, “Türk savunma sanayisinin inşasına” devam
ederek ödemektedir.
Vakfın Başkanı, Sayın Milli Savunma Bakanımızdır. Vakfın
yönetim organı ise Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay
II’nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve
Savunma Sanayii Müsteşarı’ndan oluşan Mütevelli
Heyetimizdir.
TSKGV Genel Müdürlüğü, vakfın yönetim organı olan
Mütevelli Heyeti tarafından verilen yetkiyle yönetilmektedir.
Genel Müdürlük de vakfın kanuni organlarından birisidir.
Mevcut durumda, Vakıf Genel Müdürlüğü’nün:
n Bir bölümü, vakıf hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini
yürütmekte,
n Diğer bölümü ise Türk savunma sanayisini geliştirmek
maksadıyla kurulmuş olan Vakıf Şirketlerini,
Mütevelli Heyeti’nin verdiği yetki çerçevesinde
yönlendirmekte; buna paralel olarak savunma
sanayisinde ihtiyaç duyulan yatırım alanlarını
tespit ederek, uygun bulunanları gerçekleştirmektedir.
Vakıf tarafından kuruluşundan bu yana, “Vakıf Hizmetleri”
faaliyetleri kapsamında, kuruluş sermayesini sağlayan
Türk Milleti ile TSK arasında kurulu olan gönül köprüsünün
güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır.
Bu kapsamda, bağışçılarımıza vefa duygusuyla hareket
edilerek, vakıf ile bağışçılarımız arasındaki bağ, sürekli güçlü
tutulmuştur. Asil milletimiz tarafından yapılan bağışların
tamamı, Vakfın amacı doğrultusunda Türk savunma
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sanayisinin geliştirilmesi maksadıyla etkin bir şekilde
yönlendirilmiştir. TSKGV, Büyük Türk Milleti’nin içinden çıkan
ve milletimizin desteğiyle günden güne büyüyen bir vakıftır.
Vakıf, ayrıca 1993 yılından günümüze, 2 yılda bir olmak üzere,
12 adet IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı başarıyla
icra etmiştir. “Avrasya Buluşması” olarak da isimlendirilen
IDEF fuarları, bu dönemde, katılımcı firma sayısı bakımından,
dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarı arasında yer
almıştır. Ancak, heyet sayısı ve iş görüşmeleri bakımından,
dünyanın en önemli fuarlarından biridir.
IDEF fuarlarının 13’üncüsünü, 9-12 Mayıs tarihleri
arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlemekteyiz. IDEF 2017 fuarını, öncekilerden
ayıran en önemli özellik, ilk defa Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleniyor olmasıdır.
Ayrıca, bu fuarda, katılımcıların fuardan azami fayda
sağlamaları için, heyetlerle ve Türk tedarik makamları
ile görüşme imkânları arttırılmakta ve heyetlerin, daha
fazla stant ziyareti yapmaları için daha kapsamlı planlama
yapılmaktadır.
IDEF 2017 fuarına katılan tüm heyetleri ve firmaları, bir kez
daha, Türkiye’ye, İstanbul’a ve IDEF’e hoş geldiniz diyerek
selamlamak isterim.
Diğer taraftan Vakıf, kuruluşundan bugüne kadar,
ulusal savunma sanayisi alanında stratejik yatırımlar
gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Vakıf, söz konusu yatırımlarını etkin bir şekilde yöneterek,
her birini, dünyada ve ulusal alanda söz sahibi; hem yerli hem
de milli şirketler konumuna ulaştırmıştır. Bugün itibarıyla;
n ASELSAN, özgün ürünleri ile bir elektronik
devi hâline gelmiştir.
n TUSAŞ, Türkiye’de, havacılık, uydu ve uzay alanının
öncüsü konumuna ulaşmıştır.
n ROKETSAN, Türkiye’de, roket-füze sistemlerinin
tek tasarım ve üreticisidir.
n HAVELSAN, Türkiye’nin, yazılım, bilişim ve sistem
entegrasyon lideri olmuştur.
n İŞBİR, önemli savunma ve kamu projelerine, jeneratör
ve alternatör temin eder bir konuma ulaşmıştır.
n ASPİLSAN, önemli savunma sanayi sistemleri için,
özgün pil ve batarya bloğu ürünleri geliştirme
yeteneği kazanmıştır.

Böylelikle Büyük Türk Milleti’nin vakfı olan TSKGV, ana
sermayedarı olduğu; 6 bağlı ortaklığı, 6 iştiraki ve
2 dolaylı bağlı ortaklığı olmak üzere, doğrudan ve dolaylı
14 şirketini, Mütevelli Heyeti’nin belirlemiş olduğu
kriterler ve VBO’lara yönelik aldığı stratejik kararlar
doğrultusunda yönetmektedir.
Aziz Türk Milletinin bağışları ile yaratılan TSKGV ile
şirketleri, Mütevelli Heyeti ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından değerlendirilmekte ve denetlenmektedir.
Ayrıca, zorunlu olmamasına rağmen, saydamlık ve
kurumsallık açısından, şirketlerimizin, bağımsız denetim
şirketleri tarafından denetlenmesi zorunlu hâle getirilmiştir.
Bu zorunluluk, şirket genel kurullarında karar altına
alınmıştır.
Vakfın yönetiminde bugünkü seviyelerine ulaşan VBO’ları,
önümüzdeki dönemde, daha üst seviyelere çıkarmak için,
vizyonumuzu ve hedeflerimizi belirlemiş bulunmaktayız.
Bu doğrultuda, Teknolojik Bağımsızlık Mücadelesini
kazanmak için;
n Öncelikle VBO’ların, savunma sanayisi alanında;
bilimsel bilgiyi ürüne dönüştürme yeteneği olan
“Ulusal Tasarım Teknolojisi”, tasarlanan ürünün
teminini sağlayan “Ulusal Üretim Teknolojisi” ve
her iki süreç için planlama ve kontrol çalışmalarını
kapsayan “Ulusal Yönetim Teknolojisini” yaratarak
faaliyet göstermeleri hedef alınacaktır.
n Bununla birlikte, şirketlerin, savunma sanayisi
alanında, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla odaklanarak
teknoloji olgunluk seviyelerini yükseltmeleri ve
sayıca daha fazla ulusal özgün ürüne sahip olmaları için
gereken tedbirleri almayı planlıyoruz.
n Oldukça kritik öneme sahip olduğunu
değerlendirdiğimiz, gittikçe azalan savunma sanayine
ayrılan bütçe gelirleri göz önüne alınarak; VBO’ların,
uluslararası alanda rekabet edebilecek teknoloji
düzeyine erişmiş, kendi alanlarında rekabet gücü ve
ürünleri olan, verimli, en önemli ulusal şirketler hâline
gelmeleri amacına, kısa zamanda ulaşılması hedefimiz
olacaktır.
n Şirketlerimiz, ulusal savunma sistemlerinin
oluşturulmasından (üretim, test ve entegrasyon) ve
sistemin idamesinden (bakım, onarım ve lojistik destek)
tedarikçiye karşı sorumlu ana yüklenici konumunda
bulunmaya devam edeceklerdir. TSK’yı desteklemek
maksadıyla, harekât alanında sistemlerin kullanımına
destek sağlanmasına yönelik kabiliyetlerinin
geliştirilmesine de özel önem vereceğiz.
n Yine üzerinde durduğumuz diğer önemli bir husus da
insan kaynağımızdır. Şirketlerimizin, en çok tercih
edilen şirketler olma özelliği devam ettirilmelidir.
Bunun için, personel seçimine ve eğitimine özel önem
vermeye devam edeceğiz.
Bu amacı gerçekleştirirken takip edeceğimiz ana stratejiyi
de özetlemek istiyoruz. Bu kapsamda;
n Vakfın kuruluş kanunu ve tabi olduğu mevzuat
doğrultusunda, Vakıf Mütevelli Heyeti namına,
ana sermayedarı olduğumuz VBO’ları, uzun vadeli,
Vakıf Ana Stratejik Planı esasları ile belirlenmiş
hedeflere uygun bir biçimde yönlendireceğiz.
n Ayrıca şirketlerin mali ve finansal durumlarını,
yatırımlarını, özellikle Ar-Ge projeleri olmak

n

üzere projelerini ve yönetimlerini etkin bir şekilde
analiz ederek, esnek ve etkili tedbirler zamanında
alınacaktır. Savunma sanayisinde ulaşılması gereken
stratejik hedeflerde, Mütevelli Heyeti’ne karar
desteği sağlanarak, Mütevelli Heyeti tarafından
alınan kararların, etkili bir şekilde ve kısa zamanda
uygulanması takip edilecektir.
Mütevelli Heyeti’nin direktifleri doğrultusunda,
Aziz Türk Milleti’nin kıt kaynakları ile kurduğu ve
bağışları ile bugüne getirdiği Vakfın, TSK’yı güçlendirme
görevini, günümüzün bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
ışığında, savunma sanayisi ekonomisi esaslarına uygun,
dünya savunma sanayisindeki gelişmeleri de takip
ederek yerli ve ulusallık özelliğini birlikte yürüterek
yerine getireceğiz.

Sonuç olarak; Büyük Türk Milleti’nin, milli ordusunu
güçlendirmek maksadıyla yarattığı Vakıf, dünyada eşi
olmayan, kendisine özgü yapısı ve şirketleri ile Türk
savunma sanayisinin, Ocak 2016 tarihi itibarıyla, SASAD
verilerine göre:
n Net satışlarının %43’ünü,
n İhracatının %41’ini,
n Ar-Ge harcamalarının %60’ını ve
n Çalışan personelin %40’ını,
sağlayarak, ülke ekonomisine de doğrudan katkı yapan
bir konuma gelmiştir.
Ayrıca Vakıf, Aziz Türk Milleti’nin bağışları ile Defence
News Top 100 listesine göre, dünyada 58’inci sıraya
yükselen ASELSAN ve 72’nci sıraya yükselen TUSAŞ’ın
yanı sıra HAVELSAN, ROKETSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi
şirketleri yaratmış ve bu şirketleri, dünya çapında değer
verilen markalar hâline getirmiştir.
Büyük Türk Milleti’nin teveccühü ile vakfımızın
kuruluşundan bugüne kadar yarattığı değerin ve ulusal
savunma sanayine katkısının daha da arttırılması ve bu Aziz
Milletin bağışladığı tek kuruşun dahi tarihimizden gelen
milli anlayışımız, örf ve adetlerimiz de göz önüne alınarak
değerlendirilmesi, en büyük çabamız olacaktır.
Sadık PİYADE
TSKGV Genel Müdür Vekili
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SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş:

Ümit BAYRAKTAR: SSI’nın, Türk
savunma ve havacılık sanayisine
katkıları ile ilgili değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?
Latif Aral ALİŞ: SSI, 2011 yılında kuruldu. Sektörün dinamizmi ve geniş yelpazesi göz önüne alındığında, bu alanda
faaliyet gösteren firmaların, ortak bir
vizyon çerçevesinde hareket etmeleri kaçınılmaz hâle gelmişti. Bu ihtiyacı
karşılamak için, savunma ve havacılık
sektörünü temsil eden yegâne ihracatçı
birliği olarak kurulan SSI; sektörümüzü
bir araya getiren, ortak strateji ve yol haritaları üreten bir kurum olarak öne çıktı.
Sektörün, bir çatı altında, belirlenecek
ortak hedef ve stratejiler doğrultusunda daha sağlıklı bir büyüme sağlayabileceği gerçeği ve ihtiyacı neticesinde,
2012 yılında, “Savunma Sanayinde İhracat Nereye Koşuyor? Nasıl Koşmalı?”
başlıklı bir arama konferansı düzenledik. Ertesi sene gerçekleştirdiğimiz,
“Vizyon Buluşması” konferansında da
sektör temsilcileri, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve askeri ve akademik çevrelerden temsilcileri bir araya
getirerek, sektörün; dünü, bugünü ve
geleceğine yönelik fikir paylaşımını
sağladık. Bu konferansta, ortak akılla
çıkan fikir ve önerileri, sonuç bildirgesinde yayınladık.
Bunların yanı sıra her sene düzenlemiş
olduğumuz basın toplantıları ile sektörümüzün genel değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşıyoruz.
SSI, önümüzdeki dönemde de Türk savunma ve havacılık sektörünün lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek.
Ümit BAYRAKTAR: SSI’nın SSM ile
iş birliği faaliyetleri konusunda
neler söylemek istersiniz?
Latif Aral ALİŞ: Geride bıraktığımız her
sene, fuar katılımı ve organizasyonu konusunda, daha etkin ve etkili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sene, SSM iş
birliği ile temsil düzeyi yüksek bir profil
26 - Mayıs 2017
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“SSI, önümüzdeki dönemde de
Türk savunma ve havacılık
sektörünün lokomotiflerinden
biri olmaya devam edecek.”

Türk savunma ve havacılık sanayisi, bir taraftan
gelişimini sürdürürken bir taraftan da önüne koyulan
büyük hedeflere ulaşmak için çalışıyor. Bu hedeflerden
biri de 2023 yılı için, toplam 25 milyar dolarlık ihracat
rakamına ulaşabilmek. Bu hedefe giden yolda, sektörün
en önemli kurumlarından biri de Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI). SSI Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş ile SSI’nın faaliyetlerinin
gelişimini ve sektöre katkılarını konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

yakaladık. Kuruluşumuzdan bu zamana
kadar geçen süre içinde edindiğimiz tecrübeleri yansıtarak, bu alanda verimli
bir çalışma gerçekleştirmeye başladık.
Yurt dışında katıldığımız fuarlarda bize
gelen katılımcı ve genel ziyaretçi sayılarına bakıldığında, savunma ve havacılık
sanayimize olan uluslararası ilginin artarak devam ettiğini söyleyebiliriz.
Ümit BAYRAKTAR: SSI üyesi olmanın,
üye firmalara ne gibi faydaları var?
Latif Aral ALİŞ: Savunma ve havacılık sanayisi, geniş bir alana yayılmış durumda.

Yazılım firmalarından, mühimmat üretimi yapan firmalara kadar, çok çeşitli
ürün ve hizmet üreten bir alandayız. Bu
yüzden, belirli bir alana göre daralmış
bir yapı uygun olmaz. Biz, savunma ve
havacılık sanayisini, tüm bileşenleri ile
tek çatı altında toplayıp; sektörün genel
yapısını, sorunlarını ve çözüm önerilerini
ortak, katılımcı platformlarda değerlendirerek stratejik planlarımızı oluşturuyoruz. Bu geniş yapı sayesinde, yüklenici
firmalarımız, tedarikçi firmalarımız, organize sanayilerde bulunan savunma ve
havacılık kümelenmeleri ve üniversitele-
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rimizde bulunan teknokentler arasında,
iletişimi sağlıyoruz. Böylelikle ihracat
potansiyeli taşıyan ürün ve çözümleri
üretmek ve geliştirmek için birlikte çalışıyor, yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi
arttırıyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: SSI üyesi firma
sayısı kaç oldu? Kuruluştan itibaren
değişimi nasıl oldu?
Latif Aral ALİŞ: 2011 yılında 60 üyeyle çıktığımız yola, bugün, yaklaşık
500 üyeyle devam ediyoruz. Sektörün
ihracatçı firmalarını aynı çatı altında
toplayan tek örgütüz.

İhracatta 5 Yılda %90 Artış

Ümit BAYRAKTAR: SSI üyesi
firmaların, kuruluştan itibaren
yapmış oldukları ihracat rakamlarının
gelişimi nasıl oldu?
Latif Aral ALİŞ: Sektörümüzün 2011
yılında gerçekleştirmiş olduğu ihracat,
884 milyon dolardı. 2016 yılına geldiğimizde, ihracatımızı, yaklaşık olarak
%90 arttırarak 1 milyar 678 milyon dolara çıkardık. Bu yıl sonu için hedefimiz
ise 2 milyar dolar. Bu rakamlara baktığımızda, benzersiz bir performansla
çalıştığımızı düşünüyorum.
Ümit BAYRAKTAR: Hava, kara
ve deniz alt sektörlerine göre bir
değerlendirme yaptığımızda, SSI üyesi
firmaların en çok ihracat yaptığı alan
hangisi? En çok hangi ülkelere ihracat
yapıyor SSI üyeleri?
Latif Aral ALİŞ: İhracat alanlarını sıraladığımızda, oldukça geniş bir portföye
sahip olduğumuzu görebilirsiniz:
n Kara Platformları
n Deniz Platformları
n Havacılık ve Uzay Sistemleri
n Elektronik-Muhabere-Bilgi
Sistemleri
n Silah Sistemleri ve Mühimmat
n Destek Sistemleri ve
Lojistik Hizmetleri
n Askeri Kıyafet ve Ekipmanlar
n Ar-Ge, Tasarım
n Yazılım ve Simülatör
n Nano Aygıtlar

Ülkelere ve bölgelere bakacak olursak; NAFTA ülkeleri, ihracatımızda
en büyük paya sahip. İhracatımızın
% 34,3’ü bu bölgeye gerçekleşiyor.
Avrupa Birliği ülkeleri %23,7 ile ikinci sırada geliyor. Orta Doğu pazarı
%18,5 ile üçüncü, Uzak Doğu ülkeleri % 8,6 ile dördüncü, BDT %7,5 ile
beşinci sırada yer alıyor. Bu bölgeler
haricinde, Afrika pazarı başta olmak
üzere, tüm dünya bölgelerine ihracat
yapıyoruz.

2. IDET 2017
(Brno / Çekya)
31 Mayıs – 2 Haziran 2017
3. DSEI 2017
(Londra / İngiltere)
12 -15 Eylül 2017
4. D&S Tayland 2017
(Bangkok/ Tayland)
06-09 Kasım 2017
5. GDA 2017
(Kuveyt City / Kuveyt)
12-14 Aralık 2017

Ümit BAYRAKTAR: SSI’nın,
Türk savunma ve havacılık
sanayisinin uluslararası fuar
katılımlarına katkılarına ilişkin
değerlendirmeleriniz nedir?
Latif Aral ALİŞ: Söz konusu fuarlar için,
SSM, fuar idareleri ile görüşerek oluşan
talebe göre, fuarın en önde gelen lokasyonlarından yer alıp ücretini ödüyor.
Yani katılımcı firmalarımız, yer kirası
için herhangi bir ödeme yapmıyorlar.
SSM ve SSI olarak firmalardan topladığımız katılım bedeli ile de; fuarda, Türkiye’nin ve savunma ve havacılık sanayimizin imajını güçlü göstermek, gelen
ziyaretçileri Türk milli katılım alanına
çekmek ve yabancı delegasyonu, Türk
misafirperverliğini göstererek en iyi şekilde ağırlamak amacıyla ortak bir stant
kuruyoruz ve sponsorluklar alıyoruz.
Yine bu sene, her fuarda, fuarın birinci veya ikinci günü, fuara katılan firmalarımız ile yabancı delegasyonu ve
alıcıları bir araya getireceğimiz resepsiyonlar düzenleyeceğiz. Bu resepsiyonlar sayesinde, firmalarımız ile diğer
katılımcılar arasında, sıcak ilişkilerin
kurulması ve bunun da ileride iş birliklerine ve satın alımlara dönmesi planlanıyor.

Ümit BAYRAKTAR: Sektörün
hedeflerini de dikkate alacak
olursanız; SSI’nın IDEF’ten
beklentileri neler? IDEF’te
neler yapmayı planlıyor?
Latif Aral ALİŞ: İhracatın artması için
iki temel unsur var. Bunlardan birincisi;
kaliteli, tercih edilebilir ürün ya da hizmet sunuyor olmanız. Diğeri ise bu ürünü ya da hizmeti tanıtıyor olmanız. Firmalarımızın sahip oldukları kaliteli ürün
ve hizmetlerin tanıtımını, SSI olarak çok
önemsiyoruz. Mili katılımın sağlandığı
fuarlar dâhil olmak üzere, sektörümüzü
ilgilendiren etkinlik ve organizasyonlara
olan katılımları organize ediyor, kurduğumuz stantlarla, organize ettiğimiz heyetler arası görüşmelerle Türk savunma ve havacılık sanayisinin bilinirliğini
arttırıyoruz. Bu faaliyetler için, IDEF çok
önemli bir fırsat. Ev sahipliğini yaptığımız bu fuarda, heyet ziyaretleri organize
ediyoruz; hedef pazarlarımıza yönelik,
askeri ve sivil yetkililerle sonuç odaklı
görüşmeler planlıyoruz. Yeni iş birliği
fırsatları için firmalarımızla misafirlerimizi buluşturuyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: SSI, bu yıl hangi
fuarlarda sektörü temsil edecek?
Latif Aral ALİŞ: 2017 yılında, şu 5 fuara, SSM-SSI iş birliğinde, milli katılım
organizasyonu planlandı:
1. LAAD 2017
(Rio de Janeiro / Brezilya)
04-07 Nisan 2017

Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Latif Aral ALİŞ: MSI Dergisi’nin değerli
okuyucularını saygı ile selamlıyorum.

Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
Mayıs 2017 - 27
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MSI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ümit Bayraktar, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ

OSSA, Sektörün Gelişimine
savunma ve
Katkısını Sürdürüyor Türk
havacılık sektörünün
MSI Dergisi: OSTİM ve OSSA’nın
Türk savunma ve havacılık sanayisine
katkıları ile ilgili değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?
Orhan AYDIN: Sanayileşmeyi stratejik
bir kavram olarak görüyoruz. Savunma
sanayisinde, merhum Turgut Özal döneminde konulan bir strateji vardı ve
bugün başarıyla uygulanıyor. Sektör,
birçok ürünü, kendi imkânlarıyla, mühendisleriyle tasarlayıp, üretip Türkiye’nin gücüne güç katıyor.
Türkiye, sanayisini yerlileştirmeye devam ettikçe, gelişmiş ülkeler, “Serbest
piyasa ekonomisi var, bu kuralı koyamazsınız; Dünya Ticaret Örgütü’nün
kuralları var, böyle yapamazsınız.” gibi
dayatmalarda bulunuyorlar. Oysa kendileri gelişirken bu kurallara uymadılar. Merdivenle üste çıktılar; merdiveni
üst kata alıp bize ne yapmamız gerektiğini tarif ediyorlar. Onların tarifleriyle
biz sanayileşme sürecimizi tamamlayıp, kişi başına gelirde, 10 bin dolardan
25 bin dolara hiçbir zaman ulaşamayız. Onların malını satın aldıkça, stan28 - Mayıs 2017

dartlarını kabul ettikçe, biz onlardan
10 adım geriden gitmeyi kabullenmişiz
demektir.
Bir ülkeyi güçlü yapan, üretim gücüdür.
Başkalarının tasarladığını üretmek güç
kazandırmaz. Bilgiyi ve teknolojiyi üretime çevirmek gerekir. Yabancıların
ürettiği ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. Yerli üretimin önünü açmalıyız; birbirimize yardımcı olarak kendi
imkânlarımızla üretmeliyiz.
Üretimin nitelikli hâle gelmesi ve markalar çıkartmak için, gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi davranmalıyız.
Kendi üreticimizin önü açılmalı, onlara
Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde sabır gösterilmeli ve destek sağlanmalı;
uluslararası pazarlarda rekabet gücü
geliştirilmelidir.
Bilindiği gibi, savunma ve havacılık
sektörlerinde, yüksek hassasiyette
üretim ve mühendislik ile birlikte, en
son teknolojiyi de kullanmak zorundayız. Bu nedenle sektöre çalışan firmalarımız da hâliyle son teknoloji cihaz
ve ekipmanının yanında, çalıştırdıkları
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bir araya getiriyor. İş odaklı, aynı zamanda gelecek iş birlikleri için fırsatlar
sunan bir organizasyona imza atıyor.
OSSA; Ekonomi Bakanlığı, SSM, SSI,
OSTİM, Ankara Sanayi Odası, SASAD,
KOSGEB, Metutech ve TTGV gibi destekleyici kuruluşlar ile iş birliği yaparak her geçen gün daha da güçleniyor.
Gerçekleştirdiği tanıtım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, ana sanayi ile
görüşmeler, yurt içi ve yurt dışı fuar
ve organizasyonlara katılım ve kamu
kurumları ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde; yerlileştirmeye yönelik çalışmaları desteklemek ve Türk savunma
ve havacılık sanayisinin uluslararası
pazardaki rekabet gücünü arttırmak
adına, var gücü ile çalışıyor.
Ahmet Mithat ERTUĞ: TSK’nın ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı,
2003’te %25 düzeyindeyken, 2010’da
%52’ye, geçen yıl da %60’lara yükseldi.
İç pazara yönelik satışlarla son yıllarda ciddi büyüme kaydeden savunma ve
havacılık sanayisi, yeni dönemde, hedefine yurt dışı pazarları aldı. Savunma ve
havacılık sanayisinde yerli katkı payını
arttırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı
hedefleyen projeler, sanayimize ve ilgili tüm sektörlerimize de büyük fırsatlar
sunuyor. Yerlileştirme sonrası atılması
gereken en önemli adım, bu ürünlerin
ihracat oranlarını arttırmak. Sektör,
2016 yılında 1 milyar 673 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun büyük
kısmı yapılan offset anlaşmaları karşılığında gerçekleşen ihracat iken, diğeri
kalemler ise savunma ve havacılık sanayisi sistemlerine dayalı ihracattır.
OSSA olarak, firmaların savunma ve

havacılıkta gelişmelerini sağlamak ve
yerli üretime katkı sağlayarak uluslararası pazarlara açılmalarına destek
olmak amacı ile öncelikle firmaların
ihtiyaç analizini yapıyoruz. Firma bazında, temel eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirliyoruz.
Ayrıca firmaların rekabet güçlerinin
arttırılması ve dış ticaret konularında
eksikliklerinin tamamlanması amacı ile belirlenen konularda firmalara
eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz; firmaların eksiklerini tamamlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Öte yandan, firmalarımızın dış pazarları tanıması ve buralar da iş yapabilmesi için, dış ticaret eğitimleri
almalarını sağlıyoruz. Belgelendirme,
kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti gibi konularda verilen eğitim
ve danışmanlık hizmetleriyle uluslararası pazarlarda daha kaliteli ve
güvenilir ürünlerin yer almasını sağlamayı hedefliyoruz.
Savunma ve sivil havacılık sektörlerinde uluslararası pazarlarda öne çıkan,
sektörün liderliğini yapan fuarları ve
yapılması gereken ikili iş görüşmeleri
belirliyoruz. Firmaların bu etkinliklere
katılmalarını sağlıyoruz. Dış satış ve
pazarlamanın en önemli araçlarından
biri olan fuarlar ve ikili iş görüşmeleri,
firmalar için önemli ihracat adımlarından biri. Daha önce yapmış olduğumuz
URGE projelerinde gerçekleştirdiğimiz
tüm çalışmalar, OSSA’yı yurt dışı pazarlarda bir marka hâline getirdi. Yeni
yapılacak projeler ile OSSA ve üye firmaları daha da güçlenecek ve ihracat
oranları artacak.
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mühendis sayısı bakımından da lider
konumda bulunuyor. Ülke olarak yaptığımız Ar-Ge harcamaları, zaten yeterli
değil; ancak Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), özellikle bu sektörlerde,
Ar-Ge için firmalarımızı destekliyor.
Bizler de bu hassasiyeti paylaşıyor ve
firmalarımızı, Ar-Ge yapmaları için teşvik etmeye çalışıyoruz.
OSTİM bünyesinde kurulan kümelenmelerden biri de bu sektördeki
KOBİ’lerin bir araya geldiği bir oluşum:
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi yani OSSA. OSSA’nın misyonu;
savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak, vizyonu ise; Küme
üyesi KOBİ’leri uluslararası pazarda
rekabet edebilir hâle getirmek.
OSSA; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Yönetimi’nin, bölgedeki ana sektörler
için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin
bir araya gelerek oluşturdukları ortak
hareket sayesinde kuruldu.
Avrupa Havacılık Kümelenmeleri Birliği (EACP) üyesi olan ve Avrupa Komisyonu tarafından verilen ve tüm
Avrupa’da geçerliliği bulunan Bronze
Label Kalite Etiketi Ödülü’ne sahip olan
OSSA, üyelerini, yurt dışında da en iyi
şekilde temsil ediyor.
Ayrıca 2 yılda bir düzenlediği ve bölge
ülkelerinin en etkili ikili iş platformu
olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) ile üyelerini, profesyonel bir koordinasyonla
uluslararası tedarikçi ve üreticiler ile
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MSI Dergisi: OSSA firmalarının
teknolojik seviyesinin gelişimi
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bu gelişimin bir sonucu olarak ortaya
çıkan ürünlerden de bahsederek
cevap verir misiniz?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Savunma sanayisinde; yerli sanayi altyapısından
azami ölçüde yararlanılması, ileri
teknolojili yeni yatırımların yönlendirilip teşvik edilmesi, yabancı teknoloji
ile iş birliği ve sermaye katkısını sağlanması, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik
edilmesi, dolayısıyla gerekli her türlü
silah, araç ve gerecin olabildiği ölçüde Türkiye’de üretiminin sağlanması
gerekiyor. Savunma sanayisi faaliyetlerine yerli sanayinin katılımı çerçevesinde, KOBİ’lerin teşvik edilmesi
büyük önem arz ediyor. KOBİ’lerin yaratıcı, esnek ve dinamik yapısı sektörü
güçlendirecek, yerlileştirme hedeflerine ulaşılmasında önemli katkılar
sağlayacak ve nihayetinde sektörde
verimliliği arttıracaktır. KOBİ’ler, güçlü ve rekabet edebilir hâle geldiğinde,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları
doğrultusunda belirlenen alt sistem,
teknoloji ve bileşen alanlarındaki ithalat rakamları da azalış gösterecek.
Bu durumun gerçekleşmesi, ancak
KOBİ’lerin kapasitelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile olacak. Sade30 - Mayıs 2017

ce iç piyasaya yönelik imalat yapmak,
KOBİ’lerin rekabetçiliğini arttırmaz;
ancak ve ancak ihracat ile rekabet düzeyleri artar. Firmalar kendilerini yurt
dışı pazarlara hazırlarken eğitim ve
danışmanlık hizmetlerinden de faydalanacak ve daha güçlü KOBİ’ler ortaya
çıkacak.
Üye firmalarımızdan birkaçının, son
yıllarda elde ettiği büyük başarılardan
bazıları arasında:
n ESEN Sistem Entegrasyon
tarafından üretilen, orta
büyüklükteki bir şehri 7/24
havadan tarayarak tüm araç ve
insan hareketliliğini izleyebilen ve
Türkiye’de ilk kez üretilen Geniş
Alan Görüntüleme Sistemi,
n Bünyesindeki işleme hassasiyeti
yüksek CNC tezgâhları ile hassas
parça üretiminde CERN’e tedarikçi
olmayı başaran Dora Makina,
n ELSİS Elektronik Sistemler
tarafından yapılan Ar-Ge
çalışmaları sonucunda üretilen
askeri batarya ve güç kaynakları,
n Hızal Elektroerozyon tarafından
üretilen Elektromanyetik Fırlatma
Sistemi SAPAN,
n CNC Teknik’in ürettiği gece görüş
özelliği bulunan köşe silahı
(corner shot) gösterilebilir.
Ayrıca OSSA üyesi firmaların hemen

hepsi, Türkiye’nin önde gelen havacılık ve savunma sanayisi ana yüklenici
firmalarına alt tedarikçi olarak yerli ve
milli üretimin artmasında önemli bir
yere sahiptirler.

OSSA Üyelerinin
İhracatı Arttı

MSI Dergisi: OSSA’nın, üyesi firmalara
başlıca katkılarını özetler misiniz?
Ahmet Mithat ERTUĞ: OSSA olarak biz,
savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin iş gücünü
arttırmak, ihracat yapabilir ve pazarda
rekabet edebilir hâle getirmek için çalışan bir ekibiz. Faaliyetlerimizi şöyle
sıralayabiliriz: tanıtım faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri, ana yüklenici firmalarla görüşmeler,
organizasyonlara katılım ve kamu kurumları ile ilişkiler.
Yurt içi ve yurt dışı katıldığımız tüm
fuarlarda, üye firmalarımızın tanıtımlarını yapıyor, katılımcılara firmalarımızın kabiliyetlerini ve potansiyellerini
anlatıyoruz. OSSA Küme Yönetim Sistemi aracılığıyla, İnternet ortamında
firmalarımız ile anında haberleşebiliyor, fırsatlardan ve ihtiyaçlardan kendilerini anında haberdar edebiliyoruz.
Ayrıca Arama Motoru Optimizasyonu
(SEO) eğitimi sayesinde, firmalarımızın İnternet ortamında bulunabilirliği-

OSSA Genel Kurulu

OSSA üyesi firmaların çalışan dağılımı

Son 5 yılda OSSA, 72 yeni firmayı bünyesine katarak üye sayısını, %67 artışla 179’a yükseltti.

ni kolaylaştırıyor ve kurumsal kaynak
planlaması (ERP) eğitimleri sayesinde,
firmalarımızın malzeme, makina ve iş
gücünü daha verimli kullanabilmesini sağlıyoruz. Ülkemizin önde gelen
savunma ve havacılık ana sanayi firmalarının, KOBİ’lerimize teknik eğitimler vermelerine destek oluyoruz.
Ek olarak, firmalarımıza, sertifikasyon
anlamında danışmanlıklar ayarlıyor ve
kolaylıklar sağlıyoruz. OSSA olarak,
son yıllarda birçok firmamızın, AS 9100
sertifikası almasına ön ayak olduk. Ayrıca firmalarımızı ziyarete giderek durumları hakkında bilgiler alıyor; görüş
ve önerilerini dinleyerek isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

ihracat yaparken, birçok firmamız da
dolaylı ihracat yapıyor. Küme yetkililerimize verilen bilgiler ışığında, üye firmalarımızın 2016 yılı cirosu, 700 milyon
lira civarında; ihracat rakamı ise 140
milyon lira civarındadır.
MSI Dergisi: Hava, kara ve deniz alt
sektörlerine göre bir değerlendirme
yaptığımızda, OSSA üyesi firmaların
en çok iş aldığı yerli ana yükleniciler
hangileri? En çok hangi sektörlere
çözüm üretiyor OSSA?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Üye firmalarımız, şu anda, çoğunlukla ASELSAN,
TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN ve

FNSS’den iş alıyorlar. Ayrıca BMC ve
Otokar’dan iş alan firmalarımız da bulunuyor. OSSA üyesi firmalar, ana yüklenicilere, çoğunlukla; zırhlı araçlar,
silah ve mühimmat sektörleri özelinde talaşlı imalat, kompozit malzemeler, kablaj, yüzey geliştirme ve yazılım
alanlarında hizmet veriyorlar.
MSI Dergisi: Boeing ve Airbus gibi
firmalara ihracat yapan OSSA üyesi
firmalar hangileri?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Aral Havacılık,
Coşkunöz Havacılık, Elsis Elektronik
Sistemler, EMGE , Epsilon Kompozit,
Gür Metal, Küçükpazarlı Havacılık,
ICDDA 2016

MSI Dergisi: OSSA üyesi firma sayısı
kaç oldu? Bu firmalarda kaç kişi
çalışıyor?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Şu an OSSA bünyesinde, 179 üye firma bulunuyor. Üye
firmalarda; 1.643 beyaz yaka, 1.887 mavi
yaka ve 4.270 teknik personel olmak
üzere, toplam 7.800 çalışan bulunuyor.
MSI Dergisi: Bu firmaların kaçı ihracat
yapabiliyor? OSSA üyesi firmaların,
2016 yılı içerisindeki toplam ciro ve
ihracat rakamları ne oldu?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Üye firmalarımızdan 48’i, çeşitli ülkelere doğrudan
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MFK Makina, MEGE Teknik, Mikron
Makina, Mikron Mühendislik, Uygur
Savunma, YEPSAN Savunma ve Havacılık gibi üye firmalarımız, dolaylı yoldan
Boeing ve Airbus’a ihracat yapıyorlar.
Bunun dışında Thales ve Zodiac gibi firmalara, Amerikan Silahlı Kuvvetlerine,
NATO’ya ve CERN’e doğrudan ihracat
yapan firmalarımız da bulunuyor.
MSI Dergisi: OSSA, URGE projeleri
alanındaki örnek faaliyetleri ile de
adını sıklıkla duyuran bir küme.
OSSA’nın gerçekleştirdiği URGE
projeleri konusunda neler söylemek
istersiniz?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Gerçekleştirmiş
olduğumuz URGE projeleri sonucunda:
n Üye firmaların istihdam ve kalite
sistemlerinde artış olması sağlandı;
AS 9100 sertifikası alan ve
ERP sistemi kuran firma sayısı arttı.
n Üye firmalarca, 72 ülkede,
92 milyon dolarlık satış sözleşmesi
imzalandı.
n OSSA, profesyoneller için,
tek bağlantı noktası hâline geldi.
MSI Dergisi: OSSA’nın, Ar-Ge’ye
yaklaşımı ve üyelerinin
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili
değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Savunma sanayisinde, yerli sanayi altyapısından azami ölçüde yararlanılması, ileri teknolojili yeni yatırımların yönlendirilip teşvik
edilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik
edilmesi, gerekiyor.
Üye firmalarımızda çalışan Ar-Ge personeli sayısı, toplam 415’dir. KOBİ’ler,
Ar-Ge faaliyetlerini, genellikle öz sermayeleri ile karşılıyorlar. Yurt içinde
TÜBİTAK destekleri ve yurt dışında
Avrupa Birliği projeleri içinde yer alıyorlar. Bu konuda, OSSA olarak; üye
firmalarımızı, TÜBİTAK ve Ekonomi
Bakanlığı desteklerinden faydalanmaları için teşvik ediyor; uzmanları ağırlayıp, firmalara eğitimler sunuyoruz.
MSI Dergisi: Uluslararası fuar
katılımlarında da OSSA’nın fark
yarattığını görüyoruz. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Ahmet Mithat ERTUĞ: OSSA olarak,
sektörün önde gelen tüm fuarlarına
katılım sağlamaya çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarda gerçekleştirdiğimiz
iş görüşmelerinde, OSSA üyesi firmalarımızla ilgili bilgilerin yer aldığı,
32 - Mayıs 2017

Ahmet Mithat Ertuğ
ve SSM Sanayileşme
Daire Başkanı Bilal Aktaş.

Türkçe ve İngilizce Küme Matrislerimizi, görüştüğümüz firma yetkilileri ile
paylaşıyor; stantlarımızda, onlara üyelerimizin kabiliyetleri ile ilgili bilgiler
veriyoruz. Ayrıca katıldığımız yurt dışı
toplantılarda yaptığımız sunumlarda,
firmalarımızın kapasiteleri, potansiyelleri ve ürünlerini anlatıyoruz. OSSA,
2 yılda bir düzenlediği ICDDA etkinliği ile yurt dışı ana sanayi firmalarını
KOBİ’ler ile bir araya getirerek,
KOBİ’lerin isimlerini yurt dışı pazarlarda duyurabilmelerini ve rekabet edebilir hâle gelebilmelerini sağlamaya çalışıyor. ICDDA, Türkiye’deki şirketlerin
yanı sıra yurt dışından; Boeing, Airbus,
Sikorsky, Thales, Rolls-Royce, Lockheed Martin, BAE Systems, MBDA, Leonardo Helicopters başta olmak üzere,
dünyanın savunma ve havacılık devlerini KOBİ’ler ile bir araya getiriyor.
2016 yılında gerçekleştirdiğimiz ICDDA
etkinliğinin 3’üncüsünün başarısı sebebi ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı
tarafından “2017 yılı Savunma Sanayi
Tanıtım Özel Ödülü”nü almış olmanın
ve Türk savunma ve havacılık sanayisine katkı vermenin gururunu yaşıyoruz.
MSI Dergisi: OSSA’nın gelecek
hedefleri neler?
Ahmet Mithat ERTUĞ: KOBİ’lerimizi
güçlendirmek ve rekabet güçlerini geliştirmek için çizdiğimiz stratejide, faaliyetlerimizi arttıracağız. Özellikle alt
sistemlerin yerlileştirilmesi konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız.
MSI Dergisi: Bu hedefi de dikkate
alacak olursanız; OSSA’nın IDEF’ten
beklentileri neler?

Ahmet Mithat ERTUĞ: KOBİ’lerimizin
potansiyellerini ve becerilerini anlatarak sektörel iş bağlantılarını geliştirmek, marka değerimizin artmasına yönelik girişimlerde bulunmak ve
özellikle yabancı firmaların, Türkiye’de
iş yapmak adına olan çekincelerini gidermek için, detaylı bilgilendirmeler
yapmak ve bu çalışmaların sonucunda,
KOBİ’lerimizin yurt dışı pazarlarda da
rekabet edebilir hâle gelmesine katkıda bulunmaktır.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz
başka bir konu ya da konular
var mı?
Ahmet Mithat ERTUĞ: Ankara Uzay
ve Havacılık İhtisas OSB, bir an önce
aktif hâle getirilebilir ise bu bölgede,
TUSAŞ garantörlüğünde çalışan alt
yükleniciler, Airbus ve Boeing’e, buradan doğrudan iş yapabilecek. Airbus ve Boeing, yaklaşık 10 yıllık kapasitelerini siparişlerle doldurdular.
Üretim alanının Kuzey Afrika’ya kaymasını önlemek ve stratejik fırsatları
kaçırmamak için; Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’de arsa maliyetleri
düşürülebilir ve KOBİ’ler toprak yerine malzemeye yatırım yapar ise hem
katma değerli ürünler artacak hem de
hedeflenen ihracat değerlerine ulaşabileceğiz.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın ve OSSA Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Mithat
Ertuğ’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdıkları ve verdikleri bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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AMAC, Yeni Fırsatlar
Kolluyor

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

A

nkara ve İstanbul’da görev yapan, yüzden fazla
askeri ataşenin üye olduğu Ankara Askeri Ataşeler
Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC), 60’ın
üzerinde ülkeyi temsil eden bir birliktir. Kendi ülkelerinin
silahlı kuvvetlerini farklı şekillerde temsil etmekle birlikte,
her ataşe, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Yabancı Askeri
Ataşeler Şube Müdürlüğü (Foreign Attaché Liaison Office
/ FALO), Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ile Türkiye genelindeki çok sayıda savunma,
havacılık ve güvenlik şirketiyle de etkileşim hâlindedir.
AMAC camiası için IDEF’17, Türkiye’nin önde gelen
savunma ve havacılık firmalarıyla iletişim kurmak ve
Türkiye’de geliştirilen en son teknolojileri, konuya vakıf
en donanımlı kişilerle görüşmek açısından eşsiz bir fırsat
sunuyor. İstanbul’da düzenlenen ve 50’den fazla ülkeyi
temsil eden yaklaşık 800 firmanın katılmasının beklendiği
13’üncü IDEF fuarı, AMAC mensupları için de kesinlikle
katılmaya değer bir etkinlik olarak öne çıkıyor. AMAC
mensupları açısından IDEF’17, Türkiye’nin, savunmayla ve
havacılık alanında çalışan personel ve yetkilileriyle irtibat
kurmak açısından muazzam bir fırsat. Her ne kadar etkinlik
sırasında birçok ataşe, kendi ülkesinden gelen heyetlere
ev sahipliği yapacak olsa da hiçbir ataşenin, IDEF’17’ye
katılma fırsatını kaçırmak istemeyeceğini tahmin ediyoruz.
AMAC camiasında da sık sık dile getirdiğim gibi, son
zamanlarda Türkiye’ye gösterilen ilgi, daha önce hiç
olmadığı kadar yüksek seviyelerde ve bu durum, geçtiğimiz
aylarda da devam etti. Türk halkının demokrasisine sahip
çıkacak güç ve kararlılığa sahip olduğu; Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ise bölgedeki terörist güçlerle çatışan ve derin
muharebe tecrübesine sahip bir ordu olduğu konusunda,
hepimiz hemfikiriz. Türkiye’nin ve bölgedeki diğer ülkelerin
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geliştirdikleri en iyi savunma ürünlerinin sergilendiği
IDEF’17, savunma ve havacılık sanayisinde,
yeni uluslararası iş birliklerinin kurulması açısından da
önemli bir fırsat sunuyor.
İçinden geçmekte olduğumuz zorlu ve karmaşık
dönemlerde, savunmaya gereken önemi verip ona daha
fazla odaklanmamız elzemdir. Türkiye’de bu sektör
büyümeye devam ettikçe, teknolojik açıdan da önemli
değişiklik ve gelişmelere tanık oluyoruz. Bu çerçevede,
sektördeki değişimin nabzını en iyi şekilde tutabildiğimiz
bir ilde, Ankara’da bulunduğumuz için de son derece şanslı
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
AMAC, bu etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve
Türk savunma ve havacılık sanayisi ile ve bölge genelindeki
diğer ortaklarla mevcut ilişkilerini daha ileri bir düzeye
taşımasını sağlayacak yeni fırsatları dört gözle bekliyor.

Jozef Viktorin
Tuğgeneral
Ankara Askeri Ataşeler Birliği Başkanı
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Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül:

“Savunma sanayisi ile
kesişen birçok projemiz var.”

Türksat, savunma ve
havacılık sanayisinin
önemli bir paydaşı olarak
hem hizmet sağlamaya
hem de kendi özgün
çözümlerini geliştirmeye
devam ediyor. Firmanın
sektöre bakışını ve IDEF
gündemini, geçmişte
Milli Savunma Bakanı
olarak da
görev yapan, Türksat
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. M. Vecdi Gönül ile
konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
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MSI Dergisi: Sayın Bakanım,
siz Türk savunma ve havacılık
sektörünün, son dönemde yaptığı
atılımın mimarlarından birisisiniz
ve sektörü çok yakından tanıyorsunuz.
IDEF 2017’den sektöre baktığınızda,
nasıl bir tablo görüyorsunuz;
kısaca değerlendirmelerinizi
paylaşabilir misiniz?
Dr. M. Vecdi GÖNÜL: Türkiye, bölgesinde ve dünyada giderek artan etki ve
ağırlığa sahiptir. Dünyada ve bölgede
söz sahibi olan bir ülke olarak, savunma sanayisinde yürütülen faaliyetler ve
uygulamalarla gurur duyuyoruz. Son
14 yılda ortaya konan fedakârlıkların
ve gayretlerin neticesinde, Türkiye’de,
gelişmiş ülkelerle yarışır bir sanayi
altyapısı tesis edildi. Türk savunma
sanayisinde, 2003’ten bu yana, yapısal
bir değişim ve dönüşüm yaşamaktayız.
Bunun meyvelerini aldık ve ileride de
almaya devam edeceğiz. Savunma sanayimizde millileşme gayretleri, Türkiye’mizin gücüne güç katıyor. Offset uygulamaları, milli savunma sanayimizin
gelişiminde önemli rol oynuyor. Unutmamak gerekir ki “hard power”ı olmayanın “soft power”ı da olmaz. Bu çerçevede, sanayi firmalarımız, KOBİ’ler,
üniversiteler ve araştırma kuruluşları,
faaliyetlerine devam ediyor. Tüm bu
faaliyetler ve girişimler, bizi gururlandırıyor. Zaman içerisinde, IDEF’in,
Ankara’dan İstanbul’a gelişi bile çok
anlamlıdır. Zira Türkiye, savunma sanayisinde, daha önce yalnızca alıcıyken şimdi satıcı durumuna geçmiştir.
Bu gelişmede, siyasi iradenin ve idari
gayretlerin yanında yüksek kapasiteye
ulaşmış teknik elemanlarımızın övünülecek başarısını mutlaka zikretmek
gerekir.
MSI Dergisi: Bu tabloda, Türksat’ın
sektördeki konumu nedir?
Dr. M. Vecdi GÖNÜL: Türkiye, “Uzay
Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’ni kurduğu gibi, yakın tarihte
GÖKTÜRK-2 ve GÖKTÜRK-1 uydularını
atabilmiştir. Türksat olarak, faaliyet
alanlarımızda, milli teknolojileri oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu kapsam-

da, hâlihazırda savunma sanayisi ile
kesişen birçok projemiz var. 2003 yılından bu yana, hükümet politikası hâline
gelen millileştirme anlayışı ile ülkemizde, milli helikopterden milli tanka,
milli piyade tüfeğinden milli uydu ve
haberleşme sistemine kadar birçok
proje başlatıldı. Bunlardan bir kısmı,
başarıyla sonuçlandı. Diğerleriyse devam ediyor. Haberleşmenin hayatın
her alanına dokunan, kritik bir öneme
sahip olmasının bilincinde olarak bizler
de ülkemize, kendi faaliyet alanlarımız
içinde, katma değeri yüksek ürünler
üretmeye çalışıyoruz.
MSI Dergisi: Sektöre yönelik güncel
çalışmalarınız ve projeleriniz hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Dr. M. Vecdi GÖNÜL: Öncelikle ilk
milli
haberleşme
uydusu
olan
Türksat 6A’dan bahsetmek gerekir.
Türksat 6A uydusuyla ilgili çalışmalara, hızla devam ediyoruz. Türksat 6A
uydusunun, 2019 yılında tamamlanarak uzaya fırlatılmasını hedefliyoruz.
Bunun dışında, kablo güdümlü balon
projesi ve milli konumlama sistemleri,
diğer önemli projelerimiz arasında yer
alıyor. Mevcut uydularımız ile kapsama alanlarımızda haberleşme hizmetlerimize durmaksızın devam ediyoruz.
Türksat haberleşme uyduları üzerinden, coğrafi şartlara bağlı kalmaksızın
güvenilir, kaliteli ve kesintisiz hizmet
garantisi sunan TürksatVSAT hizmetimiz ile kamu kurumlarının ve özel
şirketlerin haberleşme ihtiyaçlarına
cevap veriyoruz. Bu önemli projelerin

Tüm fotoğraflar: © TÜRKSAT

yanı sıra ülkemizde uydu sektörüne
olan ilginin artmasına yönelik olarak,
üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı model uydu yarışması düzenleyerek, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Yakın dönemde
sektör, Türksat’tan ne gibi
yenilikler beklemeli?
Dr. M. Vecdi GÖNÜL: Türksat olarak,
gerek faaliyet alanlarımızda sağladığımız hizmetlerle gerekse sosyal

sorumluluk projeleriyle Türkiye için,
insanımız için, değer üretmeye, katkı sunmaya devam edeceğiz. 2023
hedeflerimiz doğrultusunda, uydu filomuzu büyütmeye yönelik adımlar
atıyoruz. Bilişim alanında ve özellikle
e-Devlet Kapısı’nda, vatandaşlarımıza
kolay, hızlı ve güvenilir hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetlerin sayısını, her
geçen gün arttırıyoruz. Kablo hizmetlerimizi, tüm şehirlerimizle buluşturma hedefimiz doğrultusunda, sürekli
bir büyüme içindeyiz. Tüm bu alanlarda, iyileştirmeler ve yenilikler yapmayı
planlıyoruz. Amacımız, bölgesinde ve
dünyada, Türksat’ı daha büyük, daha
güçlü bir şirket ve bir marka hâline
getirmek ve bu sayede en ücra yerdeki vatandaşımızın ayağına hizmetimizi
götürmektir.
MSI Dergisi: Türksat’ın IDEF gündemi
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dr. M. Vecdi GÖNÜL: Sektörün nabzını tutan IDEF fuarını, şirket olarak çok
önemsiyoruz. Bu doğrultuda, her seferinde, üst düzey temsil ile fuara katılım
sağlıyoruz. Bu yıl da fuar alanında kurulacak Türksat standında katılımcılarla buluşacağız. Fuarda, faaliyet alanlarımız hakkında bilgileri paylaşacağımız
standımıza, bu vesileyle de herkesi davet ediyoruz.

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. M. Vecdi Gönül’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol:

“ASELSAN’ın eriştiği
teknolojik seviyeyi, IDEF vesilesiyle
tüm dünyaya göstereceğiz.”
ASELSAN, IDEF
fuarlarında, etkinliğin en
geniş standında, hemen
hemen tüm ürün ve
çözümlerini sergileyerek
tüm yeteneklerini gözler
önüne seriyor. ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İbrahim
Özkol’dan, bu kapsamlı
katılımın arkasında
yer alan stratejiyi ve
çalışmaları dinledik.
Ayrıca, kendisinden,
ASELSAN’ın geleceği ile
ilgili değerlendirmelerini
aldık.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Tüm fotoğraflar: © ASELSAN

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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ASELSAN, muharip uçaklara yönelik
alt sistemler üzerinde çalışıyor.

MSI Dergisi: İbrahim Bey, ASELSAN,
bugün, Türkiye’nin en büyük savunma
şirketi. Öncelikle sayısal verilerden de
bahsederek, ASELSAN’ın bugün hangi
seviyeye ulaştığını anlatır mısınız?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: ASELSAN,
5 temel faaliyet alanında kurulmuş
Sektör Başkanlıkları altında operasyonlarını sürdürüyor. Bu alanlar; Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri; Savunma Sistem Teknolojileri; Mikro
Elektronik, Güdüm ve Elektro-Optik;
Radar ve Elektronik Harp Sistemleri
ile askeri teknolojilerde edindiğimiz
tecrübeyi savunma dışı alanlara da aktarma amacıyla 2014 yılında kurulmuş
olan Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri.

Mayıs ayı itibarıyla ASELSAN çatısı altında, 5.200 çalışan görev alıyor.
ASELSAN’ın en değerli varlığı, yetişmiş
insan gücüdür. ASELSAN, her geçen
yıl yükselen hedeflerine ulaşmak için,
yüksek nitelikli çalışanları bünyesine
katıyor; sürdürülebilir başarı için çalışan memnuniyetini sürekli takip ediyor
ve üretilen değerin, ancak sahip olduğu
insan kaynağı ile mümkün olduğunun
bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor.
Şirketimiz hisse senedi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında da Borsa
İstanbul’da işlem gören diğer hisse senetlerinden pozitif ayrışmayı başardı.
BIST-100 Endeksi, yıl boyunca yatırımcılarına %9 seviyesinde kazandırırken,
ASELSAN hisse senedi, yatırımcılarına,
yaklaşık %51 getiri sağladı.
2016 yılında da önceki yıllarda olduğu
gibi satışlarımızda büyümeyi sürdürmenin gururunu yaşadık. Ciromuz, bir
önceki yıla kıyasla %36 büyüyerek 3,8
milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki yıllarda teslimatları yapılmak üzere sözleşmeye bağlanan bakiye siparişlerimiz,
2016 sonu itibarıyla 23 milyar lira büyüklüğe erişti. 2017 yılında da teslimatlarımız hız kesmeden devam edecek.
MSI Dergisi: Sektörün amiral
gemisi olarak, ASELSAN’ın, IDEF’17
kapsamındaki en önemli gündem
maddesi ne olacak? IDEF ile ilgili
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: IDEF, dünyanın önemli savunma fuarları arasında.
En yeni ürün ve sistemlerimizle katı-

lımcıların karşısına çıkacağız. Elbette
her IDEF’te olduğu gibi, bu fuarda da
bazı ürünlerimiz ilk kez görücüye çıkıyor. Burada üzerinde durduğumuz en
önemli gündem maddesi, tüm halkımızın gurur duyduğu milli ve yerli çözümleri sergilemek olacak.
ASELSAN, IDEF’te, fuarın en büyük
sergileme alanı ile ziyaretçilerini karşılayacak. 4.161 m² kapalı ve 740 m²
açık olmak üzere, toplam 4.901 m² sergileme alanı, bugüne kadar gerçekleştirilen IDEF fuarları içerisinde en büyük
stant olma özelliğine sahip.
ASELSAN, fuarın gerçekleştiği TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nin, 12’nci salonunda yer alan standında; deniz sistemleri, hava sistemleri, hava savunma
sistemleri, sınır-sahil güvenlik sistemleri, haberleşme sistemleri, elektronik
harp sistemleri, elektro-optik sistemler ve silah sistemleri senaryo merkezlerinde, toplam 300’e yakın ürün ve
sistemini tanıtacak.
MSI Dergisi: ASELSAN’ın yurt içinde
çeşitli ortaklıkları mevcut. Bu
ortaklıkların faaliyetlerinin güncel
durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: Kritik teknolojileri en kısa sürede kazanmak ve
yurt içinde kazanılmış olan teknolojilerden azami ölçüde faydalanmak için,
yurt içi iştiraklere özel önem gösteriyoruz. Özel ihtisas alanlarında faaliyet
gösteren şirketlerimiz, teknolojinin
tabana yayılması açısından başarılı örnekler arasında sıralanabilir.
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İstanbul’da, İTÜ Teknopark’ta yerleşik
ve %85 pay oranı ASELSAN’a ve %15’i
İTÜ ETA Vakfına ait olan iştirakimiz
Mikroelektronik Ltd. Şti., öncelikli olarak ASELSAN için gerekli olan çiplerin
(tümdevre) tasarımı ve üretimi konusunda faaliyetlerini sürdürüyor.
ASELSANNet, trunk telsiz işletmeciliği
ve profesyonel telsiz satışları konusunda, sektöründe edindiği yeri güçlendirerek pazar payını büyütmeyi başardı.
Ayrıca, Türkiye’de artan ulaşım ağlarıyla birlikte ASELSANNet, otoyol
ücret toplama sistemleri, montajı ve
bakım-onarım hizmetleri alanında da
önemli bir yer edindi.
Ankara’da yerleşik bir diğer iştirakimiz ise ASELSAN Bilkent Mikro Nano
Teknolojileri A.Ş. GaN temelli mikro ve
nano boyutlu entegre devreler üretmek
üzere kurulan firma, GaN transistörlerin ve entegre devrelerin üretimine
yönelik ilk sözleşmesini, Aralık ayında
imzaladı.
Sivas’ta yerleşik iştirakimiz ASELSAN
Hassas Optik (ASELSAN Sivas) şirketinin %50’si ASELSAN’a, %50’si ise
Sivas Optik Malzemeleri A.Ş.ye ait.
ASELSAN Hassas Optik, Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine
başladı. ASELSAN tarafından tasarlanan; silah üstü dürbün nişangâhları,
görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazları gibi elektro-optik
cihazların üretimi, Sivas’ta gerçekleştiriliyor.
MSI Dergisi: ASELSAN’ın, bir
dizi ülkede de ortak girişim
şirketleri bulunuyor. Bu şirketler
ve faaliyetlerinin güncel durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
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En yeni iştiraklerimizden olan ve Suudi Arabistan’da radar, elektronik
harp ve elektro optik sistemlerinin üretim, satış ve pazarlaması alanında
faaliyet gösteren SADEC (Saudi Defence Electronics Company)’in
kuruluş tescil işlemleri ise geçtiğimiz Aralık ayında tamamlandı.
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: ASELSAN,
küresel pazarlarda değer yaratmayı
sürdürüyor. Azerbaycan, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Kazakistan, Ürdün
ve Suudi Arabistan’daki iştiraklerimizin başarısı ve büyümesi, kısa ve orta
vadede, ASELSAN başarısına olumlu
katkı sağlarken; uzun vadede, bulundukları coğrafyalardaki yerel savunma
sanayisinin de gelişmesine katkı sağlayacak.
ASELSAN Bakü Şirketi, askeri ve sivil
haberleşme cihazlarının; tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetleri konularında çalışmak üzere, ASELSAN’ın %100
iştiraki ile 1998 yılında kuruldu.
IGG ASELSAN Integrated Systems LLC,
ASELSAN ürünlerinin, BAE’de üretil-

mesi ve başta BAE olmak üzere, Körfez ülkelerinde satışı ve satış sonrası
teknik desteğin sağlanması amacıyla
ASELSAN’ın %49 ve IGG’nin %51 iştirak
oranıyla 2011 yılında kuruldu.
Kazakhstan ASELSAN Engineering
LLP (KAE), Kazakistan’ın askeri ve sivil
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
olarak, elektronik cihaz ve sistemlerin
üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ASELSAN’ın %49, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın %1 ve Kazakhstan Engineering’in %50 iştirak oranlarıyla, 2011 yılında kuruldu.
ASELSAN Middle East Private Shareholding Company Limited (AME), Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik olarak; gece
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ASELSAN’ın, helikopter modernizasyonu
konusunda önemli bir tecrübesi var.

görüş ve termal görüntüleme cihazlarının tasarımı, üretimi, geliştirilmesi
ve pazarlanması amacıyla ASELSAN’ın
%49 ve KADDB Investment Group’un
%51 iştirak oranlarıyla 2012 yılında kuruldu.
En yeni iştiraklerimizden olan ve Suudi Arabistan’da radar, elektronik harp
ve elektro optik sistemlerinin üretim,
satış ve pazarlaması alanında faaliyet
gösteren SADEC (Saudi Defence Electronics Company)’in kuruluş tescil
işlemleri ise geçtiğimiz Aralık ayında
tamamlandı.
ASELSAN’ın Güney Afrika’da bulunan
şubesi de ASELSAN’ın tasarım ve satış
faaliyetlerine katkı sağlıyor.
İştiraklerimiz, bulundukları pazarlarda, ASELSAN’ın; teknoloji kabiliyetlerini, marka değerini ve yerel ortaklarının
desteğini birleştirerek büyüme yolunda
sağlam adımlar atıyorlar.
MSI Dergisi: ASELSAN’ın ortak girişim
şirketi kurma stratejisi devam ediyor
mu? Sırada hangi ülke var? Yurt içinde
ya da yurt dışında şirket satın alma
ya da yeni ortaklık kurma
gündeminizde mi?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: 2017 yılında
ve devam eden dönemlerde, ASELSAN’ın
yurt dışı iştiraklerinin, hem ülkemiz
hem ASELSAN hem de bulundukları
ülkeler için katma değer yaratma yetenekleri ve kabiliyetleri artarak devam
edecek.
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Malezya’da da bu yıl içerisinde,
ASELSAN Malaysia adı altında şirketleşme çalışmalarımız devam ediyor.
Ayrıca Katar için de benzer ortaklık
modelleri gündemimizde bulunuyor.
Bunun dışında, ASELSAN, yurt içerisinde de kritik teknolojilerde savunma
sanayisi ekosisteminin gelişmesine
katkıda bulunmak, yetenek ve birikimini ülke içine yaymak ve savunma sanayisi kümelenmelerini güçlendirmek
amacıyla ortaklık kurma çalışmalarına
devam ediyor.
ASELSAN, inorganik büyüme amaçlı şirket satın alımı gerçekleştirmek
yerine, kritik teknolojilerde kendisine
ivme kazandıracak ve yüksek katma
değer üreten firmaları bünyesine katma amacı taşıyor. Bu doğrultuda, şirketimiz bünyesinde, aktif bir Birleşme
ve Satın Almalar birimi de faaliyet gösteriyor.

ASELSAN,
ulaşım sistemlerinde
iddialı bir oyuncu olmaya
hazırlanıyor.

Uzun Vadeli Hedef:
%50 İhracat
MSI Dergisi: ASELSAN’ın
ihracat performansına ilişkin
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: Savunma
firmaları, büyümek için, doğal olarak
ihracata önem vermek zorundalar. Şirketimizin ihracatını kademeli olarak
yukarıya çıkarmayı; uzun vadede, satışlarımızın yarısını ihracattan karşılamayı hedefliyoruz.
ASELSAN, dost ülke silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için, yoğun
bir ihracat faaliyeti yürütüyor. Geniş
ürün portföyüne sahip olmanın getirdiği avantajla, özellikle son yıllarda,
uluslararası ihalelerde başarılar elde
eden ASELSAN’ın ihracat portföyüne,
her sene yeni ülkeler ekleniyor. Bugüne kadar, 5 kıtada; 60’tan fazla ülkeye
ihracat gerçekleştirdik. 2016 yılında,

rekor seviyede yurt dışı sipariş aldık.
Hâlihazırda Suudi Arabistan, Pakistan,
Azerbaycan, Kazakistan ve Ürdün’de
ihracat faaliyetlerimizi yoğunlaştırmış
durumdayız.
MSI Dergisi: ASELSAN, Türkiye’nin
Ar-Ge harcamasının kayda değer
bir kısmını gerçekleştiriyor. Ar-Ge
çalışmalarınızın somut çıktılarını nasıl
sıralarsınız?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: ASELSAN’ın
1975 yılındaki kuruluş amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin ihtiyaçlarını;
yerli imkânlarla, dışa bağımlılığı en
aza indirecek şekilde karşılamaktır.
Bu misyondan hareketle, haberleşme
alanında başladığımız Ar-Ge faaliyetlerimiz, bugün, 15’in üzerinde farklı
faaliyet alanında ürünler ve sistemler
geliştirmeye kadar uzandı.
Dünyanın önde gelen savunma şirketleri arasında 58’inci sıraya kadar
yükselerek ve kaydettiğimiz ihracat
başarılarıyla ülke ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçtik. Bunu, Ar-Ge
çalışmaları ile kendi özgün çözümlerini
geliştirmemiz sayesinde gerçekleştirdik. Sözleşmeli projelerimiz ile yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra
her yıl, ciromuzun, ortalama %7’sini,
öz kaynaklı Ar-Ge projelerine ayırarak,
rekabetçi büyümemizi sürekli kılmayı
hedefliyoruz.
ASELSAN’da Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji yol haritaları ve yerlileştirme planlarının hazırlanması, güncellenmesi ve
takibi, Ar-Ge merkezlerinin ilgili kurum
ve kuruluşlarla ilişkilerinin yürütülmesi ve kazanılması veya terk edilmesi
gereken teknolojilerin belirlenmesi
şeklinde, bütünsel olarak sürdürülü-

ASELSAN, su altı akustiği konusunda da çalışmalar yürütüyor.

yor. Açık inovasyon ortamının yaratılmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına
yönelik, yurt içi ve yurt dışı araştırma
merkezleri, enstitüler, sanayi firmaları
ve üniversiteler ile kalıcı ve verimli iş
birlikleri tesis ediliyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı 6 Ar-Ge merkezimizde,
2.600’ün üzerinde Ar-Ge personelimiz,
yenilikçi ve özgün ürünler üzerinde
çalışmalarını sürdürüyor. Ar-Ge alanındaki çalışmalarımızın somut çıktıları; radar, elektronik harp, haberleş-

me, uydu-uzay, silah sistemleri, deniz
sistemleri, hava savunma sistemleri,
elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, güvenlik, enerji, sağlık ve ulaşım alanlarda, ürün ve sisteme dönüşmüş olarak görev yapıyorlar.

Projeler İlerliyor

MSI Dergisi: Türkiye, önümüzdeki
dönemde, bir dizi önemli ve prestijli
proje yürütecek. ASELSAN, bu
projelerde hangi rolleri üstlenmek,
hangi sistem ve alt sistemleri
sağlamak istiyor?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: HİSAR-A ve
HİSAR-O olarak isimlendirdiğimiz Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze
Sistemleri, az sayıda ülkenin sahip olduğu ve karmaşıklık düzeyi yüksek pek
çok kritik teknolojiyi barındıran, “sistemler sistemi” diye adlandırdığımız
sistemlerdir. ASELSAN’ın hava savunma alanında kazandığı birikim ve teknolojik altyapının hayata geçirildiği HİSAR
projelerinde; radar, E/O algılayıcılar,
KORKUT
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ASELSAN, helikopterler
için kokpit modernizasyonu
çözümleri de sunuyor.

ASELSAN’ın, sahada başarıyla görev yapan ve kendini kanıtlamış
özgün aviyonik sistemleri, hâlen 500 adetten fazla hava aracı
üzerinde, operasyonel koşullar altında kullanılıyor. ASELSAN’ın,
yazılım ve donanım geliştirme, sistem mühendisliği, test ve
doğrulama süreçleri, askeri ve sivil havacılık standartlarının
tanımladığı, en üst seviye emniyet gereksinimlerini karşılıyor.
komuta kontrol, haberleşme, atış kontrol ve füze arayıcı başlığı ile veri bağı,
alt sistem bazında, ASELSAN tarafından, milli olarak geliştiriliyor. Ayrıca,
bu ve diğer bileşenlerin bir arada, entegre bir hava savunma sistemi çatısı
altında etkin olarak görevini icra etmesi de projede ana yüklenici pozisyonuna
sahip ASELSAN tarafından sağlanıyor.
Projede kritik bir bileşen olan füzeyi
ise çözüm ortağımız ROKETSAN geliştiriyor.
HİSAR projeleri kapsamında, geçen yıl,
önemli kilometre taşlarından olan; dik
atış, ara safha güdüm ve fırlatma sistemi entegrasyon faaliyetlerini gerçekleştirdik. Projelerdeki tasarım safhası
tamamlandı, prototip sistemler üretildi
ve test safhasına başladık. HİSAR-A’nın
alt sistem doğrulama testleri, büyük ölçüde tamamlandı; sistem seviyesi test
faaliyetleri devam ediyor. HİSAR-O’nun
alt sistem doğrulama testlerini ise bu
yılın ikinci yarısında tamamlayacağız.
Yine bu yıl içerisinde, sistem seviyesi
atışlı testler gerçekleştireceğiz.
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Çok sayıda alt sistemi barındıran
karmaşık ürünlerin geliştirildiği
KORKUT, AİCveHİSAR-A/Oprojelerinde,
ASELSAN’ın yanı sıra MKEK, ROKETSAN
ve FNSS gibi kurum ve kuruluşlar da
önemli görevler üstlendi. Bunların yanı
sıra büyük, orta ve küçük ölçekli 100’ün
üzerinde alt yüklenici de projelere katkı sağladı. Bunca paydaşın bir arada
yer aldığı projelerin yönetimi, gerek
ASELSAN’a gerek Türk savunma sanayisine çok şey kazandırdı. Hava savunma alanında, önümüzdeki dönemde,
daha da büyük ölçekli projeleri yönetmeye ve başarılı şekilde sonuçlandırmaya hazırız.
ASELSAN’ın, sahada başarıyla görev
yapan ve kendini kanıtlamış özgün aviyonik sistemleri, hâlen 500 adetten fazla hava aracı üzerinde, operasyonel koşullar altında kullanılıyor. ASELSAN’ın,
yazılım ve donanım geliştirme, sistem
mühendisliği, test ve doğrulama süreçleri, askeri ve sivil havacılık standartlarının tanımladığı, en üst seviye
emniyet gereksinimlerini karşılıyor.

ASELSAN, bu bilgi birikimi ile Milli Muharip Uçak (TF-X) projesi kapsamında,
uçuş ve görev yönetim fonksiyonlarını
gerçekleştiren, tüm aviyonik sistemlerin özgün olarak geliştirilmesine ve bu
sistemlerin, aviyonik entegrasyonu için
verilecek tüm görevlere hazır.
ASELSAN, ayrıca çeşitli sensör teknolojileri alanında sahip olduğu bilgi birikimi sayesinde, TF-X için büyük önem
arz eden ve kritik teknolojiler olması
sebebiyle dünya çapında sayılı firma
tarafından geliştirilen; Burun Radarı,
Kızıl Ötesi Arama Takip Sistemi, Elektro-Optik Hedefleme Sistemi, Kızıl Ötesi
Füze İkaz Sistemi ve Elektronik Karşı Tedbir Sistemi’nin de özgün olarak
geliştirilmesi konusunda görev almaya hazır. Söz konusu projelerin hayata
geçirilmesiyle ASELSAN, aviyonik sistemler ve yenilikçi kokpit çözümleri ile
bu alanda dünya pazarında söz sahibi
firmalar arasındaki konumunu güçlendirecek.
Türkiye’nin ilk milli helikopter geliştirme projesi olan Özgün Helikopter
Programı kapsamında, özgün olarak
tasarlanıp geliştirilecek askeri ve sivil
hafif sınıf prototip helikopterlere yönelik aviyonik ekipman geliştirilmesini,
askeri ve sivil sertifikasyonunu ve aviyonik sistem entegrasyonunu içeren
sözleşme, TUSAŞ ve ASELSAN arasında, 31 Temmuz 2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmişti.

ASELSAN, elektro-optik sistemler konusunda
geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Türkiye’nin, hem sivil hem de askeri pazardaki dışa bağımlılığını
azaltmak adına çok önemli olan bu
program kapsamında, aviyonik sistemlerin tasarımından ve entegrasyonundan ASELSAN sorumlu. ASELSAN,
proje kapsamında, dünya pazarındaki,
mevcut ve geliştirilmekte olan helikopter platformları ile rekabet edebilecek, yenilikçi bir kokpit tasarımını,

tamamen milli imkanlar ile gerçekleştiriyor. Hâlihazırda mevcut hava
platformlarında faal olarak kullanılan ASELSAN ürünü diğer aviyonik
ekipmanlar da helikoptere entegre edilecek.
ASELSAN, bu proje kapsamında geliştireceği, Avrupa Havacılık Emniyeti
Ajansı (EASA) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sivil havacılık

standartlarına tamamen uyumlu Uçuş
Yönetim Sistemi Yazılımı sayesinde,
Özgün Helikopter’in, hem sivil hem
de askeri konfigürasyonunun dünya
üzerindeki tüm sivil hava sahalarında,
RNP 0.3 (Required Navigation Performance 0.3) seviyesine kadar, Performansa Dayalı Seyrüsefer (Performance Based Navigation) yapabilmesine
olanak sağlayacak.
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ASELSAN’ın uzaktan komutalı
silah sistemi çözümleri,
Kazakistan tarafından da
kullanılıyor.

Milli imkanlar ile geliştirilen ve sivil
havacılık standartlarına ve sertifikasyonuna uygun özgün kokpit donanımı
ve uçuş yönetim sistemi, temel uçuş
ekranı, sayısal harita gibi yazılımlar
sayesinde, yeni projeler kapsamında,
hem döner kanatlı hem de sabit kanatlı
platformlara bu çözümün hızlıca entegre edilmesi ve bu sayede, pilotların,
en kısa eğitim süreciyle yeni platformlara uyum sağlamaları da hedefleniyor.
ASELSAN tarafından geliştirilen sivil
sertifiye kokpit ile Türkiye, ilk kez, sivil
aviyonik kokpit tasarımı alanında, dünya pazarına adım atmış olacak.
Projede gelinen safha itibarıyla Kritik
Tasarım Gözden Geçirme fazı tamamlandı ve prototip ürün teslimatlarına
başlandı.
Hâlihazırda devam eden ÇAFRAD Faz1 Projesi kapsamında, TF-2000 Hava
Savunma Harbi Fırkateyni’nde kullanılacak; dönmeyen tipte, çok yüzlü çok
fonksiyonlu radar ile dönmeyen tipte,
çok yüzlü aydınlatma radarının ölçekli
konfigürasyonları ve aktif dönmeyen
tipte IFF anten alt sistemi geliştirme
çalışmaları devam ediyor. Sistemin,
2018 yılı içinde kabulleri tamamlanarak
teslim edilmesi planlanıyor. TF-2000
konfigürasyonunda kullanılacak uzun
menzilli radar çalışmaları da ASELSAN
bünyesinde devam ediyor.
ÇAFRAD, katı hâl gönderme ve alma
modülleri, gelişmiş sayısal işaret işle46 - Mayıs 2017

me mimarisi, darbe sıkıştırma özelliği,
çoklu hedef takibi, elektronik huzme
stabilizasyonu, kısa reaksiyon süresi ve
gelişmiş elektronik korunma teknikleri
sayesinde, özgün çözümü son teknoloji
ile buluşturuyor.
ÇAFRAD içindeki radar sistemleri,
platformlara ayrı ayrı entegre edilebilir özellikte ve hep birlikte iken uzun

menzilli hava resminin detaylı olarak
oluşturulmasına ve eş zamanlı olarak
birçok görevin icrasına imkân sağlıyor.
ÇAFRAD unsurları, Elektronik Harp Suiti, Seyir/LPI Radarlar ve Aktif Muhabere Antenleri ile birlikte, platformlarda
tek direk yapısına entegre edilebildiği
gibi, dağıtık olarak da konumlandırılabiliyor.

ASELSAN,
KORNET füzeleri ile
donatılmış tanksavar
kulesini, SOFEX
2016’da sergiledi.
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da, 118 adet yer terminali ve bunların
kontrolüne yönelik, ana ve yedek kontrol merkezleri bulunuyor. Tamamen
milli olarak yerli alt yüklenici firmalarla geliştirilen birimlerin kullanılacağı
projede; tasarım, üretim, entegrasyon
ve test çalışmalarına devam ediliyor.
Bu terminallerin teslimatlarına, 2018
yılından itibaren başlanacak ve sistem,
TSK kullanımına sunulacaktır.
Ku-Bant Uydu Muhabere Sistemi Projesi kapsamında, çeşitli platformlar
için, 315 adet uydu yer terminali ve
bunların kontrolüne yönelik, ana ve yedek kontrol merkezleri bulunuyor. TSK
için güvenli bir haberleşme altyapısı
ile birlikte sunulan; 280 adet Ku-Bant
uydu haberleşme terminali ve ana uydu
haberleşme kontrol merkezinin teslimatları tamamlandı ve TSK’nın kullanımına sunuldu.

Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-6A uydusunda yer
alacak olan Ku-Bant ve X-Bant Uydu
Haberleşme Görev Yükleri, ASELSAN
tarafından özgün olarak geliştiriliyor. Görev yüklerinin sistem tasarımı, üretim, montaj ve entegrasyonu,
işlevsel ve çevresel testleri, yörünge
testleri ve kritik bazı görev yükü ekipmanlarının tasarımı, ASELSAN tarafından gerçekleştiriliyor. ASELSAN
tarafından, TÜRKSAT-6A uydusunda
kullanılmak üzere geliştirilen görev
yükü ekipmanları; Görev Yükü Arayüz
Birimi (PIU), X-Bant Frekans Aşağı
Çevirici (DOCON), Ku-Bant Almaç (Receiver), Ku-Bant Kanal Ayrımı Birimi
(INET), Ku-Bant Kanal Birleştirme
Birimi (ONET) ve Ku-Bant Türkiye Reflektör Anteni’dir. Projede, kalifikasyon
modeline yönelik çalışmalara devam
ediliyor. Görev yükü ve görev yükü
ekipmanlarına ait kalifikasyon testlerinin, 2018 yılında tamamlanması ve
bunların, 2019 yılında TÜRKSAT-6A
uydusu ile GEO yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.
TUSAŞ ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Hava
Kuvvetleri Komutanlığının askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, özgün bir
48 - Mayıs 2017

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Uydusu’nun geliştirilmesi için gerekli olan
ön tasarım faaliyetleri yürütüldü. Proje
kapsamında; SAR Görev Yükü Alt Sistemi, Haberleşme Alt Sistemi ve Sabit/
Mobil Yer İstasyonlarının geliştirilmesi
ASELSAN tarafından gerçekleştiriliyor. 2016 yılı sonu itibarıyla projenin
Ön Tasarım Gözden Geçirme Aşaması,
proje takvimine uygun olarak başarıyla
tamamlandı. Projenin fırlatma aşamasına kadar olan süreçlerini kapsayan
Aşama-II’ye yönelik görüşmelere, tedarik makamı ile devam ediliyor.
TÜBİTAK 1007 destekli İşlemsel EHF
Uydu Aktarıcısı ve Test Ortamı Geliştirilmesi (UYAK) Projesi kapsamında, Yer
Sabit Yörünge (Geosynchronous Orbit /
GEO) yörünge uzay şartlarına uygun,
yüksek frekansa sahip mikrodalga modüller, faz dizili anten yapıları (reflektör
ve besleme dizileri), sayısal kontrol birimleri, soğutma yapıları ve temelbant
alt sisteminin milli olarak geliştirilmesi
ve üretilmesine yönelik kabiliyetler ve
test alt yapıları kazanıldı. Projenin bir
sonraki aşaması için, kullanıcı ve tedarik makamları ile çalışmalara devam
ediliyor.
X-Band Uydu Muhabere Sistemi Projesi kapsamında, çeşitli platformlar-

MSI Dergisi: ASELSAN, çok sayıda
başka proje yürütüyor olsa da son
dönemde kamuoyunun en çok
dikkatini çeken konular arasında,
elektromanyetik raylı top silahı geliyor.
ASELSAN’ın bu konudaki teknoloji
geliştirme çalışmaları ve hâlihazırda
ortaya çıkan silah sistemleri hakkında
bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: Elektromanyetik fırlatma (EMF) teknolojilerinin kazanılmasına yönelik çalışmalar,
ASELSAN tarafından, 2014 yılından bu
yana sürdürülüyor. Bu alanda yürütülen çalışmaların ilk çıktısı olan Elektromanyetik Top Sistemi’nin geliştirilmesi
konusunda, ilk sonuçlar alındı. 26-29
Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan
atışlı testlerde elde edilen başarılı sonuçlar ile bu alandaki iddiasını ortaya
koyan ASELSAN, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
ASELSAN, EMF alanında kritik teknolojilerin adım adım kazanılması, teknolojik hâkimiyetin sağlanması ve bu
teknolojinin ülkede uygulanabilir hâle
getirilmesi için çalışıyor. ASELSAN,
ilerleyen dönemde, bu alanda geliştireceği ürünler ile dünyanın önde gelen
üreticilerinden birisi hâline gelmeyi
hedefliyor.
Bugüne kadar, büyük ölçekli geliştirme
projelerinin üstesinden başarıyla gelmiş olan ASELSAN, TSK’nın yeteneklerini büyük oranda geliştirecek olan
Elektromanyetik Top Sistemlerinin de
ülkemizde üretilerek kullanıma alınması hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ekosistem,
Sivil Projelerle Genişliyor
MSI Dergisi: ASELSAN, sivil sektöre
yönelik faaliyetlerini, UGES Sektör
Başkanlığının kurulması ile üst
seviyelere taşıdı. Bu alandaki
çalışmalarınızın güncel durumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: ASELSAN,
kurulduğu tarihten itibaren, savunma
elektroniğinde ürün ve sistem çözümleri geliştirmeye odaklandı. Geçtiğimiz
yıllar içinde, savunma elektroniğinin
kritik teknoloji alanları olan; haberleşme, elektronik harp, radar, elektro
optik, aviyonik, komuta kontrol, ateş
destek, hava savunma, silah sistemleri, deniz sistemleri, su altı akustik harbi konularında ürün ve sistemler geliştirdi, üretti ve kullanıcıların hizmetine
sundu.
2014 yılından beri, bu alanlarda oluşturulan birikimler kullanılarak; ulaşım, güvenlik, enerji, trafik, ileri tarım
ve sağlık teknolojilerinde yeni projeler
başlatıldı. Edinilen tecrübeyle;
n Elektrikli ve raylı ulaşım
sistemlerinin çekiş sistemleri,

ASELSAN, Türkiye’nin, ekonomik ve sosyal gelişim hedeflerine
ulaşmasında, ciddi bir rol üstlendi ve sürdürülebilir büyüme
anlayışını, şirket vizyonu olarak benimsedi.
Platform kontrol bilgisayarları,
Enerji ve güç yönetim sistemleri,
n Güneş ve rüzgâr enerjisi üreten
sistemlerin güç ve kontrol
sistemleri,
n Otoyolların akıllı ücret toplama
sistemleri,
n Akıllı plaka tanıma sistemleri,
n Kent güvenlik sistemleri,
n İnsansız tarım sistemleri,
n Sağlık teknolojilerinde mobil dijital
X-ray görüntüleme cihazı,
n Manyetik rezonans görüntüleme
cihazı ve
n Tıbbi cihazların teknoloji transferi
ile yerli üretimi konularında proje,
ürün ve sistemler geliştiriliyor.
Başlatılan çalışmalarda kullanılan
proje modeli ile yurt içi ekosistemin
geliştirilmesi de hedefleniyor. Bu sayede, ASELSAN’ın, savunma alanı dışındaki satışları da artacak. Bu artış,
beraberinde, birlikte çalışılan ve hâlen
n
n

1.000 civarında olan yerli alt yüklenici
ve KOBİ sayısının da çoğalmasını sağlayacak.
MSI Dergisi: ASELSAN, aynı zamanda,
önemli bir çözüm ortağı ve alt yüklenici
ekosistemine sahip. ASELSAN’ın,
bugün geldiği noktada, çözüm ortakları
ve alt yüklenicilerle çalışma anlayışı
hakkında neler söylemek istersiniz?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: ASELSAN,
Türkiye’nin, ekonomik ve sosyal gelişim hedeflerine ulaşmasında, ciddi bir
rol üstlendi ve sürdürülebilir büyüme
anlayışını, şirket vizyonu olarak benimsedi. Bu yönde, üniversitelerimiz,
araştırma kurum ve kuruluşlarımız,
ilgili bölgesel kuruluşlarımız ve savunma sanayisi ekosisteminde yer alan
KOBİ’lerimiz ile bir bütün olarak hareket ediyoruz. Sürdürülebilir büyüme yolunda, yurt içi tedarikçilerin payı arttıkça, milli kalkınmaya destek de artıyor.
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Bu kapsamda, alt yüklenici ekosisteminin, özellikle KOBİ niteliğindeki firmalardan oluşmasına önem veriyoruz.
Son 8 yıldaki yurt içi siparişlerimize
bakıldığı zaman; KOBİ niteliğindeki firmalara verilen siparişlerin 8 kat arttığı;
2016 yılına bakıldığında ise yurt içine
verilen siparişlerin %90’ının, KOBİ niteliğindeki firmalara ait olduğu görülüyor.
ASELSAN, tedarikçilerini geliştirme
konusunda birçok imkân sağlayarak;
kendi yüksek üretim standartlarının
anlaşılması, savunma sanayisi isterlerinin öğrenilmesi ve bu şekilde kaliteli
üretim için amaç birliği sağlanması yönünde çalışıyor.
Tedarikçilerimize sağladığımız imkânlar söyle sıralanabilir:
n Şu ana kadar, 26.000 saatin
üzerinde verilmiş olan mesleki
eğitimler ve işbaşı eğitimleri gibi,
tedarikçilerin alması zorunlu
eğitimlerin ücretsiz olarak
sağlanması,
n Tedarikçilere ekipman aktarımı
ve özel ekipmanların tedarikçilerle
paylaşması,
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Tedarikçilere, çalıştıkları alanlarda
veya yatırım yapmak istedikleri
alanlarla ilgili olarak teknik
danışmanlık yapılması,
Tedarikçi Finansman Modeli
sayesinde, ASELSAN sipariş emri
ile tedarikçilerin, herhangi farklı bir
teminat göstermeden, anlaşmalı
bankalardan, açık sipariş emirleri
tutarında kredi kullanabilmesi,
Tedarikçilerle birlikte, düzenli
olarak çalıştaylar, seminerler gibi
ortak faaliyetlerin yürütülmesi ve
Ülkemizde önemi gittikçe artan
kümelerle ortak çalışmalar
yürütülerek yerlileştirme
çalışmalarına katkı sağlanması.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönem
için, çözüm ortaklarınıza ve alt
yüklenicilerinize hangi mesajları
vermek istersiniz?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: ASELSAN,
yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda, her türlü kara, hava,
deniz, uzay aracına cihaz ve sistem tasarlayıp üreten; bu cihaz ve sistemleri,
her türlü platforma entegre edebilen bir

teknoloji firması hâline geldi. ASELSAN,
geliştirdiği teknolojilerin, savunma sanayisi dışında kullanımı için de çalışıyor.
Bu doğrultuda; ulaşım, enerji, güvenlik
ve sağlık sektörlerine yönelik, ileri teknoloji çözümler için çalışmalara devam
ediyor.
ASELSAN’ın mevcutta gelmiş olduğu
noktadan daha da ileriye gidebilmesi,
yerli tedarikçilerinin katkısıyla mümkün olacak. Bu kapsamda ASELSAN,
yerlileştirme faaliyetlerini sürdürürken, son dönemlerde, sayıları ve
önemleri hızla artan kümelenmelerle
de yakın çalışmaya özen gösteriyor.
SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi, OSSA (Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi), TSSK
(Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi), ESAC (Eskişehir Savunma
ve Havacılık Kümelenmesi) ve HUKD
(İzmir Havacılık ve Uzay Kümelenmesi)
gibi birçok kümelenme organizasyonu ile çalışmalarımız sürüyor. Örnek
vermek gerekirse SAHA İstanbul ile
yerlileştirme çalışmalarına yönelik
olarak; kümeye üye olan tedarikçilerin yetkinliklerinin değerlendirilmesi,
ASELSAN’da yerlileştirilecek ürünlerin belirlenerek ilgili tedarikçilerin
yetkinlikleri ile uyumlu olanlarının belirlenmesi ve ardından, ilgili tedarikçilerle teknik konuların görüşülmeye
başlanması yönünde faaliyetler yürütülüyor.
Bu çalışmaların artmasını, önümüzdeki yıllarda, ülkemizin, başta savunma
ve güvenlik olmak üzere, teknolojik
ihtiyaçlarına cevap vermesini, alt yüklenici ekosistemini ve dolayısı ile kazancını yurt çapına yaymasını; dünya
çapında rekabetçi bir şirket olma hedefimizin gerekleri olarak değerlendiriyoruz.
ASELSAN, ATAK helikopteri için bir dizi
alt sistem geliştirdi.
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ADA sınıfı korvetlerde
2’şer adet bulunan ASELSAN’ın
STAMP sisteminin kontrol
konsolları.

ASELSAN, Türkiye’nin, sadece savunma değil, tüm sektörlerde
özgün tasarımlı, modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren,
üreten, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten bir
teknoloji üssüdür. Milli bir teknoloji firması ve bir dünya markası
olarak yolumuza devam ediyoruz.
MSI Dergisi: 5 yıl sonra nasıl bir
ASELSAN’ı hedefliyorsunuz? Ciro,
ihracat, Ar-Ge harcaması gibi belli
başlı parametrelerdeki hedeflerinizi de
okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: Geldiğimiz yer, bizim için gurur verici olsa
da yapılması gereken çok fazla şey
olduğunun bilincindeyiz. Birkaç ayrı
perspektifte cevap vermek gerektiğini
düşünüyorum. Öncelikle ekosistemimizin gelişmesini, güçlenmesini sağlamaya devam ederken; yurt geneline de
yayılmasına katkı sağlamak istiyoruz.
Bunun ülke ekonomisine olan katkısının yanı sıra savunma açısından da bir
değeri olduğunu düşünüyoruz.
Tüm dünyada olduğu gibi, yurdumuzda
da konvansiyonel savunma sistemlerinden, asimetrik tehditlere karşı geliştirilen savunma sistemlerine doğru
ihtiyacın genişlediğini görüyoruz. Güvenlik de en az savunma kadar önemli
bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.
Bu nedenle güvenlik sistemleri konu52 - Mayıs 2017

sundaki çalışmalarımızı, tek bir Sektör
Başkanlığımız bünyesinde birleştirdik.
Savunma alanında kazanılan teknolojik
birikimin kullanılacağı; enerji, sağlık
ve ulaşım alanlarındaki çalışmaları da
aynı çatının altında toplamayı tercih ettik. Bu yapılanma hareketi ile sektörel
tepkileri daha hızlı vermeyi; Ar-Ge faaliyetlerimizde bu alanlara odaklanmayı
hedefledik. Bu stratejimizin meyvelerini de almaya başladık.
Çalışan kalitesine gösterdiğimiz değerden, asla taviz vermeyeceğiz. Bunun
ötesinde, araştırma merkezlerimizdeki, doktora dereceli personelimizin sayısını arttırmayı da hedefliyoruz. Yatırımlarımızı da Ar-Ge faaliyetlerimizi de
Teknoloji Yol Haritamıza uygun şekilde
yürütmeye devam edeceğiz. Nihayetinde, ürünlerimizin, bölgemizdeki ülkelerden başlayarak ihracatını arttırmak
üzere de çalışmalarımız var.
Tüm bu unsurları, önümüzdeki yıllarda, ülkesinin, başta savunma ve güvenlik olmak üzere, teknolojik ihtiyaçlarına

cevap veren; ekosistemini ve dolayısı
ile kazancını yurt çapına yayan, dünya
çapında rekabetçi bir şirket olma hedefimizin gerekleri olarak değerlendiriyorum.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL: ASELSAN,
Türkiye’nin, sadece savunma değil,
tüm sektörlerde özgün tasarımlı,
modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, pazarlayan ve
satış sonrası hizmetlerini yürüten bir
teknoloji üssüdür. Milli bir teknoloji
firması ve bir dünya markası olarak
yolumuza devam ediyoruz. ASELSAN,
devletimizin güveni ve müşterilerimizin memnuniyeti doğrultusunda,
büyümesini sürdürecek. ASELSAN’ın
eriştiği teknolojik seviyeyi, IDEF
vesilesiyle tüm dünyaya göstereceğiz.
Bu başarıda emeği geçen paydaşlarımıza, gösterdikleri güven için yurt içi
ve dışındaki müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek
istiyorum.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Özkol’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:

“2026’da, 10 milyar dolar ciro yapan,
25.000 kişilik bir TUSAŞ olacak.”
Türk savunma ve havacılık
sanayisinin geleceği
konuşulduğunda, gözlerin
ilk çevrildiği şirketlerden
birisi olan TUSAŞ, hem
savunma hem de ticari
havacılık alanlarındaki
iş hacmini arttıracağı bir
döneme hazırlanıyor.
Bu dönemin ipuçlarını,
TUSAŞ Genel Müdürü
Temel Kotil’den dinledik.
© MSI Dergisi

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

MSI Dergisi: Temel Bey, göreve
gelmenizde, Milli Muharip Uçak
(MMU / Turkish Fighter / T-F)
projesinin çok önemli bir etken
olduğu bilgisini vermiştiniz. Buradan
başlayalım mı? Öncelikle proje
kapsamındaki çalışmalarınızın nasıl
ilerlediğinizi anlatır mısınız?
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Temel KOTİL: MMU, 5’inci nesil bir
savaş uçağı olacak. 5’inci nesil uçak
olarak, şu anda Amerikan Hava Kuvvetlerinin envanterinde F-22 ve F-35
bulunuyor. Rusya ve Çin, prototip aşamasındaki uçaklarının test süreçlerine
devam ediyor. MMU’yu geliştirdiğimizde, bu alanda, dünyanın 4’üncü ülkesi

olacağız. Tabii bu arada; Japonya, Kore
Cumhuriyeti, İran ve Hindistan da
çalışmalar yürütüyor. Dolayısı ile
bir rekabet var.
TUSAŞ, bu projenin ilk aşamasında, BAE Systems ile çalışacak.
BAE Systems ile gerçekleştirdiğimiz imza töreninde, hem Sayın

© MSB

liştirme tecrübesi yok ama bahsettiğim
desteklerle eksiklerimizi gidereceğiz.
Projede, çok büyük bir ekip görev yapacak. Şu anda yerleşkemizde, çok büyük
bir mühendislik binası inşa ediyoruz.
Bu, dünyanın en iyi mühendislik binası
olacak. Bir anlamda bir “Teknoloji Sarayı” olacak.
MSI Dergisi: Göreve başladığınızda
verdiğiniz önemli bir mesaj da
TUSAŞ’ın sağına bir sıfır koyacağınız ve
bugün 1 milyar dolar olan cironuzu,
10 milyar dolara çıkartacağınız
olmuştu. Bunu nasıl
gerçekleştireceksiniz? Şu anda bunun
için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Bu hedef gerçekleştiğinde nasıl bir
TUSAŞ göreceğiz?
Temel KOTİL: TUSAŞ’ta neler yapacağımızı, THY’den örnek vererek anlatayım.

THY’de uyguladığımız şuydu: Her yıl,
önünüzdeki firmalardan daha çok büyüdük. Eğer o firmaların, her yıl arttırdığı
yolcu sayısından daha çok yolcu taşırsanız, aradaki farkı kapatırsınız. Eninde
sonunda, onları yakalarsınız. Burada,
her yıl ne kadar ilave yolcu taşıdığınız
önemli. TUSAŞ, havacılık sektörünün
devlerinin yanında küçük bir şirket; ama
Türkiye’nin de Müslüman dünyanın da
en büyüğü. Bu potansiyeli var.
TUSAŞ da büyüme oranını, kendisinden
daha büyük firmalardan yüksek tuttukça, onları yakalayacak. 10 yıl içerisinde, 2026’da, belirlediğimiz 10 milyar
dolarlık ciroya ulaşmak için, her yıl, en
az %25 büyümemiz gerekiyor. Gerçi bu
yıl, büyüme oranımız %67 olacak. Dünya genelinde, sektörün büyümesi, yıllık
ortalama %5’tir. Biz, 5 kat daha fazla
büyümeyi hedefliyoruz.

HÜRKUŞ C
Mayıs 2017 - 55

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © TUSAŞ

Başbakanımıza hem de Sayın İngiltere
Başbakanı’na, herkesin önünde bir söz
verdik: MMU, dünyadaki en iyi savaş
uçağı olacak. Bunun çok büyük bir söz
olduğunun farkındayız; ama altı da dolu.
BAE Systems, F-35 projesinde önemli görevler üstlendi. 5’inci nesil savaş
uçakları konusunda, bilgi ve tecrübe
sahibi bir firma. Önümüzde, 4 yıl sürecek ön tasarım safhası bulunuyor. Bu
süreçte, uçağın mimarisi belirlenecek.
İzleyen 8 yıllık süreçte ise uçağın tasarımını tamamlayacağız. MMU’nun ilk
uçuşunu 2023 yılında yapması ve 2029
yılında envantere girmesi hedefleniyor. Daha sonra, Türk Hava Kuvvetleri
ve dost ve müttefik ülkeler için, seri
üretim başlayacak. Dünya genelinde
birçok ülke, diğer 5’inci nesil uçakların maliyetlerini karşılayamayacak durumda. MMU, bu konuda çok önemli bir
alternatif olacak.
BAE Systems, 100’ü aşkın çalışanı ile
bize destek verecek. 450 adam x yıl
mertebesinde bir teknik destek gerçekleşecek. Bize, ellerindeki yazılım ve
veri tabanını da açacaklar.
Ayrıca, dünya genelinde, çeşitli savaş
uçak projelerinde çalışan, yaklaşık 200
kişilik bir grup var. Bu grup, proje bazlı
çalışıyor ve bir proje bittiğinde, bir diğerine geçiyor. F-35 projesi tamamlandı. Şimdi bu ekibin önemli bir kısmını,
MMU projesine çekmeye çalışıyoruz.
Türk veya yabancı olsun, bu işte tecrübeli herkesi buraya getirmek peşindeyiz. Tabii kendi mevcut kadrolarımız
da var. TUSAŞ’ın, süpersonik uçak ge-

HÜRKUŞ montaj hattı
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Dolayısı ile birincisi, TUSAŞ’ı müthiş bir
hızla büyümeye zorluyoruz. Zorluyoruz
derken bahsettiğim şey şu: Karar veriyoruz, iddiamızı ortaya koyuyoruz, hızlı
bir şekilde uyguluyoruz.
İkincisi, böyle hızlı büyümeler, hiçbir
zaman organik gerçekleşmezler. O zaman, inorganik büyümemiz gerekiyor.
Almanya’da küçük bir şirketimiz var.
Onu, önümüzdeki dönemde büyüteceğiz. Biz, ayağımızı bir yere koyarsak
orayı geliştiririz. Ayrıca, THY’de de gördüğümüz gibi dünyanın farklı yerlerine
açılmak, kurum kültürünüzü zenginleştiriyor. Biz de yurt dışında şirketler
alırken, onların kültürünün pozitif yanlarını alacağız.
Üçüncüsü, Türkiye hâlâ ucuz bir ülke.
Biz herkesten daha ucuza üretim yapabiliyoruz. Şimdi yeni bir yapılanmaya gittik. Personel sayısını arttırıyoruz.
Ama yalnızca mühendis ve teknisyen
alıyoruz. Mühendis ve teknisyen sayımız arttıkça, genel giderlerimiz de
düşüyor. 1-2 yıl için, TUSAŞ’ı, dünyanın
en ucuz üretim yapabilen şirketi olarak
göreceksiniz.
MSI Dergisi: TUSAŞ’ın şirket
alımlarında sırada hangi ülke hangi
şirket var?
Temel KOTİL: TUSAŞ; Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Boeing gibi
uluslararası büyük şirketler ile önemli
projeler yürütüyor. Bu nedenle ABD’de,
bu firmaların tedarik zincirinde bulunan bir şirket alımı yapmak istiyoruz.
Bu şirkete her türlü desteği vereceğiz;

T129 ATAK
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ama beklentimiz, tabii ki kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi. Fransa,
İngiltere ve Kanada’dan şirket almakla
da ilgileniyoruz.
MSI Dergisi: 10 milyar dolarlık ciro
gerçekleştiğinde, nasıl bir TUSAŞ
göreceğiz?
Temel KOTİL: Bunun bir matematiği
var. Bugün 500 milyon dolardan biraz
daha fazla bir geliri, Airbus, Boeing,
Bombardier ve Lockheed Martin için
yaptığımız işlerden elde ediyoruz. Bu
demektir ki bizim başkaları tarafından
tasarlanan platformlara yönelik parça
üretimimiz, 500 milyon dolar değerinde. Eğer bu üretimi yapan bölümlerimiz, TUSAŞ’ın özgün ürünleri için üretim yapıyor olsaydı, gelirimiz 5 milyar
dolara çıkardı. Çünkü parçaları entegre

Özgün Helikopter’in prototipi

edip ürünü ortaya çıkarttığınız zaman,
daha çok değer yaratmış oluyorsunuz.
Yeter ki özgün ürünleriniz, tasarımlarınız olsun. Kendi tasarımlarımız da var.
HÜRKUŞ’u, bir eğitim uçağı olarak geliştirdik. Kısa bir süre önce, yakın hava
desteği sürümünün atış testini gerçekleştirdik. Üretimine geçeceğiz. Özgün
Helikopterimizi tasarlardık. O da 2018
yılının Eylül ayında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İnsansız hava aracı alanında
ANKA’mız var.
Dolayısı ile özgün ürünlerimizle büyüyeceğiz. Tabii 500 milyon dolarlık parça üretiminin katkısını da arttıracağız.
Bu alanda, 2-3 milyar dolar ciro yapabileceğimizi öngörüyoruz. Bu hedefe
ulaşmak için, maliyetlerimizi daha da
aşağıya çekeceğiz. Çünkü pahalı olursak parça üretme işi alamayız. İşçilik maliyetimizi, 2 yıl içerisinde, %30
aşağıya çekeceğiz. Tabii bunu daha az
maaş vererek değil, verimliliği arttırarak sağlayacağız.
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Kâğıt Mühendis
İstemiyoruz
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T625 Helikopteri prototipinin geliştirilmesi ve 2 adedinin
üretilmesine yönelik program kapsamında; gövde tasarımı ve
gelişmiş aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor,
dinamik aksamlar ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz
sistemlerin tasarımlarını ve üretimlerini de tamamen milli imkân
ve kabiliyetleri kullanarak gerçekleştiriyoruz.
MSI Dergisi: 10 milyar dolarlık
TUSAŞ’ın ihracat performansı ne
olacak?
Temel KOTİL: İç pazara baktığımızda,
örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri, yakın
gelecekte, yıllık 10 milyar dolar alım
yapacak noktaya gelecek gibi görünmüyor. Dolayısı ile biz 10 milyar dolarlık cironun %90’ının, yurt dışından
geleceğini öngörüyoruz.
Zaten günümüzde, teknoloji şirketlerinin tek yaşama şansı da ihracat. Türkiye, nüfus olarak da ekonomi olarak da
yüzölçümü olarak da dünyanın yaklaşık
%1’i. Ama dünyada söz sahibi bir oyuncu olmanın tek yolu, pazarın, yaklaşık
%5-10’una sahip olmak. Türkiye’nin
bütün ihtiyacını gidersek bile boyumuz
5 kat kısa kalıyor. O yüzden ihracata yöneleceğiz.
MSI Dergisi: Bu noktada, Türkiye’nin
2023 yılı ihracat hedefleri için bir
şey söylemek ister misiniz? TUSAŞ,
bu hedeflerin ne kadarlık kısmını
gerçekleştirecek?
Temel KOTİL: TUSAŞ, bir platform üreticisi ve entegratör. Bu açıdan baktığı58 - Mayıs 2017

mızda; evet ürünlerimizde birçok Türk
firmasının verdiği alt sistemler olacak;
ama satışı biz yapacağız, dolayısı ile ihracat rakamlarında, bizim bir ağırlığımız olacak. Şu anda ihracatımız, yıllık
500 milyon dolar seviyesinde. 2023’e
geldiğimizde ise 2-3 milyar dolar bandında ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
MSI Dergisi: Aynı zamanda TEI’nin de
Yönetim Kurulu Başkanısınız. Bu
göreviniz dolayısıyla şu soruyu
sormak istiyoruz. Bu hedefin TEI’ye
yansımaları nasıl olacak?
Temel KOTİL: TEI’nin büyük hissedarı
biziz. Başkanlığımda, ilk yönetim kurulu toplantısını da yaptık. Şunu vurguladım: TEI’nin cirosunun artması lazım.
Genel Müdür Mahmut Bey, çok bilgili
bir kişi. GE’de çalışmış, motorun her
yerini biliyor. Akademik kariyerinde de
en üst noktaya gelmiş, profesör olmuş.
Onun liderliğinde, TEI’den büyük cirolar kaydetmesini bekliyoruz. TEI’nin de
TUSAŞ gibi özgün ürünlerinin olması
gerekiyor. Örneğin, Özgün Helikopter’in motorunu onlar geliştirecek.

MSI Dergisi: Bir diğer önem verdiğiniz
konunun da Türkiye’yi, gelecek
hedeflerine ulaştıracak “yetişmiş
insan kaynağı” olduğunu
sohbetlerimizden biliyoruz.
Aynı zamanda bir akademisyen de
olarak, bu konuya yaklaşımınızı ve
bu kaynağı geliştirmeye yönelik
ne gibi çalışmalarınız olduğunu
anlatır mısınız?
Temel KOTİL: Savunma sektörü ve
ileri teknoloji sektörü, kuyumculuğa
benzetilebilir. Butik bir iş yapıyorsunuz. Ama içinde, analitiği de olan
bir iştir. Çok kaliteli, çok iyi yetişmiş
mühendisler ve teknisyenlerle yapabilirsiniz. Örneğin, otomobilin kaportasında toleranslar milimetre seviyesindedir; ama bizde mikronlara iniyor.
Türkiye’nin insan kaynağının kaymak
tabakasını, TUSAŞ’ta görevlendirmek
zorundayız.
Kâğıt mühendis diye bir tabir var.
Gençler, üniversiteye, daha önce fiziksel hiçbir şey yapmamış bir şekilde geliyorlar; üniversiteyi de böyle bitiriyorlar ve mühendis oluyorlar; ama
her şey kâğıt üzerinde. İşte buna “kâğıt mühendis” deniyor. Biz üniversitelerimizden, artık kâğıt mühendisler
çıkmasın istiyoruz. Onun için, İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile çok güzel bir proje başlattık. Sağ olsunlar,
Yönetim Kurulumuz da destek verdi.
Uçak ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden, 24 öğrenci ve 11 öğretim
üyesi, bir ekip oluşturdu. Bu ekip,
aynen bizim HÜRKUŞ’u tasarlarken
geçtiğimiz süreçlerden geçerek,
2 yıl içinde, bir uçak tasarlayacak.
Onlara biz destek olacağız; ekipmanlarını alacağız, ortaya çıkan uçağın
üretimini de yapacağız. Ama onlar
da Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’na proje yapıyormuş gibi çalışacaklar; ön tasarım, kritik tasarım
gibi aşamalardan geçecekler. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile
de benzer bir çalışmayı yapmak istiyoruz.
Öğrencilerin, daha okulları bitmeden,
bizde yarı zamanlı çalışmasını da istiyoruz. Şu anda, İTÜ’den 8 öğrenciyi,
yarı zamanlı olarak çalıştırıyoruz.
Mühendislik tarafına benzer bir şekilde, teknisyen tarafında da çalışmalarımız var. Gazi Üniversitesi ile birlikte bir
yüksekokulumuz var; burada teknisyen
yetiştiriyoruz.
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MSI Dergisi: TUSAŞ, ciro hedeflerine
yürürken kaç kişilik bir şirket olacak?
Temel KOTİL: Onun da bir matematiği var. Biraz önce söylediğimi tekrar
hatırlatayım: Biz şu anda, işe yalnızca
mühendis ve teknisyen alıyoruz. Şu
anda, mühendislik yapan çalışan sayımız 1400. 10 yıllık dönemde, sadece
MMU projesinde, hepsi bizim bünyemizde olmasa da 10.000 mühendis çalışacak. Bunun 2 katı da teknisyen olur.
Dolayısı ile biz, 25.000 kişiye çıkacağız.
Yani 2026’da, 10 milyar dolar ciro yapan, 25.000 kişilik bir TUSAŞ olacak.
Burada, genç arkadaşlara da bir mesaj
verelim. Çok iyi İngilizce bilen, not ortalaması yüksek, çalışkan, kendi kendine öğrenebilen genç mühendisler
istiyoruz.
MSI Dergisi: Alt yüklenicileriniz
KOBİ’leri ve yan sanayiyi bu süreçte
nereye konumlandırıyorsunuz? Bu
büyüme onlara nasıl yansıyacak?
Onlardan neler yapmalarını
bekliyorsunuz?
Temel KOTİL: Geçenlerde, KOBİ’lerle
bir toplantı yaptık. Onlara şunu söyledik: Bizim yaptığımız hangi işi almak
istiyorsanız, söyleyin; hepsini size verebiliriz. Çünkü bizim daha iddialı başka işlerimiz var. Ama burada şöyle bir
darboğaz var: Bu firmalarımız, bizden
daha çok, detay parça üretim işi talep
ediyor. Blok metali kesip, parça üretiyorlar. Ama artık CNC tezgâhlar, eskisi kadar iş gücü gerektirmiyor. Bu
tezgâhları, daha yüksek sayılarda alabildiği için TUSAŞ, daha ucuza tedarik
edebiliyor. Böylece, detay parça üreten
firmaların, bir cazibesi kalmıyor. Oysa
platformların iniş takımı, havalandırma sistemi, hidrolik sistemi gibi alt
sistemlerini üretecek firmalara ihtiya-

ANKA-S
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cımız var. Firmalarımızın, buralara yönelmesini istiyoruz.
Örneğin, yaptığımız tasarımların, prototiplerini üreten şirketlerin ortaya
çıkmasını istiyoruz. Talep ettiklerimiz,
emek yoğun, ustalık isteyen, butik işler. Bize böyle işlerle gelirlerse daha
çok iş aktarabiliriz. Ama sıradan işlerde, çok fazla gelecek yok.

Platformlar Olgunlaşıyor

MSI Dergisi: İnsansız hava aracı
(İHA) projeleriniz cephesindeki
çalışmalarınızla ilgili neler söylemek
istersiniz? 2017 yılında 6 adet ANKA İHA
ve ilgili yer sistemleri ile 2018 yılında
4 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin
teslimi yapılması planlanıyordu. Bu
planlama hala geçerli mi?
Temel KOTİL: ANKA-S programında çalışmalarımız tüm hızı ile devam
ediyor. Şu anda montaj işlemleri tamamlanmış 2 uçağımız hazır ve müşterimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz
kalifikasyon testlerinde kullanılıyor.
Tüm sözleşme isterlerini karşıladığımızı, yapılan testler ile tek tek gösteriyoruz. Uçak imalat süreçlerimizi
iyileştirdik; daha hızlı ve seri şekilde
imalatlarımıza devam ediyoruz. Mevcut hazır 2 adet hava aracına ek olarak
montaj faaliyetleri devam eden 6 hava
aracımız daha var. Bunların, toplam 6
adedini, bu sene teslim edeceğiz. Kalan 4 tanesi için teslimatlar, takvimine
uygun şekilde, 2018 yılında, Operasyon
Eğitim ve Simülatör Merkezi ile birlikte yapılacak. Bu yeteneklerin devreye
girmesi ile birlikte, ANKA’nın, tek merkezden, konuşlanma yerinden bağımsız olarak uydu ve TAFICS üzerinden
kontrol edilmesi yeteneği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na kazandırılmış olacak.

ANKA Blok-B’de de çalışmalarımız son
hız devam ediyor. Bu sene, toplam 17
adet ANKA İHA’sını tamamlayacağız.
İhtiyaç çok fazla. Dünyadan da çok talep var. Özellikle Uzak Doğu, Körfez
Bölgesi ve Güney Amerika’dan. Uçağı
da durmadan geliştiriyoruz. Ağırlığını azaltacak, performansını arttıracak
özellikler ekliyor, yardımcı sanayimizle
daha fazla iş paylaşıyoruz.
MSI Dergisi: T129 ATAK helikopterinin,
önce Türk Silahlı Kuvvetlerine
teslimatı; sonra da ihracat çalışmaları
hakkında bilgi verir misiniz? Pakistan’a
yönelik çalışmalarınızın son durumu
hakkında neler söylemek istersiniz?
Temel KOTİL: İmzalanan sözleşme
çerçevesinde, helikopterin geliştirilmesi ve 59 adet kesin, 32 adet opsiyon
olmak üzere, toplamda 91 adet helikopterin üretimine yönelik başlatılan
ATAK Programı’nda, Nisan ayı itibarıyla 20 adet helikopter teslim edildi. T129
ATAK helikopterleri, TSK envanterinde,
2014 yılından itibaren, faal olarak kullanılıyor.
TSK tarafından seçildiği günden beri,
T129 ATAK helikopterine, dış pazarlardan da oldukça yüksek bir ilgi gösteriliyor. Bu yüksek ilgi, özellikle teslimatların ilerlemesi ve teslim edilen
helikopterlerin operasyon sahalarında
kendini kanıtlamasıyla günbegün artıyor. Uluslararası pazarda, T129 ATAK
helikopterine, yüksek irtifa ve yüksek
sıcaklık koşullarında gösterdiği üstün
performans ile başta Pakistan olmak
üzere, Körfez ülkelerinden ve Asya ülkelerinden yoğun bir ilgi gösteriliyor.
Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin yoğun ve
ciddi test sürecini başarı ile geçen T129
ATAK helikopterimiz, Pakistan koşullarında, her türlü zorlu görevi icra etti;
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TUSAŞ tarafından A400M uçakları için üretilen orta gövde bölümleri

Himalayalar’da dahi gösterdiği başarılı
performans ile göğsümüzü kabarttı. Bu
bağlamda da Pakistan resmi makamları ile her düzeyde görüşmelerimiz
devam ediyor.
MSI Dergisi: Özgün Helikopter projesi
nasıl ilerliyor? 2018’de ilk uçuş olacak
değil mi?
Temel KOTİL: Tüm kilometre taşları,
program bütçesi ve takvimine uygun
bir şekilde ilerleyen Özgün Helikopter Geliştirme Programı kapsamında,
kritik tasarım gözden geçirme safhası
çalışmalarını yürütüyoruz. T625 Helikopteri prototipinin geliştirilmesi ve
2 adedinin üretilmesine yönelik program kapsamında; gövde tasarımı ve
gelişmiş aviyonik sistemlerin yanı sıra
transmisyon, rotor, dinamik aksamlar
ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz
sistemlerin tasarımlarını ve üretimlerini de tamamen milli imkân ve kabiliyetleri kullanarak gerçekleştiriyoruz.
Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri
Işık’ın tesislerimizi ziyaretinde de vurguladığı üzere, T625 Helikopteri’nin ilk
uçuşunu, 6 Eylül 2018 tarihinde, saat
06:00’da, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirmek için azimle çalışıyoruz.
MSI Dergisi: HÜRKUŞ cephesinde
çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

HÜRKUŞ-C ilk atışını yaptı. Bu konuya
da değinerek cevap verebilir misiniz?
Temel KOTİL: Bildiğiniz gibi A, B ve C
olmak üzere 3 adet HÜRKUŞ sürümüne yönelik proje faaliyetlerimiz yoğun
bir şekilde devam ediyor. HÜRKUŞ-A
projesinde, Türkiye’de bir ilk olarak,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve
EASA’dan CS-23 standartlarına göre
sertifikamızı aldık. Bilahare uçaklar, SSM tarafından kabul edildi ve
TUSAŞ’a teslim edildi. Bu uçaklarla şu
anda silah atış gösterimi ve HÜRKUŞ-B
projesine yönelik iyileştirme çalışmalarını icra ediyoruz. Silah atış gösterimi
kapsamında, Sayın Milli Savunma Bakanımızın da katılımı ile ilk atış testimizi başarıyla yaptık. Önümüzdeki dönemde, HÜRKUŞ-C projesine yönelik
hazırlık testlerine devam edeceğiz.
SSM tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Silahlı HÜRKUŞ
Uçağı Tedarik projesi kapsamında,
7 Nisan’da, Teklife Çağrı Dokümanı yayımlandı. Biz de şu an, teklifi sunmak
üzere çalışmalara devam ediyoruz. Bu
doğrultuda, HÜRKUŞ-C sözleşmesinin, Mayıs ayı içinde imzalanması hedefleniyor. Bu proje kapsamında; 8’si
ilk konfigürasyon, 12’si tam konfigürasyon, 12’si de opsiyon olmak üzere,
toplam 32 adet uçak tedarik edilmesi
planlanıyor.

HÜRKUŞ-B projesi ile Hv.K.K.lığının,
temel uçuş eğitim ihtiyacı için, siparişe
bağlanan 15 adet uçağın montaj faaliyetleri devam ediyor. Bu ihtiyaca yönelik, 40 opsiyon da bulunuyor. Hâlihazırda, 7’nci gövde ve 5’inci kanat, montaj
ve sistem yerleşimi aşamasında. Yaz
aylarında, yer testlerine ve bu yıl içinde, ilk HÜRKUŞ-B uçağı ile uçuş testlerine başlamayı hedefliyoruz. İmzalı
HÜRKUŞ-B sözleşmesine göre, ilk teslimat Haziran 2018; 15’inci ve son teslimat ise Haziran 2019 olarak planlandı.
MSI Dergisi: Bir dönem, HÜRKUŞ
projesi ilerlerken, KT-1T projesi
kapsamındaki 15 uçaklık opsiyonun
devreye alınması konusu, epeyce
tartışmalara da neden olmuştu.
Türkiye’nin, artık bu sınıfta bir uçağı yurt
dışından alması söz konusu olabilir mi?
Temel KOTİL: Almaması gerekiyor;
çünkü biz HÜRKUŞ’u bu yıl bitiriyoruz.
ASELSAN sağ olsun, sayısal kokpit ile
ilgili çalışmaları hızlandırdı. Dolayısı ile
2018 yılının Haziran ayında olan teslimatı, 2017 yılının sonuna, belki 2018 yılının başına çekiyoruz. Önce Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı için üretim yapmaya
başlayacağız; ardından Kara Kuvvetleri
Komutanlığı için yakın hava desteği sürümünün üretimine başlayacağız. 2018
boyunca, ayda 3 uçak üreteceğiz.
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MSI Dergisi: Başlangıç Eğitim Uçağı
(BEU) projesinde Pakistan ile iş birliği
konusunda neler söylemek istersiniz?
Temel KOTİL: Hâlihazırda SSM ve Pakistan’ın PAC Kamra kuruluşu arasında, Hv.K.K.lığının, 52 adet Başlangıç
Eğitim Uçağı ihtiyacına yönelik olarak,
Super Mushshak uçağının tedarikine
ilişkin sözleşme görüşmeleri devam
ediyor. Bu program kapsamında; devletimizin beklentileri doğrultusunda,
yerli katkının arttırılması amacıyla
TUSAŞ’a verilecek görevler için, PAC
Kamra ile görüşmelerimiz sürüyor.
MSI Dergisi: TUSAŞ, Bölgesel Uçak
projesindekine benzer bir modelle
kurgulanan ATAK projesinin yanı sıra
sıfırdan uçak tasarladığı HÜRKUŞ
projesinde de ciddi mesafeler kat
etti. TUSAŞ’ın bugün ulaştığı toplam
birikime dayanarak, mevcut bir uçağı
basamak olarak kullanmak yerine,
sıfırdan bir uçak tasarlamayı tercih
eder miydiniz?
Temel KOTİL: HÜRKUŞ, tam teşekküllü bir uçak. Diğer uçaklarda bulunup da
HÜRKUŞ’ta bulunmayan bir ekipman
yok. Tek motorlu. 2 tane koyarsanız biraz daha büyür; jet motoru koyarsanız
daha farklı bir uçak olur. Ama içindeki
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HÜRKUŞ için bir de simülatör
geliştireceğiz. Burada iş ortağımız
HAVELSAN olacak. Tam teşekküllü
bir eğitim programı hazırlıyoruz.
HÜRKUŞ’un, 100’ler mertebesinde satış
rakamlarına ulaşacağını öngörüyoruz.

TUSAŞ, çok güçlü bir şirket. Bugün, TUSAŞ’ın özgün ürünlere
yönelik projelerini arttırmak için çalışıyoruz. Mühendislere ve
teknisyenlere vurgu yapmamın nedeni bu. Mühendis, özgün
tasarımlar; teknisyen ise onları üretecek iş gücü demek. Gelecek
10 yıl boyunca, TUSAŞ’ta şunu göreceksiniz: En önde teknisyenler,
arkalarında mühendisler ve en arkada da ben olacağım.
bilgisayarı, kumandaları, göstergeleri, sayısal kokpiti çok da farklı olmaz.
Tabii daha büyük uçaklar, daha farklı
bütçeler anlamına gelir. Geliştirme süreleri daha uzun olur. Ama özü aynıdır.
Dolayısı ile TUSAŞ, sıfırdan bir uçak yapabilecek konumda.
Biz, farklı projeler üzerinde de çalışıyoruz. Boeing, 757 modelinin muadili
olacak, Airbus A321 ile A330 arasındaki
segmente hitap edecek bir uçak geliştirme kararı arifesinde. Boeing’e resmi
bir yazı gönderdik ve bu projede, ortak
olarak yer almak istediğimizi belirttik.
Tam rakamını veremem ama ciddi bir

bütçe ortaya koyabiliriz. Burada, havayolu tecrübemiz de geliştirilecek uçak
konusunda ne yapmamız gerektiğini
bilmemize yardımcı oluyor. Böyle fırsatları da kolluyoruz.
TUSAŞ gibi şirketlerin geleceği, sürdürülebilirliği, sivil programlardan
geçiyor. Bu programlar, sürekli bir
girdi sağlıyor. Boeing’in 737 serisinin
10.000’inci uçağını, geçen yıl THY teslim aldı. 10.000 tane savaş uçağı yapamazsınız. Dolayısı ile sivil programlar,
bizim için şart. Ben bu konuya, ticari
olarak bakıyorum. Savunma tarafı için,
sürekli devlet desteği alarak çalışmak
çok iyi bir model değil. Bizim kendi yağımızla kavrulabilmemiz için, sivil projelere ihtiyaç var.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Temel KOTİL: TUSAŞ, çok güçlü bir
şirket. Bugün, TUSAŞ’ın özgün ürünlere yönelik projelerini arttırmak için
çalışıyoruz. Mühendislere ve teknisyenlere vurgu yapmamın nedeni bu.
Mühendis, özgün tasarımlar; teknisyen ise onları üretecek iş gücü demek.
Gelecek 10 yıl boyunca, TUSAŞ’ta şunu
göreceksiniz: En önde teknisyenler, arkalarında mühendisler ve en arkada da
ben olacağım.

TUSAŞ tesislerinde MELTEM-3 projesi için modifikasyonu yapılan ATR-72
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel
Kotil’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar:

“Yenilikçi ve özgün ürünlerle
fark yaratmaya devam ediyoruz.”
© MSI Dergisi

Müşterilerine sunduğu
yeni ürünlerle son
dönemin en hareketli
firmalarından biri
olan ROKETSAN,
IDEF 2017’de, daha da
genişleyen ürün ailesini
sergiliyor. ROKETSAN
Genel Müdürü Selçuk
Yaşar, ürünlerini
nasıl geliştirdiklerini,
ürünlerinin mevcut
durumunu ve gelecek
planlarını, MSI Dergisi’ne
anlattı.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © ROKETSAN

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com
MSI Dergisi: ROKETSAN, bazıları
gizlilik nedeniyle kamuoyuyla çok
paylaşılmayan; ipuçları SSM raporları
gibi kamuoyuna açık dokümanlarda
zaman zaman görülen, farklı
ihtiyaçlara yönelik geniş bir ürün
yelpazesi üzerinde çalışıyor. Sizden,
ayrıntılarına belki giremeseniz de bu
geniş ürün ailesinin kapsamı hakkında;
üye sayısı, uygulama alanları gibi genel
göstergelerle bilgi alabilir miyiz?
Selçuk YAŞAR: ROKETSAN’ın vizyonunu, “Denizlerin altından uzaya kadar,
roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olmak.” şeklinde ifade ediyoruz.
Bu vizyonun gereği olan çalışmaları da
başarılı bir şekilde sürdürüyoruz.
ROKETSAN’ın ilk ürünleri, 107 mm ve
122 mm topçu roketleri oldu. Bunlar,
dünya genelinde kullanılan sistemlerdi; ama bizim farkımız, bunlarda
ilk defa kompozit katı yakıt kullanmak
oldu. Bu sistemlerimizi, hem Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne hem de
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yurt dışı müşterilerimize teslim ettik.
O günlerin üzerinden 21 yıl geçti ve
ROKETSAN, hâlâ yenilikçi ve özgün
ürünlerin peşinde. Yenilikçi ve özgün
ürünlerle fark yaratmaya devam ediyoruz.
Topçu roketleri ürün kategorisinde, daha sonra KASIRGA roketini ve
YILDIRIM füzesini ürettik. Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) için, onların ihtiyaçlarını karşılayan ve dünyada bir eşi daha
olmayan JOBARIA sistemini geliştirdik. KASIRGA’nın güdümlü sürümünü
geliştirdik ve geçen yıl, ilk teslimatını
yaptık. Sırada 122 mm’nin güdümlüsü
var, onun da kalifikasyonunu tamamlamak üzereyiz. Proaktif davranarak,
kendimizin geliştirdiği bir ürün. Hazır
olduğunda, ilk etapta TSK’dan sipariş
alacağımızı öngörüyoruz.
Tüm bu süreçte, roket ve füzelerimize,
farklı harp başlıkları ve tapalar da geliştirdik.
Topçu roketleri alanında, KASIRGA ile

122 mm arasında, yaklaşık 60-70 km
menzilli, düşük maliyetli bir güdümlü
sistem geliştirme düşüncemiz de var.
Havadan yere taktik füzelere geldiğimizde, çalışmalarımız, CİRİT’le başladı. 2011 yılında kalifikasyonu tamamlanan CİRİT’i de hem TSK’ya teslim ettik
hem ihraç ettik. Tanksavar UMTAS ve
OMTAS füzelerimizin kalifikasyonu tamamlandı. Kendi öz kaynaklarımızla
lazer güdümlü L-UMTAS füzesini geliştirdik. Yine 2016 yılı içinde, kalifiye ettiğimiz bir türev ürünümüz de Mini Akıllı
Mühimmat (MAM). L-UMTAS’ın türevi
olan MAM-L, şu anda kullanımda ve
ihracat potansiyeli çok yüksek olan bir
ürün. CİRİT’in türevi olan MAM-C’nin
de kalifikasyonu devam ediyor.
Lazer güdüm kitimiz TEBER, bu yıl seri
üretime giriyor. Bu ürün için de yurt içi
ve yurt dışından ciddi sipariş bekliyoruz; görüşmelerimiz devam ediyor. Bu
da yine kendi öz kaynağımızla geliştirdiğimiz bir ürün.

L-UMTAS

OMTAS

Devletimizin bize verdiği çeşitli görevler ve bu görevler uyarınca yürüttüğümüz projeler de var. ROKETSAN,
ilgi alanlarında, yetkin ürün aileleri
oluşturmak için çalışmalarına devam
ediyor.
MSI Dergisi: Baktığımızda,
ROKETSAN’ın, bu süreçte yeni
ürünlerinin bir bölümünü, öz
kaynakları ile geliştirdiğini görüyoruz.
Yeni ürün geliştirme yaklaşımınızdan
bahsedebilir misiniz?
Selçuk YAŞAR: ROKETSAN, sürekli cirosunu arttıran ve kâr eden bir şirket.
Yeni ürünlerimizi geliştirirken TSK ile
sürekli irtibat hâlindeyiz. Onların ihtiyaçlarını anlayıp, proaktif yaklaşmaya
çalışıyoruz. Yaklaşımımızda 3 nokta
öne çıkıyor:
1. İnovatif olmanız lazım,
2. Gerektiğinde öz kaynaklarınızla
geliştirme yapmanız lazım ve
3. Hızlı olmanız lazım.
Böylece, çoğu zaman, TSK’ya danışıp;
ama resmi bir proje başlatılmasını
beklemeden, ihtiyaçlar doğrultusunda,
ileri teknoloji içeren, yenilikçi ürünler
geliştirebiliyoruz. Bunda da başarılı
olduğumuza inanıyoruz. Bizim için başarı ölçütleri; ürünün TSK tarafından
kullanılması, inovatif olması ve yerli ve
milli olması. ROKETSAN’ın ürünlerinin
tamamı yerli ve millidir; kimseye sormadan, donanımını ve yazılımını değiştirebiliriz, lojistik destek verebiliriz.
ROKETSAN, kendisine verilen görevlerin yanında en az o kadar sayıda ürünü,
kendi öz kaynağı ile geliştirdi. Böylece,

UMTAS

2016 yılında, MAM-L için sözleşme imzaladığımız ay, teslimat yapabildik. Bakın, bu çok önemli: MAM-L’nin bir geliştirme sözleşmesi olmadı; imzaladığımız
sözleşme, MAM-L için attığımız ilk imzaydı. Bu, Türk savunma ve havacılık sanayisinde, benzerine az görülür bir durumdur; belki de ilktir. Tabii bunun için,
geriye dönük çok ciddi bir hazırlığınızın

olması gerekiyor. Yönetim Kurulumuzun bize verdiği yetki ile malzemelerimizi almıştık ve üretime başlamıştık. Bu
sayede, sözleşme imzalar imzalamaz
da teslimatı hemen yapabildik.
Aslında burada, bu geliştirme sürecini
biraz daha açmak isterim. Bir ürünü
ortaya çıkarabilmeniz için, önce alt sistemlerini hazır etmeniz gerekir.
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TEBER

Örneğin, biz yaklaşık 10 sene önce;
CİRİT, UMTAS ve OMTAS üzerinde çalışmaya başladığımızda, ihtiyaç duyduğumuz alt sistemlerin birçoğu elimizde yoktu. Bunların önemli kısmını,
projelendirip geliştirdik. Bu nedenle bu
ürünler özelinde, geliştirme sürecimiz
daha uzun sürdü. Alt sistemler hazır
olduğunda ise ürünü çok hızlı çıkartabiliyorsunuz.
Alt sistemlerle ilgili yol haritalarımız
var. 5-10 sene sonra, hangi teknolojilere ihtiyaç duyacağımızın öngörüsünü
yapıp, yine öz kaynaklarımızla yatırımlar yapıyoruz; bir kısmı için de devletimize projeler sunuyoruz. Böylece,
7-8 sene süren geliştirme süreçlerini,
3-4 seneye kadar kısaltabiliyoruz artık.
MSI Dergisi: Bu tablonun ihracat
çalışmalarına yansıması nasıl oluyor?

MAM-L
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Selçuk YAŞAR: Ürün geliştirirken proaktif davranıyoruz, ilkleri yapıyoruz.
Ama bu sürecin sonunda ortaya çıkan
ürünlerin, aynı zamanda maliyet etkin olması gerekiyor. Çünkü sadece
TSK’ya vermek yeterli değil. Bir ülkenin silahlı kuvveti, ürün pahalı da olsa,
kabiliyetleri yeterli olmasa da kendi
ülkesinin firmasından satın alabilir.
Gerçek kıyaslamaların yapılabileceği
yerler ise uluslararası pazarlar. Dolayısı ile yurt dışında rekabet edebilmek
de bizim için bir başarı kriteri.
İhracatla ilgili bir diğer nokta, pazar büyüklüğü. İç pazara satışınız, ancak sınırlı
rakamlara ulaşabiliyor. Uluslararası pazarda ise bunun birkaç katı mertebesinde satış yapabiliyorsunuz. Burada, devletlerarası ilişkiler de devreye giriyor.
Ürünlerimizin, ITAR gibi regülasyonlara tabi olmaması için, alternatifler

yaratıyoruz. Yurt dışından aldığımız
bazı bileşenler var. Bunları, birkaç
kaynaktan tedarik edebilecek şekilde
seçiyoruz. Sadece regülasyonlar değil
tedarikçilerden kaynaklanan riskler de
olabiliyor. Fiyat yükseliyor, üretim kapasitesi yetersiz kalabiliyor. Tüm bunlara karşı da çözümler üretip, tedbirler
alıyoruz.
Önümüzdeki dönemde, Türk savunma
ve havacılık sanayisinin kabına sığmayacağını ve taşacağını öngörüyoruz. İngilizce tabiri ile bir “spill-over” yaşayacak. Artık platformlar ortaya çıkmaya
başladı. ATAK helikopterinde; ANKA,
BAYRAKTAR ve KARAYEL İHA’larında ve HÜRKUŞ’ta ROKETSAN ürünleri
kullanılıyor. TEBER’in kalifikasyonu
bittiğinde, pazarda özel bir yeri olacak.
Tüm bu platformlar ve ürünler, bu taşmayı tetikleyecek.
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Sürekli Gelişim
MSI Dergisi: ROKETSAN, şu anda
geliştirme ve üretim konularında
nasıl bir tempo içinde?
Selçuk YAŞAR: Biz, ürünlerimizdeki
tüm alt sistemlerle ilgili millileştirme
çalışması yürütüyoruz. Bu konuda,
çözüm ortaklarımız da katkı veriyor.
Ürünlerimizi, uzun yıllar üretmeye devam edeceğiz. Örneğin, UMTAS’ı, en az
30 yıl daha üreteceğimizi öngörüyoruz.
Ama füze aynı kalmayacak, sürekli geliştireceğiz; iyileştirmeler yapacağız,
yeni yetenekler ekleyeceğiz. Donanımı
ve yazılımı farklılaşacak. Yeni sürümleri çıkacak. Tüm bunlar için, şimdiden
hazırlık yapıyoruz. Dolayısı ile şu anda,
300 civarında alt sistem ve teknoloji
geliştiriyoruz. Bu konuda tempomuz,
hiç düşmüyor. Teknoloji geliştikçe,
yetenekler geliştikçe, yeni çalışmalar

T-107/122
Çok Maksatlı ve
Çok Namlulu
Roketatar Sistemi
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Ürün geliştirme ve iyileştirme
projelerine baktığımızda, şu
anda 60 civarında projemiz var.
Bunlar bir füze gibi komple
ürün de olabilir; roket motoru
gibi alt sistem olarak teslim
ettiğimiz ürünler de olabilir.
Şu anda, tapa gibi küçük
bileşenleri dâhil etmezsek,
25 civarında ürünümüz var.
Önümüzdeki 6-7 yıl içinde,
en az 20-25 ürün daha
bunlara katılacak.
başlatıyoruz. Belki şu anda dışarıdan
aldığımız bir bileşeni, 5 yıl sonra yerlileştireceğiz; her şey plan ve programlarımıza göre yürüyor.
Ürün geliştirme ve iyileştirme projelerine baktığımızda, şu anda 60 civarında
projemiz var. Bunlar bir füze gibi komple ürün de olabilir; roket motoru gibi alt
sistem olarak teslim ettiğimiz ürünler
de olabilir. Şu anda, tapa gibi küçük
bileşenleri dâhil etmezsek, 25 civarında ürünümüz var. Önümüzdeki 6-7 yıl
içinde, en az 20-25 ürün daha bunlara
katılacak. Bu açıdan baktığımızda, kuruluşumuzdan beri, 29 senede çıkarttığımız sayıda ürünü, gelecek 6-7 yıl
içinde çıkartacağız. 29 senede 25 ürün
yapmışsınız; önünüzdeki 7-8 senede,
25 ürün daha çıkacak. Bu nasıl oluyor?
Hem geçmiş tecrübelerimiz sayesinde hem de yükselen teknolojik hazırlık

seviyelerimiz sayesinde, daha hızlı ve
daha kısa sürede ürün çıkartabiliyoruz.
MSI Dergisi: UMTAS ve OMTAS,
son dönemde, dünya pazarındaki,
tüm kalifikasyon çalışmaları
tamamlanarak envantere giren
tek füze ailesi. Bu avantaj, ihracat
çalışmalarınıza nasıl yansıyacak?
UMTAS ve OMTAS’ın pazardaki
konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Selçuk YAŞAR: UMTAS ve OMTAS, pazardaki en güncel tanksavar füzeler.
Modern muharebe sahasının gereksinimleri uyarınca, modern ürün geliştirme süreçleriyle geliştirildi ve en son
teknolojiler kullanıldı. İlk müşterimiz
olan TSK, bu füzelerle ilgili gereksinimlerini belirlerken, piyasadaki farklı
ürünleri inceledi; hepsinin en iyi özelliklerini aldı.

Kaideye Monteli CİRİT

Bu durum, rakiplerimize karşı bize büyük bir avantaj sağlıyor.
Yakında, kendimizin organize ettiği bir
atış denemesinde, füzelerimizin yeteneklerini, 5-6 ülkeden gelen temsilcilere göstereceğiz.
MSI Dergisi: ROKETSAN, müşterilerine
kapsamı ve yetenekleri sabit ürünler
önermiyor; ürünlerini, müşteri
taleplerine göre değiştirmek
konusunda da çok açık. Bu, pek çok
firmanın yapmadığı ya da yapmayı
göze alamadığı bir şey. ROKETSAN’ın
bu yaklaşımında elini rahatlatan etmen
nedir? Ürünlerinizi, özelleştirmeye
uygun olacak şekilde modüler
bir şekilde mi tasarlıyorsunuz,
mühendislik ekibinizin esnekliğiyle mi
bu hizmeti sunabiliyorsunuz?
Selçuk YAŞAR: Bu noktayı, yurt dışı
müşterilerimiz de bize söylüyor. Diğer
firmaların, ROKETSAN’ın gösterdiği
esnekliği gösteremediğini belirtiyorlar.
Biz, müşterimizi dinliyoruz ve hızlı reaksiyon gösteriyoruz. Örneğin, BAE’de,
bizden 2 ay içerisinde CİRİT ile sabit
kanatlı uçaktan atışlı test yapmamız
istendi ve bunu başarıyla gerçekleştirdik. Oradaki platform üreticisi firma ile
çok yakın çalıştık. JOBARIA örneğinde
görüldüğü gibi, müşterilerimize özel
ürünler de geliştiriyoruz. Tüm bunlar,
ciddi bir mühendislik yeteneği gerektiriyor.
Bizi, bu özelliklerimiz için tercih eden
müşterilerimiz var. Biz de bu avantajı kullanmak istiyoruz. Tabii en büyük
avantajımız, ürünlerimizin ROKETSAN’ın
özgün tasarımı olması. Böylece farklı

ATAK helikopteri CİRİT füzesini ateşliyor.

sürümleri ortaya çıkartmak ve ürünün
özelliklerini değiştirmek mümkün hâle
geliyor. Terzi usulü çözümler getirebiliyoruz.
MSI Dergisi: SOM-J’nin geliştirme
çalışmaları hızlı bir şekilde devam
ediyor. SOM-J’nin rakiplerine göre
avantajları neler? F-35 kullanıcıları,
SOM-J’yi neden beklemeli?
Selçuk YAŞAR: SOM füzesinin farklı
sürümleri üzerindeki çalışmalarımız,
diğer ürünlerimizde olduğu gibi, durmadan devam ediyor. Yeni sürümlerin
yanı sıra mevcut sürümlerin dışarıdan
alınan bazı alt sistemlerinin yerlileştirilmesi konusunda da çalışıyoruz.
SOM-J konusunda bir rakibimiz var.
Çalışmaya bizden çok daha önce başladılar; ama onları yakaladığımızı
söyleyebilirim. Bizim en büyük avantajımız, F-35 uçağını geliştiren firma,
Lockheed Martin ile çalışıyor olmamız.
SOM-J’nin, F-35 uçağına entegrasyonu
çalışmasına, Lockheed Martin de maddi destek vererek katılıyor. Hedef müşterilerimiz arasında, Amerikan Hava
Kuvvetleri de var. Uçağın üreticisi ile

füzenini üreticisinin bir araya gelmesi
ile doğan sinerjinin, SOM-J’nin, teknik
özelliklerinin yanı sıra en büyük avantajlarından birisi olduğunu değerlendiriyoruz.

İş Birliklerine Açığız

MSI Dergisi: Geçmiş dönemde; CİRİT,
UMTAS, TEBER ve SOM gibi çeşitli füze
ve mühimmatınızın farklı platformlara
entegrasyonu ile ilgili farklı mutabakat
muhtırası ve sözleşmeler imzaladınız.
Son dönemde benzer bir iş birliği
çalışmanız oldu mu?
Selçuk YAŞAR: Bu konudaki en güncel gelişme, Nisan ayında HÜRKUŞ’un,
L-UMTAS füzesi ile yaptığı başarılı atış
testi oldu. Yine Nisan ayında, Brezilya’da gerçekleştirilen LAAD fuarında,
Embraer ile çeşitli ROKETSAN mühimmatının, Super Tucano uçağında entegrasyonu konusunu görüştük.
Bu alanda şöyle bir avantajımız var:
Uçak üreticisi firmalar, sadece kendi
uçaklarını biliyorlar; ama biz insanlı ve
insansız pek çok uçak üzerinde çalıştık.
Dolayısı ile entegrasyon konusunda derin bir tecrübe sahibiyiz.
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SOM-J

MSI Dergisi: Yurt dışı iş birlikleri
konusunda önümüzdeki dönemde
somutlaşacak gelişmeler var mı?
Selçuk YAŞAR: ROKETSAN bir teknoloji firması ve ürünlerinin yerel üretimi, ortak girişim şirketi kurulması,
birlikte ürün geliştirilmesi gibi farklı
modellerde iş birlikleri yapabilir. Bunların örneklerini de geçmişte yaşadık.
Örneğin, şu anda, BAE’de, 3 ayrı ürünümüz için entegrasyon tesisi kurduk..
Bu tesisleri biz kurduk ve işletecek
personele, işin nasıl yapılacağı ile ilgili
eğitimler de verdik.
Ortak bir şirket kurulması, açık olduğumuz bir model; ama işin hacmine
ve sürekliliğine bağlı bir konu. Böyle
bir şey yaptığınızda, o ülkenin yerel bir
firması oluyorsunuz ve ayakta kalabilmeniz için, oradan iş almanız gerekiyor. 100 milyon dolarlık yatırım yapıp
50 milyon dolarlık iş alırsanız, sürdürülebilir olmaz.
Bir diğer model de konsorsiyum kurulması olabilir. Burada da ihtiyaçlar, işin
hacmi gibi konular devreye giriyor.
MSI Dergisi: ROKETSAN’ın
yurt içindeki iş ortakları ve
ekosisteminin boyutları hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Selçuk YAŞAR: Geçtiğimiz aylarda, Ankara’da, birlikte çalıştığımız firmalarla
çok başarılı bir çalıştay yaptık. 280 civarında firma katıldı. Bu çalıştayda şunu
söyledik: Çözüm ortağı dediğimizde;
bizimle birlikte taşın altına elini koyabilecek, tasarım yapabilecek, Ar-Ge yapabilecek, bizim alt sistemlerimizi veya
bizim ihtiyacımız olan komponentleri
geliştirebilecek, bunları kalifiye edebi70 - Mayıs 2017

lecek ve bize bunları üretebilecek firmaları kastediyoruz. Böyle firmaların,
illa ki sıfırdan kurulmaları da gerekmiyor. Çözüm ortağı ekosistemimizi
genişletmek için, Türkiye genelinde,
70 civarında firmayı gezdik. Şu anda
birlikte çalışmadığımız; ama gelecekte
çalışabileceğimiz, çok ciddi yetenekleri
olan firmalarla tanıştık.
Baktığımızda, en altta bize bileşen üreten firmalar var. Küçük elektrik motorları olabilir, talaşlı imalat olabilir.
Bu alanlarda çok yetenekli KOBİ’ler
var. Bunun bir üst kategorisindeki alt
yüklenicilerimiz, sadece komponent
vermiyor; montaj da yapıyor. Bunun
bir üstünde, tasarım yapan ya da yapılmış bir tasarımı alıp iyileştiren firmalarımız var. Bunları, çözüm ortağı
olarak tanımlıyoruz. Bu 3 kategoride,
Türkiye’deki firmaların hepsi ile çalışmaya açığız. Tabii savunma ve havacılık sektöründe, üretimler parti parti
gerçekleşiyor; rafa ürün koyma gibi bir
kavram, bu sektörde yok. Dolayısı ile
firmalar inişler-çıkışlar yaşayabiliyor;
5 yıl bizim için üretim yapıp 2 yıl bizden
iş almayabiliyor. Ama sonra, yine iş almaya başlayabiliyor. Tüm bu şartlara
uyum sağlayabilecek firmalara ihtiyacımız var.
Burada İstanbul’dan elektrik motoru
üreten bir firmayı örnek verebilirim.

MAM-L, UMTAS ve OMTAS’ta kullandığımız elektrik motorlarını dışarıdan alıyorduk; çünkü Türkiye’de üreten yoktu.
Firmayı biz bulduk. Firma da bunları
kendi öz kaynakları ile geliştirebileceğini söyledi. Tabii kolay bir süreç olmadı, bazı gecikmeler de yaşadık; ama
başardılar ve bu bileşen yerlileştirildi.
Böylece, biz de bu motoru kullanan
ürünleri, eski üreticinin ülkesinden izin
almamıza gerek kalmadan satabilecek
hâle geldik. Bu firma belki ileride bu
ürününü tek başına ihraç edecek.
ROKETSAN olarak, ürünlerimizde,
%70’in üzerinde yerlilik oranını rahatlıkla yakalıyoruz. Bunu, önümüzdeki
dönemde daha da yukarıya çekmek istiyoruz.
MSI Dergisi: Savunma Sanayi İçin
Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP) kapsamındaki çalışmalarınızın
son durumu hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Selçuk YAŞAR: SAYP genelinde, şu an
44 proje yürütülüyor. Bunların 24’ü,
ROKETSAN’ın projeleri. Tüm sektörün
katıldığı bu programdaki projelerin yarıdan fazlasının ROKETSAN tarafından
gerçekleştirilmesi, Ar-Ge’ye ve üniversite iş birliklerine verdiğimiz önemi
gösteriyor ve bundan gurur duyuyoruz.
Bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz.
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Kaplan Füzesi (TRG-300)

Büyüme Devam Edecek

MSI Dergisi: Okuyucularımız,
gelecek dönemde, ROKETSAN’dan
neler beklemeli? 5 yıl sonra nasıl
bir ROKETSAN göreceğiz? Ciro,
çalışan sayısı, ihracat gibi rakamlar
paylaşabilir misiniz?
Selçuk YAŞAR: ROKETSAN, son 12-13
yılda, ciro olarak yaklaşık 8 kat büyüdü. Çalışan sayısı olarak da neredeyse
3 kat büyüdü. Ciromuzda ihracatın payı,
yıllara göre değişiyor. Son 3 yılın ortalaması %50. Biz, daha uzun vadeli baktığımızda, ihracatın en azından %25-30
bandında olmasını istiyoruz. Geliştirdiğimiz sistemlerin teknolojik özellikleri
arttıkça, kullanım esnasında ihtiyaç
duyulan uzmanlık da artıyor; bu durum da ihracat çalışmalarımızın hızını
etkiliyor. Tabanca mermisini çok hızlı
satabilirsiniz; ama CİRİT gibi bir füze
için; onu fırlatacak platforma ve uzman
kullanıcılara ihtiyacınız var.
Daha yüksek katma değerli ürünler
geliştiriyoruz. Ürün ailemizin genişlemesi ve dış pazarlarda elde edeceğimiz başarılarla dünyanın ilk 100
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savunma firması listesine, kısa bir
zaman içerisinde, belki de 2017 yılında giriş yapabileceğimizi değerlendiriyoruz.
Çalışan sayımız, şu anda 2.200’ün üzerinde. Bunun yarıdan fazlası mühendis.
Ar-Ge merkezimizde çalışan sayımız
ise ağırlığı mühendis olmak üzere 800.
Gelecekte, çok kritik operasyonlar dışında, üretimimizin alt yüklenicilerimiz ve çözüm ortaklarımız tarafından
yapılmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz
yıl, Türkiye genelinde çalıştaylar yaptık; çeşitli kümelerle, organize sanayi
bölgeleriyle, teknoparklarla bir araya
geldik. Şunu çok açık vurguladık: Birisinde bir yetenek varsa, bir şey yapıyorsa, biz kesinlikle bunu tekrarlamıyoruz; yapanı destekliyoruz. Dolayısı
ile personel konusunda çok büyük artışlarımız olmayacak; ekosistemimizle büyüyeceğiz.
Çalışanlarımızın eğitimi için de çaba
gösteriyoruz. Örneğin, mühendislik
yöneticilerimizden, şu ana kadar 12
arkadaşımızı, ABD’nin en önde gelen
bir kaç üniversitesinde, inovasyon yö-

netimi konusunda eğitimlere gönderdik. Bunların çok olumlu geri dönüşleri
oldu. Bizi geleceğe, bu arkadaşlarımızın da aralarında bulunduğu, yeni nesiller taşıyacak. Kurum kültürümüzü
korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.
Başkaları ne yaparak, nasıl yaparak
başarılı oluyorsa biz de gerektiğinde
o yöntemleri, o süreçleri uygulayarak
dünyayı yakalayabiliriz. Bunlar yerinizde oturarak, İnternet’ten okuyarak
olmaz. Oralara gidip görmeniz lazım.
Dünyada, bizim alanımızdaki iyi firmalarla yarışıyoruz. Belki büyüklük olarak
bir kısmından küçüğüz; ama vizyonumuza güveniyoruz.
MSI Dergisi: Türkiye’nin 2023 yılı
ihracat hedefleri malumunuz.
Siz burada kendinizi nasıl
konumlandırıyorsunuz?
ROKETSAN, Türkiye’nin 2023 yılı
ihracat hedeflerine nasıl bir
katkı verecek?
Selçuk YAŞAR: Şu anda, yurt içindeki
ve yurt dışındaki projeler için verdiğimiz, toplam bedeli 6 milyar doları
aşan teklifler var. Tabii özellikle ihracat cephesinde; ülkeler arası ilişkiler,
kredi mekanizmaları gibi farklı dinamikler var. 2023’te, milyar dolar mertebesinde ciro gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun da önemli kısmının
ihracat kaynaklı olmasını öngörüyoruz. Dolayısı ile 350-400 milyon dolar
bandında bir katkı verebileceğimizi
tahmin ediyorum.
MSI Dergisi: ROKETSAN, Milli Muharip
Uçak Geliştirilmesi (TF-X) projesinde
kendini nereye konumlandırıyor?
Selçuk YAŞAR: Kuşkusuz bu projenin
içerisindeyiz ve proje ekibi ile irtibat
hâlindeyiz. TF-X, ROKETSAN’ın, hem
şu anda sahip olduğu SOM-J gibi hem
de gelecekte sahip olacağı füze ve mühimmatı kullanacak.
MSI Dergisi: IDEF gündeminiz ne
olacak?
Selçuk YAŞAR: Biz her seferinde
IDEF’te daha büyük bir yer kiralıyoruz.
Çünkü artık ürünlerimiz sığmamaya
başladı. Hem ürünlerin boyutları büyüyor hem de çeşit artıyor. Bu sene, bazı
ürünleri içeride, bazı ürünleri dışarıda
sergileyeceğiz.
Bu yıl, ürünlerimizi sadece standa koyup sergilemeyeceğiz; onları konseptleriyle birlikte ziyaretçilerin ilgisine sunacağız. Böylece, bu ürünlerin ne gibi
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yetenekler kazandırdığını gözler önüne
sereceğiz. Ziyaretçilerimiz, ürününün
konseptini, kullanımını kafasında canlandırabilecek.
Fuarda, birçok yabancı misafiri ağırlamayı planlıyoruz. Şu anda bunun hazırlıklarını yapıyoruz.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Selçuk YAŞAR: Son 1,5 yılda, ROKETSAN
2035 vizyonumuzu çalıştık. Bu dokümanı ortaya çıkarttık ve devletimizin ilgili makamları ile paylaştık.
20 yıl sonrasının ürünleri hangileri
olur, belki bunu tam olarak bilemeyiz; ama ürünleri ortaya çıkartacak
kabiliyeti, bilgiyi, beceriyi, insan gücünü, yatırımı bu dokümanın içine
koyduk. Bu doküman, ROKETSAN’ın
önünde, geleceğe tutulmuş bir fener
olacak.

Biz her seferinde IDEF’te daha büyük bir yer kiralıyoruz.
Çünkü artık ürünlerimiz sığmamaya başladı. Hem ürünlerin
boyutları büyüyor hem de çeşit artıyor. Bu sene, bazı ürünleri
içeride, bazı ürünleri dışarıda sergileyeceğiz.

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk
Yaşar’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay:

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:
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MSI Dergisi: Ahmet Bey, HAVELSAN’ın
mevcut durumu hakkında
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2016, HAVELSAN için nasıl bir yıl oldu;
2017 ile ilgili beklentileriniz neler?
Ahmet Hamdi ATALAY: Dünya, artık
“güvenlik” kavramını, tüm olguların
üstünde konumlandırıyor. Ülke, bölge, siber, veri, yazılım ve daha nice
kavram, güvenlik kavramı ile birlikte,
artık yeni ve yenilenen sektörler için
de anahtar hâline geldi. Bu olguyu da
göz önüne alarak, 2016 yılında mevcut
projelerimizi sürdürürken, bizi geleceğe taşıyacak ve ülkemizin 2023 yılı
hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak alanlarda, çalışmalarımıza ve
yatırımlarımıza devam ettik. 2016 yılı
içerisinde, ülkemize, geleceğin teknolojilerini kazandıracak Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdik. Özellikle büyük veri
yönetimi, görüntü işleme, nesnelerin
interneti, öğrenen algoritmalar ve yapay zekâ uygulamaları gibi alanlara yöneldik, yoğunlaştık.
Yerli ve milli çözümlerin kullanılması
konusunda, elimizi taşın altına koymaya
hazır olduğumuzu gösterdik. Bu kapsamda, Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi
ve Milli Veri Tabanı’nın tasarlanması ve
geliştirilmesi için, çalışmalarımıza başladık. Ayrıca, TÜBİTAK ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında, Milli İşletim Sistemi Pardus’un yaygınlaştırılması
çalışmalarını yürüttük. HAVELSAN’ın,
gelecek teknolojilerini ortaya koyacak
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilişimi – Hastane Yönetim Sistemleri ile ilgili ise stratejilerimiz doğrultusunda çalışmalar yaptık.
Önümüzdeki dönemde de uluslararası
bir marka olarak geleceğin teknolojilerine hazır olmak için, Ar-Ge yatırımlarına; büyümek için ise iş ekosistemine,
şirket alımlarına ve ihracata ağırlık
vereceğiz. Bunun yanında, ana faaliyet
alanlarımız olan; Komuta Kontrol ve
Savaş Sistemleri alanında ilk adres,
Eğitim ve Simülasyon Teknolojilerinde
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“Ziyaretçilerimiz, standımızda,
bir dünya şirketinin
ürün yelpazesini görecekler.”

HAVELSAN; simülasyon, deniz platformlarına yönelik
savaş yönetim sistemleri ve siber güvenlik çözümleri
başta olmak üzere, farklı faaliyet alanlarında,
bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla
ilerliyor. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerini, sunduğu
çözümlerin güncel durumunu ve IDEF ile ilgili
hedeflerini, HAVELSAN Genel Müdürü
ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

bir dünya markası, Yönetim Bilgi Sistemlerinde Türkiye’nin lider e-dönüşüm teknoloji sağlayıcısı, Ülke ve Siber
Güvenlik Çözümlerinde de mükemmeliyet merkezi olmayı sürdüreceğiz.
MSI Dergisi: HAVELSAN’ın
IDEF gündeminde neler olacak?
Ahmet Hamdi ATALAY: Komuta Kontrol
ve Savaş Sistemleri alanında; tasarlayıp
ürettiğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından dünya denizlerinde operasyonel olarak kullanılan; savaş yönetim

sistemlerimiz ve veri dağıtım sistemlerimizi standımızda sergiliyor olacağız.
Ayrıca, entegrasyon kabiliyetlerimizi ve
komuta kontrol sistemleri kapsamında
hayata geçirdiğimiz örnekleri de ziyaretçilerimizin ilgisine sunacağız.
Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri alanında dünyanın sayılı markaları arasına
giren HAVELSAN’ın bu alandaki ürünleri de yine standımızda ilgililerini bekliyor olacak. IDEF’te, HAVELSAN adına, bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Milli
helikopterimiz ATAK için ürettiğimiz,

HAVELSAN’ın ticari uçaklar için geliştirdiği ilk simülatör,
B737-800NG simülatörü oldu.

Tabii ki IDEF’te, birçok yerli ve yabancı
heyetin standımızı ziyaret etmesini ve
ikili görüşmeler gerçekleştirmeyi de
hedefliyoruz. Yine fuar kapsamında,
bazı mutabakat muhtıraları ve anlaşmaların da gündemimizde olacağının
sinyallerini şimdiden vermek isterim.

T129 ATAK Helikopteri Görev Eğitim
Simülatörü de ilk kez bu fuarda sergilenecek.
Yönetim Bilgi Sistemleri alanında,
e-dönüşüm denince akla gelen etkin
şirketlerden biri olarak hayata geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz
proje ve kabiliyetlerle ilgili sunumlarımız da fuarda yer alacak. Ülkemiz için
tek merkezden kontrol sağlayacak
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’nden
sağlık bilişimine, yüz ve araç tanımaya kadar sistemlerimiz, canlı gös-

terimlerle ziyaretçilere tanıtılacak.
Ülke ve Siber Güvenlik Çözümleri alanında, standımızda yer alacak Siber
Güvenlik bölgesinde, geliştirdiğimiz
özgün ürünlerimizin, gerçek ataklara
karşı gerçek koruma yaptığı senaryoları konu alan, canlı gösterimler yapacağız.
Bunun yanında, ABD’de konuşlu şirketimiz Quantum3D de IDEF’teki yerini
alacak. Quantum3D’nin sahip olduğu
yetenekler ve teknolojileri de bir gösterim alanında sergileyeceğiz.

MSI Dergisi: HAVELSAN, siber
savunma ve güvenlik alanında
çok çeşitli faaliyetler yürütüyor.
Siber Savunma Teknoloji Merkezi
(SİSATEM)’nin yanı sıra yaz ve kış
okulları, konferans ve seminer
sponsorlukları gibi çalışmalarınız
aralıksız devam ediyor. SİSATEM’in
faaliyetlerinin son durumunu
okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bildiğiniz gibi
SİSATEM’in açılışını, 1 yıl önce gerçekleştirdik. Bu açılıştan sonra, sizin de
hatırlattığınız gibi, birçok etkinliği gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz yaz ve kış
okulları ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı öğrencileri, ciddi bir
eleme sürecinden geçirdik ve yoğun bir
programa alarak, siber güvenlik alanında eğitim hizmeti verdik. Hatta siber
güvenlik eğitimi için gelen bazı üstün
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ATAK helikopterinin
simülatörü de
HAVELSAN tarafından
geliştirildi.

başarılı öğrencilerimizi de bünyemizde
istihdam ederek, kendi kaynağımızı yaratmış olduk.
Aradan geçen 1 yıl içinde, gerek Siber
Güvenlik Operasyon Merkezimiz olsun gerek eğitim hizmetlerimiz, yerli
yazılımlarımız ve diğer hizmetlerimiz
olsun yoğun ilgi gördü. HAVELSAN, bugün, birçok kamu kurumunun ve özel
kuruluşun, uzaktan izleme yöntemi ile
siber güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Bunun yanında, Eğitim Hizmetleri kapsamında, isimlerini veremediğimiz birçok
kuruma, eğitim hizmetleri sağlıyoruz.
Yerli siber güvenlik ürünleri alanında
da başladığımız noktanın çok ilerisine
geldik. 9 tane, milli imkânlarla geliştirilen ve daha da önemlisi güvenebileceğimiz ürünümüz, şu an
hazır ve kullanılmaya başlandı.

Kısaca, Siber Güvenlikte Mükemmeliyet Merkezi konumunda bulunan
SİSATEM, hem teknolojileri takip eden
hem kurumlar için güvenlik ve eğitim
hizmeti veren hem de yerli ve milli
ürün geliştiren bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
MSI Dergisi: GENESİS ile başlayan ve
ADVENT ile devam eden Savaş Yönetim
Sistemi (SYS) ürün aileniz, Türk Deniz
Kuvvetlerinin gemilerinde başarıyla
kullanılıyor. Bu ürün ailenizin son
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
İhracat çalışmaları kapsamında,
okuyucularımızla paylaşabileceğiniz
yeni gelişmeler var mı?
Ahmet Hamdi ATALAY:
SYS
ürün
ailesi,
HAVELSAN’ın büyük

bir marka olduğu bir alan. GENESİS
projesi ile başlayan ve ADVENT ile
devam eden bir ürün ailemiz var.
GENESİS, operasyonel olarak dünya denizlerinde başarıyla kullanılıyor.
Sadece Türk Deniz Kuvvetlerine ait
40’a yakın su üstü ve su altı platformu;
HAVELSAN yazılımları, savaş sistemleri ve savaş yönetim sistemleri ile donatılmış durumda ve bunlar, başarıyla
görevlerini yerine getiriyor. Bu rakam,
son dönemde yaptığımız ihracatlarla
ve yurt içinde planlanan projelerle artacak.
GENESİS’in artık bir marka hâline geldiğinin en önemli göstergelerinden
birisi, aynı zamanda rakibimiz de olan
bir firmanın, üçüncü bir ülkeye yapacağı satışta, bizim sistemimizi öneriyor
oluşu.
HAVELSAN, F-16 uçakları için
komple bir eğitim sistemi
geliştirdi.
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GENESİS ve ADVENT, sadece yazılım
ve donanımdan oluşan sistemler değil.
Aynı zamanda, Türk Deniz Kuvvetlerinin bilgisini ve tecrübesini, diğer bir
deyişle know-how’unu içeriyor. O yüzden, yazılım-donanım bütününden çok
daha kıymetliler.
Biliyorsunuz STM ana yükleniciliğinde, Pakistan’ın AGOSTA 90B denizaltısı modernizasyon işini aldık. Orada
da SYS’miz olacak. MİLGEM’in ihracatı
söz konusu. Böylece, SYS ürün ailemiz,
dünya genelinde de kullanıma girecek.
Ürün ailemizin geleceği ise ADVENT.
ADVENT, ağ destekli yeteneği getirecek. Böylece, filodaki bir gemi, bir başka geminin sensör ve silahlarını kullanabilecek.
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Simülatörlerde
Adres HAVELSAN

MSI Dergisi: THY için geliştirmekte
olduğunuz Boeing 737-800
simülatörünün son durumu hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN,
dünyanın ilk 10 simülasyon firmasından birisi; bazı alanlarda da ilk 5’e ya
da ilk 3’e giriyor. Dolayısı ile Türkiye’de,
simülatörlerin kullanıldığı her alanda, HAVELSAN’ın da olmasından daha
doğal bir şey yok. HAVELSAN, şimdi
de askeri hava platformlarının simülatörleri alanında kazandığı yetenekleri,
THY için ürettiği Boeing 737 simülatörü
ile sivil havacılık alanına taşıyor.
Son durum hakkında bilgi vermek gerekirse şu anda üretimini tamamladığımız ve sivil simülatör alanında ilk
ürünümüz olan THYSİM Boeing 737800NG, test aşamasında. Testlerin tamamlanmasını müteakip, HAVELSAN
tesislerinde konuşlu simülatörümü-

HAVELSAN, farklı tip helikopterler için
simülatörler geliştiriyor.
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HAVELSAN, dünyanın ilk 10 simülasyon firmasından birisi;
bazı alanlarda da ilk 5’e ya da ilk 3’e giriyor. Dolayısı ile Türkiye’de,
simülatörlerin kullanıldığı her alanda, HAVELSAN’ın da
olmasından daha doğal bir şey yok.
zü sökerek THY’nin yeni tesis ettiği
e-Eğitim Merkezi’ne göndereceğiz ve
kurulumunu sağlayacağız. Ülkemizin
bayrak taşıyıcı firması THY’ye layık bir
simülatör yapabilmek, bizim için çok
önemliydi. Kendilerinin de katkılarıyla
önceki projelerden kazandığımız tecrübe ve teknik birikim sayesinde, bu
projeyi de tamamlamaya çok yaklaştık. Boeing 737 simülatörü, bu model
için, uçak üreticisinin veri paketlerinin
kullanıldığı ilk simülatör olması açısından da önem taşıyor. Bu simülatör ile
birlikte, THY pilotları, ilk kez milli yapım simülatörlerde eğitim alacaklar.
Bunun heyecanını yaşıyoruz.

Çalışmalarımızı, Boeing 737 ile sınırlı bırakmayacağız. Airbus A320 uçağı
da havayolları tarafından çok yaygın
olarak kullanılan bir platform. Havayollarının tek koridorlu uçak filolarının
yaklaşık yarısı, bu uçaklardan oluşuyor. Boeing 737 simülatöründe kazandığımız tecrübeyi kullanarak, diğer
önemli bir uçak üreticisi Airbus ile de
ilişkilerimizi ve ürün portföyümüzü geliştirebilmek maksadıyla kendi öz kaynaklarımızla Airbus 320 simülatörünün
üretimine başladık; çalışmalarımız
tüm hızıyla sürüyor.
MSI Dergisi: Başta T129 ATAK
simülatörü olmak üzere, simülatör
projeleriniz cephesindeki güncel
gelişmeler hakkında bilgi verir
misiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: T129 ATAK simülatörü, yani ATAKSİM, çok önem
verdiğimiz projelerimizden biri. Bu
projenin amacı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın, T129 ATAK helikopterlerine, pilot ve teknisyen yetiştirme
çalışmalarına yönelik simülatör geliştirmek. ATAKSİM; bir Tam Görev Simülatörü, bir Kısmi Görev Simülatörü, bir
Silah ve Aviyonik Sistem Eğiticisi, bir
Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi, bir
Sanal Bakım Simülatörü ile 3 debrifing
sisteminden oluşuyor. Bu ürünlerin
geliştirilmesinde, TUSAŞ ve ASELSAN
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dâhil, 20’ye yakın çözüm ortağıyla birlikte çalışıyoruz. ATAKSİM projesinde, oldukça yüksek bir yerlilik oranına
ulaştık. Projede, simülasyon için çok
önemli olan, aerodinamik ve taktik çevre yazılımlarını, tamamen milli olarak
geliştiriyoruz.
Ocak 2014’te başlayan projede, ilk ürünümüz olan Silah ve Aviyonik Sistem
Eğiticisi simülatörünü, kullanıcımıza
teslim etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki
aylarda da ATAKSİM’in diğer unsurlarının teslimatını yapacağız. Hedefimiz,
2018 yılının Nisan ayında, ürünlerimizin
tamamının kabullerinin tamamlanması.
TUSAŞ ile HÜRKUŞ için bir simülatör
geliştirmek için de görüşüyoruz.
Bizim vizyonumuz, simülatörlerin, kullanıcının eğitimi için kullanılmasının
ötesinde, mühendislik çalışmalarında
da kullanılması. Dünyaya baktığımızda
da simülatörlerin, örneğin uçağın tasarım aşamasından itibaren kullanıldığını;
çeşitli alt sistemlerin, algoritmaların ve
manevraların, önce bu simülatörlerde
denendiğini görüyoruz. Aksi hâlde, tasarım, üretim ve deneme döngüsünü
izlediğinizde, sorunları görmek için çok
geç kalabiliyorsunuz. Bizim simülasyon
ekibimiz de uzun yıllardır, hava platformlarına yönelik çalışıyor; bu alanda
önemli bir tecrübeye sahip. Bundan yararlanmak istiyoruz. Bu konuda, TUSAŞ
ile de fikir birliği içerisindeyiz.
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HAVELSAN, Türk Deniz Kuvvetlerinin, savaş yönetim sistemi tedarikçisi konumunda.

MSI Dergisi: Quantum3D’nin
HAVELSAN bünyesine katılması
ile ABD pazarında da bir oyuncu
hâline geldiniz. HAVELSAN’ın
özgün çözümlerinin, Quantum3D
üzerinden, ABD pazarına da sunulması
konusunda, geçtiğimiz aylarda çeşitli
girişimleriniz oldu. Bu çalışmalarınızla
ilgili gözlemleriniz neler oldu?
Çalışmalar hangi aşamada?
Ahmet Hamdi ATALAY: Şüphesiz ki
Quantum3D’nin bünyemize katılması,
bize bir kaç yönden olumlu etki sağlıyor. Quantum3D’nin bünyemize katılmasındaki sebeplerimizin başında, firmanın elindeki bir teknolojiye, görüntü
üreteçlerine ihtiyacımız olmasıydı. O
teknolojiyi tamamen millileştirdik ve
bizim oldu. Sistemimizi, Amerikan hükümetinin ihalelerine girecek şekilde

yapılandırdık; onay sürecinden geçtik.
Şimdi, Amerikan pazarına da açılabiliyoruz. Bazen de Türkiye olarak giremediğimiz pazarlara, Quantum3D üzerinden de girebiliyoruz. Quantum3D,
HAVELSAN’ın, özellikle coğrafi ve politik koşulların zor hâle getirdiği pazarlara açılımını kolaylaştırarak, sadece
simülatörlerimizin değil, diğer fonksiyon alanlarında da üretilen çözümlerimizin, geniş bir coğrafi yelpazede
pazarlanmasına ve Silikon vadisindeki
gelişmelerin, zamanında HAVELSAN’a
aktarılmasına da imkân sağlayacak.
Quantum3D’nin ABD’deki tecrübesi ve
geçmişi yardımıyla da dünyanın önde gelen simülatör şirketleri ile farklı iş modellerinde anlaşmalar yapıyoruz. Bu şirketler ile rekabet ortamından ziyade, iş
birliği modelleri üzerinde görüşüyoruz.
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MSI Dergisi: HAVELSAN’ın, yakın
zamanda, yurt içi ya da yurt dışında,
Quantum3D benzeri bir satın alım
yapması gündeminizde mi?
Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN,
büyüme stratejisi kapsamında, satın
alma ve birleşme gibi konulara sıcak
bakıyor. Kuşkusuz, bu tür kararlar, birçok etmenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Örneğin, Quantum3D’yi biraz da
tesadüfler sonucunda, çok uygun şartlarda satın aldık.
Prensip olarak, mevcut yapımızı, personel olarak daha da büyütmeyi planlamıyoruz. İnorganik büyümeyi hedefliyoruz. Bu da ya iş ekosistemimizi
büyüterek ya da bazı firmalara ortak
olarak, bazı firmaları satın alarak ya
da yeni firmalar kurarak olacak. Bu
kapsamda, yurt dışında da fırsatlara
bakıyoruz. Katar ve Suudi Arabistan’da,
ortak girişim şirketi ya da kendi şirketimizi kurmak gibi planlarımız var.
MSI Dergisi: Ciddi Oyun Çözüm
Yarışması ve Teknoloji Panelleri
gibi faaliyetlerle teknoloji ve
inovasyon alanında çeşitli çalışmalar
gerçekleştiriyorsunuz. Bu
faaliyetlerinizin, HAVELSAN’ın son
kullanıcıya teslim ettiği ürünlere nasıl
katkıları olacak?
Ahmet Hamdi ATALAY: Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini, şirket içi veya dışından gelebilecek fikirlerle beslemek,
son dönemde önem verdiğimiz konular
arasında yer alıyor. Bu fikirleri, inovas-
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IDEF, dünyada ilk 5 savunma fuarı arasında yer alan, çok önemli
bir fuar. Ev sahibi olduğumuz bir etkinlik. Bunu en iyi şekilde
değerlendirmek istiyoruz. Çeşitli müşterilerimizi ya da potansiyel
müşterilerimizi burada ağırlamak ve onlara çözümlerimizin
hepsini bir arada göstermek istiyoruz.
yon yönetimi ile katma değerli çıktılara
dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Saydığınız faaliyetlerin yanı sıra
HAVELSAN, çalışanları için Yenilikçi
Fikir Kampanyaları ve açık inovasyon
kapsamında düzenlenen Yenilikçilik
Yarışmaları aracılığıyla ve dış dünyadan da İnovasyon Yönetim Portali üzerinden yenilikçi fikirleri topluyor; bunları değerlendiriyor ve ödüllendiriyor.

Tüm bu faaliyetlerin ortak amacı
olarak iki konuyu ön plana çıkarabiliriz. Bunlardan ilki, geleceğin
teknolojilerine sahip olmak için,
kaynaklarımızı
cesaretlendirmek.
İkincisi de sahip olduğumuz teknolojilerin, daha ileri ve daha iyiye gitmesini sağlamak. Bu iki konunun da şu
anda olumlu sinyaller verdiğini söyleyebilirim.

MSI Dergisi: Son dönemde, kalite
ile ilgili de bir dizi faaliyet
içerisindesiniz. Bu konuda,
önümüzdeki dönemde ne gibi
gelişmeler olacak?
Ahmet Hamdi ATALAY: Sizin de bildiğiniz gibi, kalite ile ilgili gelişmeleri veya
gelişmelerin sonuçlarını, bazı alanlarda olduğu gibi, anlık ve günlük gözlemlemek pek mümkün değil. Bu yüzden
HAVELSAN, Toplam Kalite Yönetimi’ni,
kurum felsefesi olarak benimsemeyi
hedefliyor ve bu alanda da çalışmalarını sürdürüyor.
Bunun bir aracı olarak, dünyaca kabul görmüş, Avrupa Kalite Yönetimi
Vakfı’nın ortaya koyduğu ve kendi
adını taşıyan, EFQM Mükemmellik
Modeli’ni referans aldık; bu yolda
ilerliyoruz. HAVELSAN’ın, doğru liderlerle, doğru stratejilerle, doğru
kaynak yönetimi ve güçlü tedarikçilerle ve iyi tanımlanmış, sürekli yenilenen süreçlerle yönetim hedefi,
bu model ile birleşerek, bizi bir kalite
yolculuğuna çıkardı. Bu yolun başındayız, umarım hep birlikte olumlu sonuçları da alacağız.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: IDEF, dünyada ilk 5 savunma fuarı arasında yer
alan, çok önemli bir fuar. Ev sahibi
olduğumuz bir etkinlik. Bunu en iyi
şekilde değerlendirmek istiyoruz. Çeşitli müşterilerimizi ya da potansiyel
müşterilerimizi burada ağırlamak
ve onlara çözümlerimizin hepsini bir
arada göstermek istiyoruz. IDEF bir

marka ve biz de bu markadan azami
derecede faydalanmak amacındayız. Ziyaretçilerimiz, standımızda, bir
dünya şirketinin ürün yelpazesini görecekler.

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

Tüm fotoğraflar: © FNSS

“Yeni stratejik planımızda hedef,
yıllarda düzenlenen
milyar dolarlık ciro.” Son
IDEF fuarlarını, yeni
MSI Dergisi: Nail Bey, öncelikle iç ve
dış pazarda FNSS’nin bugün geldiği
konumu özetler misiniz?
K. Nail KURT: FNSS, savunma cirosuyla ve ihracatıyla, pazara girdiği 1990
yılından beri, Türkiye’nin kara sistemlerinde en büyük firmasıdır. Bunu, çok
farklı parametrelere bakarak söyleyebilirsiniz: Toplamda alınan işler, envanterdeki araç sayısı ve envanterdeki
araç tipleri gibi. Nereye baksanız bu
büyüklük ortaya çıkar. Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)’na, 4 farklı
konfigürasyonda, 2.250 tane Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) teslim ettik. Bunlar, piyade gücünün belkemiğini oluşturuyor. Fırat Kalkanı harekâtında bu
araçlarımız görüldü. SAMUR olarak da
bilinen Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
gibi, çok değişik, niş bir aracın tasarım
riskini aldık ve başarıyla teslim ettik.
KUNDUZ olarak da adlandırılan Amfibi Zırhlı İstihkâm İş Makinası gibi, yine
benzersiz bir aracı; yüzen bir dozeri tasarlayıp teslim ettik. Kullanıcı, her iki
araçtan da gayet memnun ve operasyonlarda kullanıyor. Şimdi, yine farklı
bir 4x4 aracımız, PARS 4x4; bir bakıma
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yeni nesil bir ZMA olan KAPLAN 15 ve
hava savunma sistemi gibi hacimli yükleri taşıyabilen amfibi bir zırhlı paletli
aracımız ZMA 30 da envantere girmeye hazırlanıyor. Dolayısı ile TSK’nın en
önde gelen yerli üreticisi olma konumumuzu koruyoruz.
Dış pazarlara baktığımızda da sistem
ihracatı olarak, tüm Türk savunma
sanayisinde, uzak ara öndeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri, bugüne kadar 4
farklı sözleşme imzaladığımız Malezya,
5 farklı sözleşme imzaladığımız Suudi
Arabistan, müşterilerimiz arasına kattığımız ve sözleşme imzaladığımız bir
diğer Körfez Bölgesi ülkesi ile kuruluşumuzdan bu yana, toplamda 2,5 milyar doları geçen bir ihracat hacmine
ulaştık. Endonezya ile Orta Ağırlık Sınıfı Tank’ı birlikte geliştiriyoruz. FNSS,
uluslararası pazarın da başlıca oyuncularından birisi hâline geldi.
MSI Dergisi: Son dönemde, imzaladığı
yeni sözleşmelerle hem yurt içinde
hem de yurt dışında büyüyen bir FNSS
görüyoruz. Bu büyümenin arkasında
yatan stratejiyi anlatır mısınız?

ürünlerinin lansmanı
için iyi bir fırsat bilen
FNSS, bu yıl da fuara,
ziyaretçilerin uğrak yeri
olacak, geniş bir stantla
katılıyor. FNSS Genel
Müdürü ve CEO’su K. Nail
Kurt ile ziyaretçilerinin
ete kemiğe bürünmüş
hâllerini göreceği
çalışmalarının arka
planını; FNSS’nin
stratejisini, önümüzdeki
döneme ilişkin
çalışmalarını ve
projelerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

KORKUT Komuta Kontrol Aracı

K. Nail KURT: FNSS, yaklaşık 5 yıl önce
ortaya koyduğu stratejik planı takip
ediyor. Bu stratejik planın koyduğu ana
hedef, yıllık 500 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmaktı. Buna da iyi bir planlama
ve doğru altyapı yatırımları ile ulaşmayı öngörüyordu. Stratejik planımızdaki
hedeflere ulaşmamız, FNSS dışındaki
etmenler nedeniyle, tam olarak öngördüğümüz zaman diliminde gerçekleşmese de hepsine ulaşmak üzere olduğumuz söyleyebilirim. Dış pazarlarda,
özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bazı projelerimiz, beklediğimizden daha geç yürürlüğe girdi.
Yurt içindeki bazı projelerin başlaması
da öngörülenden 1-2 sene daha sonra
gerçekleşti. Dolayısı ile henüz 500 milyon dolarlık ciro hedefine ulaşamamış
olsak da elimizdeki sözleşmeye bağlanmış projelerle 1-2 sene içinde bu
ciroyu gerçekleştirir hâle geleceğiz.
Stratejik planımızı, çok sıkı bir şekilde
takip ettik. Bahsettiğim altyapı yatırımları, belli mühendislik alanlarında ka-

biliyetlerimizi geliştirmemizi gerektiriyordu. Böylece, tasarım mühendisliği
iş gücümüzü 250’lere kadar çıkarttık;
bu yılın sonunda 300 civarında olacak.
Ortada, daha ilan edilmiş bir ihtiyaç ya
da proje yokken, yeni ürünler ortaya
koyduk. Bu ürünleri destekleyecek altyapı çalışmaları yaptık. Her yıl, yaklaşık
30-40 tane, küçük çaplı, münferit gibi
gözüken; ama bir bütünü tamamlayan
Ar-Ge projesi gerçekleştirdik ya da
başlattık. Bunlar için FNSS’nin öz kaynaklarından, her yıl yaklaşık 10 milyon
dolarlık bir ödenek ayırdık.
Tabii bu süreçte, fiziksel altyapımıza
da yatırımlar yaptık. Toplam alanımı-

zı ya da kapalı alanımızı büyütmeden;
test sahamızı büyüttük, kapalı alanımızı da 6 farklı aracın üretimini aynı
anda gerçekleştirebilecek şekilde düzenledik. Çünkü baktığımızda, birkaç
sene içerisinde; Silah Taşıyıcı Araçlar
(STA) projesi kapsamında, PARS 4x4
ve KAPLAN-STA’yı; KORKUT projesi
kapsamında ZMA-30’u; Malezya’nın
AV-8 projesi için, PARS II kitlerini; Orta
Doğu bölgesinden bir müşterimiz için
PARS III’ü ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı
(ZAHA) projesi için de ZAHA’yı üretiyor
olacağız. Tabii ilave projeler de gelebilir.
Bütün bu altyapılar; insan, teknoloji
ve tesis yatırımları, organizasyon değişiklikleri, stratejik planımızın birer
parçasıydı, iyi planlanmış çalışmalardı.
Dolayısı ile hiçbir şeyin tesadüf olmadığını vurgulamak isterim. Konjonktürün
yardımı olduğu söylenebilir. Ama konjonktür, eğer siz hazırsanız yardımcı
olur. Bizim projelerimizde, pek çok bileşenin, alt sistemin teslim tarihi, siparişten 1,5-2 sene sonra gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bugünün konjonktürü,
2 sene önceden hazır değilseniz bir şey
ifade etmez.
Dolayısı ile ben çok iyi bir planlama, çok
iyi bir gelecek öngörüsü yaptığımızı;
bunları da stratejik plana yansıttığımızı ve çok iyi uyguladığımızı görüyorum.
En önemlisi de tüm bu planlar, şirketin
kılcal damarlarına kadar işledi. Bu, çok
önemli. Çünkü kurum içinde sinerjiyi
yakalayamazsanız bu zorlu hedefleri
tutturmak imkânsız olur.

KAPLAN 20 YN-ZMA
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A4 seviyesinde modernize edilmiş M113

Stratejik Planın Bir Sonraki
Durağı Milyar Dolarlık Ciro
MSI Dergisi: Bir sonraki stratejik
planınızın içeriği hakkında bilgi
verebilir misiniz? Bu plan ne zaman
yayınlanacak?
K. Nail KURT: Yeni stratejik planımızın
üzerinde çalışıyoruz. Sona geldiğimizi
söyleyebilirim. Bu yılın ikinci yarısında
yürürlüğe gireceğini tahmin ediyorum.
Ayrıntılarını paylaşamayacağız; ama
ana hatlarından bahsedebilirim.
Yeni stratejik planımızda da büyümenin
işaretleri olacak. Öncelikle yıllık 500
milyon dolarlık ciro hedefine nasıl geldiğimizi hatırlatmak isterim. 2007 yılında, 20-25 milyon dolarlık bir ciromuz
vardı. Ortaya koyduğumuz stratejilerle
20 kat civarı bir büyüme kaydettik. 5 yıl
kadar önce, şu anda yürürlükte olan
stratejik planımızın üzerinde çalışırken
izleyen 5 senelik süreçte, ulaşılan büyüklüğün hazmedileceği; bir dinlenme,
olgunlaşma dönemi öngörmüştük. Bir
anlamda bir kahve molası verecektik
ve ardından ikinci bir büyüme dönemi
SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
görev başında.
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gelecekti. Tabii hem pazar şartlarına
hem de şirketin geldiği noktaya baktığımızda, böyle bir lüksümüz olmadığını
gördük. Aslında bu durum, son 3-4 yıldır kendini belli ediyordu; ama stratejik
hedeflerin benimsenmesi için, herkesçe fark edilmesi gerekiyordu.
Dolayısı ile çok fazla soluklanmadan
büyümeyi devam ettirmemiz gerekiyor.
Yeni stratejik planımızda, FNSS’yi, milyar dolarlık ciroya hazırlanırken göreceğiz. Özetle yeni stratejik planımızda
hedef, milyar dolarlık ciro.
FNSS, gelecek yıl, 900-950 kişilik bir
şirket olacak. Ama biz bu hedefe, per-

sonel sayısı olarak çok da büyüyerek,
örneğin 2 katımıza çıkarak gitmeyeceğiz. FNSS, bu süreçte, belki 1.500 kişiye ulaşacak; ama büyük ihtimalle 2.000
olmayacak. Stratejik ortaklarımızla,
yan sanayimizle daha fazla çalışacağız.
Böylece, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın öngördüğü, bizim de can-ı
gönülden destek verdiğimiz; teknolojinin, kabiliyetlerin, kazancın ve riskin
tabana yayılmasına da katkı vereceğiz.
Stratejimizin bir parçası olarak, daha
fazla stratejik ortak kullanacağız; onlarla mühendislik alanında iş birliği
yapacağız. İş birliği ağırlıklı bir döneme
giriyoruz. Sürdürülebilir büyümenin de
ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini
öngörüyoruz.
Yeni stratejik planımızı uyguladığımız
dönemde, yurt içi projelerle yurt dışı
projelerin, ciromuzda hemen hemen
eşit paylara sahip olacağını öngörüyoruz. Tabii bütün dengeleri değiştirecek
büyük bir projeye de imza atabiliriz;
böyle bir ihtimal de var.
Daha genel resme baktığımızda da
SSM’nin stratejileri ile örtüştüğümüzü söyleyebilirim. En fazla örtüşme; iç
kabiliyetlerin geliştirilmesi, alt sistem
bazında yeterlilik kazanılması ve tabii
ki olmazsa olmazımız ihracatı arttırarak devam ettirme.

Yeni stratejik planımıza baktığımızda, milyar dolarlık ciro
hedefliyoruz ve bunun yarısının, yurt dışı projelerimizden
geleceğini öngörüyoruz. Bugün için ihracatımız, yaklaşık
200 milyon dolar mertebesinde. 2023 için de 400 milyon doları
geçebileceğimizi tahmin ediyorum.
MSI Dergisi: Söz ihracattan açılmışken,
Türkiye’nin 2023 hedefleri ile ilgili
FNSS neler yapacak?
K. Nail KURT: FNSS, tabii ki 2023 hedeflerinin içinde olacak. Yeni stratejik
planımıza baktığımızda, milyar dolarlık
ciro hedefliyoruz ve bunun yarısının,
yurt dışı projelerimizden geleceğini
öngörüyoruz. Bugün için ihracatımız,
yaklaşık 200 milyon dolar mertebesinde. 2023 için de 400 milyon doları
geçebileceğimizi tahmin ediyorum. Fakat 2023’teki ihracat rakamımız nasıl
gerçekleşirse gerçekleşsin, üzerimize
düşeni fazlası ile yerine getireceğimize
inanıyorum.
Yalnız 2023 hedefleri ile ilgili bir noktaya dikkat çekmem gerekiyor. Savunma sanayisi olarak belirlenen hedefe
ulaşmak için, iç pazar büyüklüğünü iyi
kullanmamız gerekiyor. Şu anda Türk
savunma ve havacılık sektörünün cirosu, yaklaşık 5-6 milyar dolar mertebesinde. Bundan ihracatı çıkarttığınızda, yaklaşık 4 milyar dolar kalıyor. Bu
rakamdan da sektörün kendi içindeki
gerçekleştirdiği satışları ve Milli Savunma Bakanlığına ait tesislerin gelirlerini çıkarttığınızda, yaklaşık 3 milyar
dolarlık bir iş hacmi ortaya çıkıyor. Diğer bir deyişle Türk savunma ve hava-

cılık sanayisi, toplam 25 milyar dolarlık
ihracat hedefine, bunun çok altında bir
iç pazarla ulaşmaya çalışıyor.
Bu mümkün mü?
2023’te, TUSAŞ, bir uçak ya da helikopter satışı sözleşmesi imzalar; FNSS,
çok büyük hacimli bir sözleşme imzalar; o yıl için hedefi tuttururuz. Ama
bunun sürekliliği olmaz. Süreklilik
için, bu hedefi destekleyecek kadar
büyük bir iç pazar da gerekiyor. İç pazarın büyümesi, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin de daha gelişmiş, daha modern
teçhizatla donatılması anlamına gelir ki;
TSK da bunu fazlasıyla hak ediyor.
MSI Dergisi: FNSS, bu hedeflere
ilerlerken nasıl bir sanayileşme
politikası izliyor?
K. Nail KURT: Türkiye’de, ana yüklenici
ve platform üreticisi olarak yeterli düzeyde firmalarımız var. Bazı alt teknolojilerde ve alt sistemlerde ise dışarıya
bağımlıyız ve bu durum, zaman zaman
Türkiye’yi zor durumda bırakıyor. Dolayısı ile bu teknoloji ve alt sistemlerin
geliştirilebileceği bir ortam yaratmamız gerekiyor. SSM, bu sorunlara odaklanıyor ve biz de bu konuda SSM’nin en
önemli destekçileri arasındayız.
Tabii bazı teknolojilerin, üniversiteler-

den, TÜBİTAK’tan başlayan bir süreçte
geliştirilmesi gerekiyor. Bu teknolojileri ürünlere taşımak ise bize ve alt
yüklenicilerimize düşüyor. Temel araştırma ve geliştirmeye destek olabilmek
için çeşitli mekanizmalar var: SAYP
gibi, SANTEZ gibi. Biz, bu mekanizmaları kullandığımız projelerin sayısını
arttırmaya çalışıyoruz. Bunlar, uzun
vadeli çalışmalar. Önümüzde de şöyle
bir zorluk da var: Gelişmiş ülkelerin,

TSK envanterindeki ZMA’lar, konvoy düzeninde ilerliyor.
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50-60 yıldır uyguladığı ve yavaş yavaş
olgunlaştırıp bir noktaya getirdiği şeyleri, biz çok kısa bir zaman diliminde
yapmaya çalışıyoruz. Bu zorluğu da göğüsleyerek devam ediyoruz.
MSI Dergisi: FNSS, son dönemde, ardı
ardına yeni araç tasarımları çıkartıyor.
Ürün geliştirme konusuna yaklaşımınız
hakkında neler söylemek istersiniz?
K. Nail KURT: Sistematik bir yaklaşım
sergiliyoruz. “Nasıl?” sorusunun cevabı, stratejik planımızdan hareketle
hazırladığımız teknoloji yol haritasında yer alıyor. Hangi alanlarda hangi
teknolojilere ihtiyacımız olduğu, bu
teknolojilerin hangi ürünleri destekleyeceği ve hangi ürünleri ortaya çıkartacağımızı, bu yol haritası ortaya koyuyor.
Ayrıca ürün portföy yol haritamız ve iş
planlarımız var. Tüm bunları, 5-10 yıl
sonrasının pazar verisi tahminleri ile
destekliyoruz.
Dolayısı ile ürün ve teknoloji seçimlerimiz, kişisel tercihlerle ya da tahminlerle değil, yol haritalarımızla yapılıyor. IDEF’te de bu yol haritalarının
bize gösterdiği araçları sergiliyoruz.
PARS 4x4, KAPLAN STA, Endonezya ile
ortak geliştirdiğimiz Orta Ağırlık Sınıfı
Tank, PARS II ve PARS III araçlarımız,
standımızda olacak. Orta Ağırlık Sınıfı
Tank’ın yürüyen prototipini getireceğiz.
Bu araç, fuarın ardından da testlere
başlayacak. Geçen IDEF’te, KAPLAN
20’nin lansmanını yapmıştık. Gelişen
PARS 6x6 KBRN
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PARS 4x4

ihtiyaçlar, kuvvetlerin ihtiyacı ve özellikle SSM’nin Yeni Nesil ZMA projesindeki isterler göz önüne alındığında,
KAPLAN 20’nin bir üst seviyesini geliştirmeye karar verdik ve KAPLAN 30 ortaya çıktı. Onun lansmanını da bu yılki
fuarda yapıyoruz. Bu tonajda, sunduğu
yetenekler ile fark yaratacak; çok özellikli bir araç olacağını söyleyebilirim.
30 mm kulemizi de lanse edeceğiz.

Ortak Geliştirme Modeline
İnanıyoruz

MSI Dergisi: Endonezya ile
yürüttüğünüze benzer bir ortak
geliştirme projesi, yakın gelecekte
gündeme gelecek mi?
K. Nail KURT: Şu anda böyle bir proje
yok. Ama olma ihtimali var. Bu ortak
geliştirme modeli, SSM tarafından da
çok doğru bulunuyor ve örneklerin art-

tırılması gerektiği ifade ediliyor. Yalnız
bu modeli, Türkiye içinde destekleyecek mekanizmaları da geliştirmemiz
gerekiyor. Endonezya ile yürüyen çalışmamızı, öz kaynaklarımızla finanse
ettik. Ama işin içinde devlet desteği de
olsaydı, Türkiye de söz sahibi olabilirdi;
proje, Türkiye’nin de ihtiyaçlarını içerecek şekilde kurgulanabilirdi. Dolayısı
ile yeni yaklaşımlara ve mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç var.
MSI Dergisi: ALTAY tankının seri
üretimi konusunda beklentileriniz ve
hedefleriniz neler?
K. Nail KURT: Bu konudaki görüşlerimizi, çok açık olarak ifade ediyoruz.
SSM’de de her düzeyde anlatıyoruz.
İlk aşamada tedarik edilmesi planlanan 250 tank var; ama biz konuyu,
bunun ötesini de düşünerek ele alıyoruz. 1.000 tanklık bir ihtiyaç var. Sonrasında lojistik destek, ihracat, kurtarıcı tank gibi türev araçlar da olacak.
Böyle yaklaştığımızda, neredeyse
25-30 milyar dolarlık bir projeler bütününden bahsediyoruz. Böyle büyük
çaplı bir çalışmayı, tek bir firma ile
yapmak -bu firma FNSS bile olsa- Türkiye için büyük bir risktir. Bu çalışmanın, hem tabana hem de Türkiye’deki

AKINCI Zırhlı Havan Aracı

araç üreticilerine yayılması gerekir.
ALTAY tankının üretiminde ve ömür
devri yönetiminde, sektörün ana oyuncuları arasında ya iş bölümü ya da iş
birliği yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye’de kara sistemleri sektörü, rekabet üzerine kurulmuştur. Bu işin tek
bir firmaya gitmesi, rekabeti yok eder.
Bunu alan firma, diğerlerinin çok önüne geçer.
Bu söylediklerimden rekabetten çekindiğimiz anlamı çıkarılmamalıdır. STA,
ZAHA, RPG-Net, ÖMTTZA ihaleleri için
oluşturduğumuz teklifler ile ne kadar
maliyet etkin çözümler geliştirebildiği-

mizi SSM çok iyi biliyor. ALTAY için de
aynısını yapmaya hazırız.
MSI Dergisi: Gelecek dönemde
gündeme gelecek projeler; ÖMTTZA,
yeni nesil ZMA ve tank modernizasyonu
konularında FNSS hangi hazırlıkları
yapıyor?
K. Nail KURT: Biz her zaman, her proje için hazırız. Yeni nesil ZMA ile ilgili, şimdiden 2 tane ürünümüz var:
KAPLAN 20 ve KAPLAN 30. Tekerlekli araç konusunda, 3’üncü nesil PARS,
kabiliyetleri ile projelere hazır. Tank
modernizasyon ihtiyaçları için de çözümlerimiz mevcut.
MSI Dergisi: İstihdam konusu da
Türkiye’de son dönemde öne çıkıyor.
FNSS, bu konuda neler yapıyor?
AV8
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SSM’nin liderliğinde,
kara araçları sektörümüzde,
organik kabiliyetler ve özel
sektör arasında, başarılı bir
denge noktası yakalandı.
Askeri fabrikalarımız,
envanterde yer alan
platformların bakım-idamesinde
uzmanlaşarak önemli katma
değer yaratıyor. İhtiyaç duyulan
alanlarda, özel sektör,
lojistik sözleşmeleri
imzalayarak, organik kabiliyetleri
tamamlayıcı sorumluluklar da
üstlenebiliyor.
K. Nail KURT: FNSS gibi bir firma söz
konusu olduğunda, istihdama iki şekilde
katkı sağlar: Ya firma kendisi işe alır ya
da alt yüklenicilerine verdiği işlerle onların istihdamını arttırır. Biz, her iki yolla
da devletimizin son dönemde başlattığı
istihdamı arttırma çalışmalarına katkı
veriyoruz. Burada vurgulamam gereken
bir konu var. Bir yurt dışı müşterimizle
proje imzaladığımızda, Türkiye’nin savunma sanayisini geliştirirken yaptığı
gibi, bu ülkeler de kendi topraklarında
üretim yapılmasını talep ediyor. Bu yüzden, asıl istihdam artışı, yurt içi projelerle gerçekleştirilebiliyor. Bu projelerimizin istihdama doğrudan etkisi çok daha
fazla oluyor.
MSI Dergisi: Son olarak, lojistik destek
projelerinden sanayinin daha çok pay
alması konusunu sormak istiyoruz.
K. Nail KURT: Lojistik konusuna bakışımız şöyle: Sanılanın aksine lojistiği,
önemli bir ciro kaynağı olarak görmüyoruz. Çoğunluğu yurt dışı kaynaklı olmak üzere, hâlen lojistik gelirlerimiz,
ciromuzun %1’i seviyesinde. Bununla
birlikte lojistik, FNSS’nin de ürünlerinin arkasında duran bir firma olarak
mutlaka yer alması gereken bir alan.
Tasarımlarımızı iyileştirmek adına,
kullanım ve arıza geri beslemelerine
ihtiyaç duyduğumuzu belirtmeliyim.
Dolayısı ile sanayiciler olarak, teslim
ettiğimiz araçlar ile bağımızı devam
ettirme beklentimiz, esasen bunlarla ilişkilidir. Lojistik sistemin amacı,
envanterdeki sistemlerin her an harbe hazır tutulması, bu sistemlerden
beklenen performansın sağlanacağından emin olunması ve bu görevin
maliyet etkin şekilde yapılabilmesidir.
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Bu çerçevede, lojistikle ilgili en doğru
yaklaşımın; hem TSK’nın kendi lojistik birimlerinin hem de üretici şirketin
yeteneklerinin kullanılması şeklinde
olduğunu düşünüyoruz. Görev paylaşımı, kimin, hangi hizmeti daha maliyet
etkin ve daha çabuk yapabileceğine
göre gerçekleştirilebilir. Sık yapılan
bakımların TSK tarafından üstlenilmesi; yenileme, modernizasyon gibi mühendislik gerektiren ve daha kapsamlı
işlemlerin ise üretici firmalar tarafından yapılması, daha anlamlı olacaktır.
Üretici firmalar, bu süreçte, devletin
tesislerini, o tesislerdeki personeli de
kullanabilir. Burada önemli olan, işin
zamanında, maliyet etkin ve doğru bir
şekilde yapılmasıdır. Özellikle maliyet
ile işi doğru yapma arasında önemli bir
denge var. Savunma sistemleri, askerimizin canını emanet ettiği, önemli ve
pahalı sistemlerdir. Bunlarda doğru
yedek parçaların kullanılması gerekir.
Biz, bu konuda tamamlayıcı rol üstlenmeye ve üzerimize düşen görevleri
yerine getirmeye her zaman hazırız.
2000’li yıllara kadar, askeri fabrikalar

ile özel sektörün rolleri tam oturmamış
olduğundan, bir takım önemli tedarik
projelerinde, milli çözümler mümkün
olmasına rağmen, bu fırsatlar değerlendirilememişti. Ardından gelişen süreçte, kara araçları sektörümüz, TSK
ihtiyaçlarının tamamını milli çözümler
ile karşılayabilecek yetkinliğe ulaştı. SSM’nin liderliğinde, kara araçları
sektörümüzde, organik kabiliyetler ve
özel sektör arasında, başarılı bir denge
noktası yakalandı. Askeri fabrikalarımız, envanterde yer alan platformların bakım-idamesinde uzmanlaşarak
önemli katma değer yaratıyor. İhtiyaç
duyulan alanlarda, özel sektör, lojistik
sözleşmeleri imzalayarak, organik kabiliyetleri tamamlayıcı sorumluluklar
da üstlenebiliyor. Bu rol paylaşımı çerçevesinde, etkin ve rekabetçi bir kara
araçları sektörü yaratabildik.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su
K. Nail Kurt’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Gentex-Norbo Ortaklığı,
En İyilere En İyi Korumayı Sunuyor
Son yıllarda, askerlerin kullandığı çeşitli cihazların entegrasyonu ile
bilim kurgu hikâyelerindeki modellere benzeyen başlıklar (miğferler) ortaya
çıksa da başlığın asıl teknolojik niteliği, hâlâ rahatlık ve hafifliğin öne çıktığı
ergonomisi ve balistik korumasında yatıyor.
Dünyanın önde gelen silahlı kuvvetlerinin
tercih ettiği başlık sistemlerini üreten
Amerikan Gentex firması ile
17 yıldır Türk savunma ve
havacılık sanayisine hizmet
eden Norbo Savunma
Sanayi, Nisan ayı
içerisinde kurdukları
ortak girişim şirketi
Gentex-Norbo Koruma
Teknolojileri A.Ş. ile
en gelişmiş başlık sistemlerini
Türkiye’de üretmeye
hazırlanıyor.
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G

entex; Gentex®, Ops-Core®, ALPHA®, Aegisound®,
Cromwell®, ve PureFlo® markaları ile Dual Mirror™
aluminize kumaşı ile biliniyor. Firma, 100 yılı aşkın tecrübesiyle dünyanın en önde gelen; başlık, balistik
başlık, uçucu (pilot) ve yer destek personeli başlıkları ve
maske sistemleri, endüstriyel emniyet başlıkları, başlığa entegre iletişim sistemleri ve kulaklıklar ile yüz koruma sistemleri üreticilerinden biri konumunda. Gentex
(Ops-Core) ayrıca, insan başını bir platform olarak görüp,
ilintili her türlü operasyonel ihtiyacı, başlığa entegre edebilen sistemler de üretiyor. Norbo Savunma Sanayi ise güvenilir bir tedarikçi firma olarak; sadece yenilikçi ürünleri
değil, onların teknolojilerini de Türkiye’nin hizmetine sunmayı hedefliyor. Bu iki firmanın sinerjisi ile Türk savunma
ve havacılık sanayisine, yeni bir kabiliyet daha kazandırılması hedefleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve
güvenlik güçleri, Gentex
ürünlerine yabancı değil.
Türkiye’de,
hâlihazırda
yaklaşık 20.000 adet Gentex başlığı kullanılıyor.
Gentex-Norbo
Koruma
Teknolojileri, daha önce
yurt dışından ithal edilen ve
ileri malzemelerin kullanıldığı başlık sistemlerini,
artık Türkiye’de üretecek.
Firma, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde,
geniş ve modern bir fabrika alanına sahip olacak.
2017 yılı içerisinde üretime
başlaması planlanan tesislerde, ilerleyen aşamalarda, yıllık 40.000 adet başlık
üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.
Gentex-Norbo
Koruma
Teknolojileri’nin, ilk aşamada, dünyada ve Türkiye’de de çok tutulan Gentex markası Ops-Core’un,
FAST™ ve SENTRY™ grubu başlıklarını; yurt dışı pazarlar
için de PASGT ve diğer aramid temelli kaskları ve ilgili aksesuarları üretmesi öngörülüyor.
Gentex-Norbo Koruma Teknolojileri, hem Türkiye hem de
dost ve müttefik ülke pazarlarına yönelik üretim yapacak ve
hizmet verecek. Ayrıca, hâlen Türkiye’de kullanımda olan
başlıkların, idame ve işletme desteği de bu tesis tarafından
sağlanacak. Bu hizmetlere, uçak ve helikopterlerde kullanılan, Gentex marka havacılık kaskları, oksijen maske sistemleri ile iletişim sistemleri de dâhil olacak.

Sınıfının En İyisi
Gentex/Ops-Core tasarımı balistik başlıklar, üretim esnasında kullanılan özel malzemeleri ve kesitsiz üretim teknolojileri sayesinde, daha yüksek korumayı daha düşük ağırlıkta sağlıyor. Diğer ürünlere kıyasla 10 yıl gibi daha uzun raf
ömrüne sahip olan bu başlıklar, en zorlu şartlar altında test
ediliyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra bazı Asya ülkelerinde de
özel kuvvetler ve komando birliklerinin tercihi olan Ops-Core kaskları, çöllerden kutuplara kadar
olan farklı çevresel şartlarda
kullanılabiliyor. Bu başlıklar, -51 santigrat derece ila +71 santigrat
derecede, farklı ısı
çevrim ve şoklara
tabi tutuluyor; deniz
suyu, nemlendirme,
ıslatma ve aşındırıcı sıvılara (benzin, mazot,
hidrolik, yağ, böcek ilacı
ve benzeri) karşı etkinliği
kontrol ediliyor ve koruma
özelliğini
kaybetmemesi
sağlanıyor. Başlıklara, yüksek irtifa testleri ile sıkıştırma, düşürme ve darbe testleri de yapılıyor.
Tasarım ve üretimleri esnasında,
değişen muharebe sahası tehditlerini de göz önünde bulunduran Gentex, farklı tip şarapnel ve
parçacıkların oluşturduğu tehditleri sürekli olarak analiz
ederken, daha yüksek seviye koruma ile muhtemel boyun ve
beyin yaralanmalarını da asgari seviyeye indirecek teknolojik
çalışmaları sürdürüyor.
Gentex-Norbo tesislerinde ayrıca, özellikle standart balistik
testlerin yapılacağı akredite bir laboratuvar kurulacağı da
gelen haberler arasında yer alıyor.
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Gentex-Norbo Koruma Teknolojileri, Gentex tarafından, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF /
F-35) programı için geliştirilen; pilot kask uygulama merkezi, akustik
gürültü azaltma sistemleri, oksijen maskeleri, oksijen ve akustik
sistemler test setleri
ile kimyasal ve biyolojik
korunma sistemi ve yer
destek ekibi duyma koruma sistemleri için de idame ve
işletme desteği sağlayabilecek.

Türkiye için Önemli Yatırım
Gentex-Norbo Koruma Teknolojileri’nin kurulması, sektör
için de çeşitli açılardan örnek teşkil ediyor. Konuya Gentex’in yatırım yapması açısından bakıldığında, Türkiye’ye ve
Türk pazarına duyulan güven öne çıkıyor. Norbo Savunma
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Sanayi’nin yatırımı ise bir KOBi’nin, sektöre yeniden yatırım
yapması ve dünyaca ünlü bir firmayla ortak olması olarak
görülüyor ve KOBİ’lerin büyümesi için, uygulanabilecek bir
yol olarak dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü firmalar ile iş birliği,
aynı zamanda ihracat potansiyelini de arttırıyor.
Kuşkusuz, Gentex-Norbo Koruma Teknolojileri’nin faaliyetleri, en iyi kaskları Türkiye’de üreterek, malzeme ve üretim
teknolojileri ile Gentex’in birikimlerinin Türkiye’ye kazandırılması ve bu konularda uzman iş gücünün oluşturulması
ile de sonuçlanacak. Ayrıca firma, özellikli teçhizat ve donanım üretiminde bir ekosistem oluşturmayı da hedefliyor. Bu
doğrultuda, bir tedarikçi ve alt yüklenici planı hazırlanıyor.
Başlıklarda kullanılan bir takım alt parça ve arayüzlerin,
Türkiye’de üretilip ABD’ye ihraç edilmesi de gündemde yer
alıyor.
Sadece üretime odaklanmayan Gentex-Norbo Koruma Teknolojileri, özelikle başlık ve elektro-optik görüntü ve bilgi
sistemlerinin entegre bir platform hâline getirilmesi konusunda da Fotoniks A.Ş. ile çalışıyor. Bunun dışında firma,
geleceğin başlık sistemleri için, farklı Ar-Ge projeleri üzerinde de hazırlık yapıyor ve bu konuda yatırımlar planlıyor.
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GTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Haluk Görgün:

Tüm fotoğraflar: © Gebze Teknik Üniversitesi

“ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeliğim,
mevcut bağın güçlenmesine ve bu
güç birliğinin ülke sanayisine katma
değerinin pekişmesine yardımcı olacak.”

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), savunma ve
havacılık sektörüne yönelik çalışmaları ile son
dönemde üniversite ekosisteminin öne çıkan
üyelerinden birisi oldu. GTÜ Rektörü
Prof. Dr. Haluk Görgün’ün ASELSAN Yönetim Kurulu
Üyesi olması ile GTÜ-sektör ilişkileri de yeni bir boyut
kazandı. Prof. Dr. Görgün ile GTÜ’nin sektöre yönelik
çalışmalarının son durumunu ve yeni görevi ile ilgili
değerlendirmelerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR: Hocam, sizinle
2016 yılında, MSI Dergisi’nin Mayıs
sayısı için söyleşi yapmıştık. Aradan
geçen sürede, üniversitedeki
göreviniz devam ederken, savunma
sanayimizin amiral gemisi ASELSAN’ın
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildiniz.
Hâlihazırda, GTÜ’nün, Türk savunma
ve havacılık sanayisindeki rolünü,
sizden dinleyebilir miyiz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Savunma ve
havacılık sanayisi projelerine, üniversitelerin, danışmanlık düzeyinde katkı
vermeleri, son 10-15 yıl içinde sık olarak rastladığımız bir durum. Üniversitelerin, “çözüm ortağı” rolünü üstlenmesi ile üniversitelerdeki birikimin,
daha etkin ve verimli kullanılmasının
yolunun açılacağını değerlendiriyorum.
Savunma ve havacılık projelerinde,
üniversitelerin, bir veya daha fazla iş
paketinin sorumluluğunu üstlenip projeye olan katkısını, danışmanlık düzeyinin çok ilerisine taşıması gerektiğini
düşünüyorum. Böylece, hem üniversitelerin sektöre olan katkısının artacağına hem de çok arzulanan; fakat
gerçekleştirmesi kolay olmayan, “üniversite-sanayi iş birliği” hedefine, bu
kültürü oluşturma ve yaygınlaştırma
çabalarına doping etkisi yaratılacağına
inanıyorum.
Bu görüş doğrultusunda, GTÜ olarak,
savunma ve havacılık sanayisini, üniversitemizin odak araştırma alanları
içine aldığımızı ve bu öncelikli alanda
araştırmalarımızı yoğunlaştırdığımızı;
bilim insanlarımızı ve araştırmacılarımızı, bu disiplinler arası alana yönlendireceğimizi ve teşvik edeceğimizi
ifade etmiştim. Bu doğrultuda, Savunma Teknolojileri Enstitümüzü kurarak,
ciddi bir yapılanma süreci içerisine
girdik. Mevcut durumda, sektörün bazı
projelerinde, iş paketi sorumluluğunu

üstlenerek, ortak statüsü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksek lisans ve
doktora öğrencilerimizin tez konularının seçiminde, savunma ve havacılık
teknolojilerinde, ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Birkaç sene
içinde gündeme gelme potansiyeli olan
projelerde karşılaşılacak bilimsel ve
teknolojik zorluklara çözüm üretmek
için, gerekli araştırma altyapısını oluşturma gayreti içindeyiz. Gençlerimize
ve hocalarımıza, bu sektöre çözüm
üretecek, kendi şirketlerini kurmaları
yönünde desteklerde bulunuyoruz.
Tabii ben de çalışmalarımı sürdürüyorum. Doktora ve doktora sonrası
çalışmalarımda, yurt dışında, özellikle
enerji kaynaklarının savunma teknolojilerine adaptasyonu ve kontrol algoritmalarının geliştirilmesi konularını
çalıştım. Örneğin, hidrojen enerjisi ve
yakıt pilleri konusunda, insansız hava
araçları (İHA)’nda, denizaltılarda ve
uzay araçlarında kullanılacak, iki geçişli sistemler üzerine çalışmalarım
oldu. Telsiz bataryalarının dönüşümü,
yine bu konular arasındaydı. ASELSAN
da öğrencilik yıllarımdan beri özel olarak izlediğim, mesleki olarak çalışmalarını gururla ve heyecanla takip ettiğim bir kurum olmuştur.
Ümit BAYRAKTAR: Size, GTÜ
Rektörü olarak bir soru yöneltmek
istiyoruz. Bir önceki söyleşimizde; “…
Üniversitenin araştırma etkinliklerinin
ana eksenine, savunma ve havacılık
teknolojilerini koyuyorum. Savunma
ve havacılık teknolojileri denildiğinde,
GTÜ’nün akla gelmesini; GTÜ’nün iyi
bir çözüm ortağı olarak görülmesini;
GTÜ ile sürprizlerin yaşanmayacağına
dair farkındalık oluşmasını ve
güvenilir çalışmaların yapılacağının
bilinmesini; dahası, GTÜ’nün sektöre
katkıda bulunacak bir üniversite

olarak görülmesini hedefliyorum.”
şeklinde bir ifadeniz olmuştu. Bu
doğrultuda, GTÜ’nün savunma ve
havacılık alanındaki çalışmalarının
son durumunu özetler misiniz? Geride
kalan 1 yılda, bu hedef doğrultusunda
ne gibi gelişmeler kaydettiniz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Savunma ve
havacılık teknolojileri, kuruluşundan
beri GTÜ’nün öncelik verdiği konulardan biri oldu. Üniversitemiz öğretim
üyeleri, gerek bilimsel gerekse sanayi
ile ortaklaşa pek çok çalışma yapıyor,
proje yürütüyor. Bunlar arasında öne
çıkan çalışma ve projelere örnek vermek gerekirse:
n Prof. Dr. Ali Ata ve ekibi, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
bünyesinde, ASPİLSAN ile grafen
ve türevlerinin, yeni nesil lityum
bataryalarda, performans arttırıcı
malzeme olarak kullanılması
ve güneş enerjisinin, lityum
iyon bataryalarda, düşük
hacim ve yüksek performans
ile depolanabilmesi amacıyla

n

çalışmalar yürütüyorlar. Yine aynı
ekip tarafından, ROKETSAN ile tek
kullanımlık, hafif ve yüksek güç
yoğunluklu yakıt hücreleri üzerine
de görüşmeler yapılıyor.
Prof. Dr. Sedat Alkoy’un
sorumluluğunda, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
bünyesindeki Bilişim Malzemeleri
ve Aygıt Teknolojileri Araştırma
Grubu’nda, sonar sistemlerinde
kullanılan piezoelektrik esaslı
malzemeler üzerine bilimsel
araştırmalar yapılıyor. Ayrıca sonar
sistemlerinin, su içerisinde çalışan
ve “wet-end” olarak bilinen aktif
dönüştürücü aygıtlarının, sonlu
elemanlar yöntemiyle tasarımı,
geliştirilmesi, elektriksel ve akustik
karakterizasyonu konularında,
uygulamalı çalışmalar da
sürdürülüyor. Bu çalışmalarda, son
kullanıcı olarak yer alan ASELSAN
ve Koç Bilgi ve Savunma gibi
savunma sanayisi firmaları ile ortak
çalışmalar yürütülüyor.

GTÜ’nün Karamürsel Sahili Projesi
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Doç. Dr. Abdulkadir Balıkçı’nın
sorumluluğunda, Elektronik
Mühendisliği Bölümü bünyesinde
sürdürülen çalışmalarda ise
elektromanyetik fırlatıcılar
konusunda çalışılıyor.
Bu anılan çalışmalardan bir kısmı,
TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığından sağlanan bilimsel araştırma destekleri ile yürütülürken bir kısmı
ise doğrudan savunma sanayisi firmalarının desteği ve ilgisi ile devam ediyor. Çalışmaların bir kısmı patente dönüşürken,
bir kısmı kurulan spin-off şirketler vasıtasıyla ticari ürünleşmeye kadar ulaştı.
n

n

n

Doç. Dr. İlyas Kandemir’in
sorumluluğunda, Makine
Mühendisliği Bölümü bünyesinde,
İHA tasarımına ilişkin çalışmalar
devam ediyor. Ayrıca İHA’larda
kullanılan yakıt hücrelerine ilişkin,
Kale Havacılık ile ortaklaşa proje
gerçekleştiriliyor.
Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen’in
sorumluluğunda, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü bünyesinde,
bir Savunma Teknolojileri
ve Simülasyon Laboratuvarı

n

Sayılarla GTÜ

Kampüs Alanı: 1.775.506 m²
Laboratuvar Sayısı: Modern
cihazlarla donatılmış
113 laboratuvar
2016 Yılı Araştırma Bütçesi:
Yaklaşık 40 milyon lira
Öğretim Üyesi Başına Düşen
Ortalama Araştırma Bütçesi:
200.000 lira
Profesör: 85
Doçent: 51
Yardımcı Doçent: 70
Öğretim Görevlisi: 13
Okutman ve Uzman: 64
Araştırma Görevlisi: 213
Lisans Eğitimi Gören Öğrenci
Sayısı: 2.589
Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenci
Sayısı: 4.037
Akademik Programlar: Lisans – 9,
Yüksek Lisans - 31 (8 tanesi sanayi
veya araştırma merkezleri ile
ortak program), Doktora - 15
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n

mevcut. Bu laboratuvarda, askeri
eğitimlerde kullanılmak üzere
geliştirilen bir Çalışma Alanı
Modellemesi ve Simülasyonu
(WAMSIM) projesinde; tank, roket,
uçak ve bomba gibi gerçek savaş
birimleri, dağıtık simülasyon
sisteminde simüle ediliyor.
Ayrıca, yerli İHA’lar için, NATO
standartlarına uygun, modern
algoritma ve yazılımlar
geliştiriliyor.
Elektronik Mühendisliği Bölümü
bünyesinde kurulmuş olan Açık
Saha Elektromanyetik Laboratuvarı
(ASEMLAB)’nda ise radar
sistemlerine ilişkin uygulamalı ve
teorik araştırmalar sürdürülüyor.
Prof. Dr. Serkan Aksoy’un
liderliğinde, Elektronik Mühendisliği
Bölümü bünyesinde; su altı akustik
dalga yayılımı, radar kesit alanı
hesaplamaları gibi doğrudan
savunma ve havacılığı ilgilendiren
ileri konularda çalışmalar
yürütülüyor.
GTÜ, çeşitli İHA’lar üzerinde çalışıyor.

Ümit BAYRAKTAR: Gazi Üniversitesi
ile Eklemeli İmalat Teknolojileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi
kurulmasını konu alan bir protokol
imzaladınız. Bu merkezin kurulma
çalışmaları ile ilgili bilgi verebilir
misiniz? Bu konuda sektör
firmalarından beklentileriniz var mı?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Yeni nesil
imalat teknolojilerinden olan eklemeli
imalat (Additive Manufacturing), birçok ince tabakanın üst üste serilerek
malzeme eklenmesiyle parça üretiminin yapıldığı bir teknoloji. Günümüzde, havacılık, otomotiv ve medikal
endüstrilerinde, bu teknoloji ile metal
parçaların üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar, yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Gazi Üniversitesinin öncülüğünde, Kalkınma
Bakanlığına önerilen altyapı projesi ile
geleceğin imalat teknolojisi olarak nitelendirilen bu alanda; ülkemizin rekabet
gücünü arttırması, ilgili teknolojilerin
geliştirilmesi ve katma değeri yüksek,
özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesi amaçlanıyor. Bunun için, Eklemeli
İmalat (3D Printing) Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, 3 yılda
kurulması planlanıyor. Ayrıca kurulan
yurt dışı akademik iş birlikleri sayesinde, Avrupa Birliği çerçeve programlarına ve ikili iş birliği programlarına,

En çok önemsediğimiz işlerin başında, disiplinler arası çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek var.
Disiplinler arası çalışmalara, gerek yeni lisansüstü programlar açarken gerekse araştırma laboratuvar
ve projelerini desteklerken özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki 3’üncü nesil üniversitelerden 4’üncü nesil
üniversitelere geçiş, disiplinler arası çalışmalara önem ve yön veren üniversitelerce yapılacak.
özellikle bu konuda ortak araştırma
projelerinin hazırlanması ve ortak
doktora derecesi verilebilmesini sağlayacak, eğitim-araştırma altyapısının
oluşturulması hedefleniyor.
Bu kapsamda, projenin, ülke hedefleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araştırma merkezinin
kurulumunda ve altyapıyı oluşturacak
ekipman seçiminde, başta ülkemiz havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaçları olmak üzere, merkezin kurulacağı
bölgedeki organize sanayi bölgelerindeki kuruluşların, üretim ve ekipman
beklentileri dikkate alınacak. Araştırma Merkezi kurulduktan sonra, projeyi
destekleyen kuruluşların beklentileri
ve bölgedeki makina imalat sektörü
firmalarının potansiyelleri de dikkate
alınarak, havacılık ve savunma sektörü ile makina imalat sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesi
ve parça üretimlerinin yapılabilir hâle
gelmesinin sağlanması hedefleniyor.

4’üncü Nesil Üniversite

Ümit BAYRAKTAR: Söyleşimizde,
“Savunma ve havacılık, disiplinler
arası bir konu ve disiplinler arası
çalışmayı gerektiriyor.” demiştiniz.
Geride kalan dönemde, GTÜ, disiplinler
arası çalışmaları teşvik etmek ve
arttırmak için neler yaptı?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: En çok önemsediğimiz işlerin başında, disiplinler
arası çalışmaları desteklemek ve teşvik
etmek var. Disiplinler arası çalışmalara,
gerek yeni lisansüstü programlar açarken gerekse araştırma laboratuvar ve

projelerini desteklerken özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki 3’üncü nesil üniversitelerden 4’üncü nesil üniversitelere geçiş, disiplinler arası çalışmalara önem
ve yön veren üniversitelerce yapılacak.
Bunu başaran üniversiteler de “4’üncü
Nesil Üniversite” olarak anılacak.
Sorunuzla alakalı olarak, üniversitemizde, disiplinler arası bir ekosistemin
oluşmasını destekleyen çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu
kapsamda, son dönemde açtığımız araştırma enstitüleri ve lisansüstü programlardan bazılarını şöyle sıralayabilirim:
Savunma Teknolojileri Enstitüsü, Enerji
Teknolojileri Enstitüsü, Nanoteknoloji
Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında,
hâlihazırda açtığımız disiplinler arası
programların örnekleri ise; Şişecam
ile birlikte yürüttüğümüz Cam Bilimi ve
Teknolojileri Yüksek Lisans Programı,
Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı ve Biyoinformatik Yüksek Lisans Programı’ndan oluşuyor.
Üniversitemizde, bilimsel araştırma
projeleri (BAP) fon bütçemizi de özellikle disiplinler arası projeleri desteklemek üzere kullanıyoruz.
Bu enstitülerimizde, özellikle savunma ve havacılık teknolojileri alanında
çalışan öğretim üyelerimiz, geliştirilen teknolojilere, kendi uzmanlık
alanlarına göre katkı veriyor. Bu tür
disiplinler arası projelere örnek vermek gerekirse:
n Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile
devam eden Sürü İHA (Swarm UAV)
projemiz bulunuyor. Bu projede,

Sürü İHA’ların bütün aksamlarını
geliştiren, 6 farklı alanda
çalışan 6 tane öğretim üyemiz ve
laboratuvar ekipleri görev yapıyor.
İHA’nın platform kısmını, Makine
Mühendisliği Bölümü; haberleşme
ve konumlandırma algoritma ve
yazılımlarını, Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü; bilgisayarla görme,
görüntü işleme, kumanda ve
kontrolün yanı sıra güzergah ve
rota tanımlama ile simülasyon
kısımlarını, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü öğretim üyelerimiz ve
ekipleri geliştiriyor. Görüldüğü
üzere, farklı disiplinlerden gelen bu
ekiplerimiz, bir İHA’yı, baştan sona
geliştirebilen bir yetkinliğe sahip.
n Yine aynı ekip, Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü bünyesinde devam eden,
Otonom Araç projesinde birlikte
çalışıyorlar. Bu projede, TÜBİTAK
tarafından üniversitemize hibe edilen
bir golf aracı modifiye edilerek,
otonom araç hâline getiriliyor. Bu
kapsamda; LIDAR, sensörler ve
kameralar aracılığı ile araca otonom
özellik eklenmesi planlanıyor. Aracın
yolda otonom bir şekilde hareket
edebilmesi için gereken elektromekanik kabiliyetler ve yazılımlar,
bu ekibimiz tarafından geliştiriliyor.
Proje sonunda geliştirilecek
otonom araç, savunma sektöründe,
özellikle de sınır güvenliği için
kullanılabilecek.
Üretilen projelerin yanı sıra bu alandaki farkındalığı arttırmak ve disiplinler
arası iş birliğini desteklemek üzere,
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GTÜ, bitkilerle ilgili
çalışmalar da yürütüyor.

çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyoruz. Örneğin:
n 1’inci Uluslararası TÜBİTAK
İHA yarışması, kampüsümüzde
gerçekleşti. 80 takımın, bir hafta
boyunca yeteneklerini sergilediği
bu organizasyon, üniversitemizde
gerçekleştirilen en kapsamlı
organizasyon olarak kamuoyunda
dikkat çekti. Diğer üniversitelerin
bu alandaki aktif öğretim
üyeleri, kampüsümüze geldiler;
teknolojideki faklı çözümleri
tartıştılar.
n Uluslararası Sürdürülebilir
Havacılık Derneği (SARES) iş birliği
ile gerçekleştirilen, Sürdürülebilir
Havacılık Araştırmaları Çalıştayı’na
da ev sahipliği yaptık.
Ümit BAYRAKTAR: GTÜ, 11 Kasım
2015’te; ASELSAN, BMC, FİGES,
HAVELSAN, İstanbul Shipyard,
ROKETSAN, STM, TEI ve TUSAŞ
ile imzaladığı protokollerle SAYP
(Savunma Sanayii İçin Araştırmacı
Yetiştirme Programı) kapsamına
dâhil oldu. Program kapsamındaki
çalışmalarınızın son durumu hakkında
bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: SAYP imzaladığımız tüm şirketler ile yakın temas
hâlindeyiz. ROKETSAN ve ASPİLSAN
ile yürüttüğümüz çalışmalardan bahsetmiştim. Bunlara ek olarak, TEI ile
sürdürdüğümüz ortak çalışmalar var.
HAVELSAN ile “Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Tabanlı Deniz Gözetleme Sistemi (ASGER)” başlıklı bir SAYP projesi
hazırladık. ASGER sistemi, askeri su
üstü platformlarında, tanımlanmış deniz resmini arttırılmış gerçeklik (AG)
teknolojisini kullanarak, kullanıcıya, etkileşimli olarak sergileyecek. Sistemin
etkinliği ve kullanıcı deneyimine katkısı
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ölçülerek, mevcut 2 boyutlu sistemlerle karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma
sonunda, AG tabanlı sistemlerin, uygulamada, durumsal farkındalığın arttırılmasına yaptığı katkı belirlenecek.
ASELSAN ile de somutlaştırmaya çalıştığımız projelerimiz olacak. Özellikle konumlama, hololens görüntüleme
ve akustik konularında SAYP projeleri
başlatmaya çalışıyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: GTÜ’nün Yer ve
Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nün
faaliyetleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz? Sektör ile yürütülen
projeler var mı?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Yer ve Deniz
Araştırmaları Enstitüsü, henüz aktive
etmediğimiz; ancak ilk etapta faaliyete geçirdiğimiz enstitülerimizin hemen
ardından, ikinci etapta aktive etmeyi
planladığımız enstitülerimizden biri.
Henüz aktif olmamakla birlikte, gerek
deprem araştırmaları gerekse jeodezi
alanında hâlihazırda sürdürülen çalışmalar, bu enstitümüz için sağlam bir
zemin hazırlıyor.

Sinerji Artacak

Ümit BAYRAKTAR: Sektör ile çok
yakın ilişkileriniz sayesinde, sektöre,
üniversite kimliğinin dışında bir
gözlükle de bakma fırsatınız oluyor.
Siz, Türk savunma ve havacılık
sektörünün mevcut durumunu nasıl
görüyorsunuz? Bu kapsamda, GTÜ’ye,
önümüzdeki süreçte düşen görevlerin
neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Savunma sanayisi, hayati oranda elzem olan birkaç
sektörden biri. Bu nedenle millileştirilmesi önemli bir ihtiyaç. Havacılık sanayisi de en ileri teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanılmasını gerektiriyor.
Sektörün sivil ve askeri uygulamaları,

bütün sektörlerin şekillenmesinde ciddi rol oynuyor. Ülkemiz için, yalnızca
maddi açıdan bakılırsa günümüzde,
savunma ve havacılık sanayimizin üretimi, yıllık 5 milyar doları aştı ve bunun
2 milyar dolara yakın kısmı, ihracattan
kaynaklanıyor. Bu rakamların giderek
artması, zincirleme tepkime etkisi ile
birçok sektörü de olumlu etkileme potansiyeline sahip.
Havacılık, ağırlığı düşürmek için, en
düşük emniyet katsayılarını gerektirdiği için, üst seviyede tasarım ve analiz
yetisi gerektiren bir sektör. Bir ticari
hava aracının bakımı için uygulanan
prosedürler, insan vücudu için uygulansa muhtemelen bütün tehlikeli hastalıkların henüz başlangıç aşamalarında tespiti ve dolayısıyla düşük maliyetle
ve kolayca tedavisi mümkün olurdu.
Ayrıca havacılık sisteminin keskin etik
anlayışı da prosedürlerine yansıyor.
Sadece bu açılardan yaklaşıldığında,
havacılığın diğer sektörleri irşat etmesi de bu çok disiplinli (multidisipliner)
çalışmaların sayesinde olabilecek.
Bu tabloda GTÜ, gelişen savunma ve
havacılık projelerinin ve kuluçka merkezlerinin kesişim noktalarına yakınlığının yanı sıra yetkin öğretim elemanlarının varlığı ile çok ciddi bir fırsat ve
potansiyel ile ortaya çıkıyor. Bu alanlardaki, gerek akademik personel gerekse mühendis yetiştirme görevine
soyunmakla kalmayıp üstün teknoloji
içeren projelerle uygulamaya katkıda
bulunmak da GTÜ’den beklenmesi gereken görevlerden.
Savunma ve havacılık sanayisi, üst seviyede çok disiplinli çalışmalar gerektiriyor. GTÜ, yatay yapılanmasındaki
başarı ile bugüne kadar gerekli olan
çok disiplinli çalışma ortamını, öğretim üyelerine sağladı. Bu doğrultudaki
programlarla ve projelerle, bu çalış-

malara devam etmesi beklenmelidir.
Bu bağlamda, GTÜ’nün büyük misyonunun, bu çeşit çok disiplinli çalışma
yapma yeteneği olan akademik ve üniversite-sanayi iş birliği takımları oluşturma ve geliştirme üzerinde yoğunlaşmayı gerektirdiği açıktır.
GTÜ olarak, savunma teknolojilerindeki etkinliğimiz ve yetkinliğimiz açısından paylaşmak isterim ki;
ASELSAN Yönetim Kuruluna seçilmemle beraber, öğretim üyelerimiz,
3 diğer önemli TSKGV şirketine seçildi:
GTÜ’lü öğretim üyeleri; ROKETSAN,
ASPİLSAN ve TEI’nin Yönetim Kurullarında yerlerini aldılar. İnsan kaynağı
olarak, Türkiye’nin önemli kurumlarına destek oluyoruz ve olmaya devam
edeceğiz. Örneğin; TÜBİTAK Başkanı,
GTÜ’de uzun yıllar çalışmış, araştırmalar yapmış bir bilim insanı; TÜBİTAK
başkan yardımcılarından biri yine GTÜ
öğretim üyesi; TÜBİTAK’ın bir araştırma enstitüsünün başında, yine GTÜ’lü
öğretim üyesi var: BİLGEM Başkanı,
GTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğretim
üyesidir. Bu sıraladığım öğretim üyeleri, GTÜ Yönetim Kurulunun görev-

lendirmeleri ile bulundukları pozisyonlarda görev yapıyorlar. Özetle GTÜ,
kıymetli bir insan kaynağı pınarıdır.
Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN Yönetim
Kurulu Üyeliği görevinizin, GTÜ ve
ASELSAN ilişkisine ne gibi yansımaları
olacak?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: GTÜ ve
ASELSAN iş birliği, üyeliğim öncesinde
de hayata geçmiş bir olgu. Zira savunma teknolojileri, tekraren ifade ettiğim
üzere, üniversitemizin öncelikli araştırma alanlarının başında geliyor. Dolayısıyla bu iki kurum arasında, stratejik ve
güçlü bir hedef birliği olduğunu söyleyebiliriz. GTÜ; proje yapmayı, üretmeyi,
yenilik getirmeyi seven bir üniversite.
GTÜ, nitelikli insan kaynağına sahip ve
ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda,
araştırmacı bilim insanı yetiştiren bir
üniversite. Dolayısıyla sinerjinin zirveye
ulaşacağını ümit ettiğim bir üniversite-sanayi iş birliği olacak. Bununla birlikte, elbette ki üyeliğim, mevcut bağın
güçlenmesine ve bu güç birliğinin ülke
sanayisine katma değerinin pekişmesine yardımcı olacak.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’ın
geleceği ile ilgili öngörüleriniz var mı?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: Bu soruya,
ASELSAN’ı biraz daha tanıdıktan sonra
cevap verirsem daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. ASELSAN, BİST100
içinde indekslenen ve her geçen yıl,
kendini geliştirerek büyüyen bir şirket.
Gururumuz ve heyecan kaynağımız…
İnanıyorum ki ASELSAN; ihracat rakamlarını yükselten, uluslararası satış
yaptığı ülke sayısını arttıran, asıl gelir
ve müşteri kaynağı uluslararası pazar olan bir şirket konumunda olacak.
İhracatı 200 milyon doların üzerinde
olan, birlikte büyüdüğü şirketleri yetiştiren bir şirket olacak.
Ümit BAYRAKTAR: Hocam, eklemek
istediğiniz başka bir konu var mı?
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN: İlgi ve hassasiyetinize teşekkür ederim.

GTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün’e,
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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STM:
Mühendislik,
Teknoloji ve
Danışmanlığın
Mükemmeliyet
Merkezi
Davut YILMAZ
STM Genel Müdürü
epimizin takip ettiği gibi, Türk savunma ve havacılık
sanayisi, son yıllarda hızlı bir gelişim trendi yakalamış
ve tüm dünyada dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Bu anlamda sektör, yurt içi ürün geliştirme aşamasına gelmiş ve sistem entegrasyonu konusunda, önemli bir
altyapı kazanmıştır. Biz de Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) olarak, bu dönüşüm ve gelişim sürecine azami katkıyı sağlamayı amaçlıyoruz; yetkinliklerimizi
ve kurumsal yapımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.
1991 yılında, yüksek teknoloji içeren alanlarda Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’ne, proje yönetimi ve yazılım mühendisliği alanlarında
destek olmak ve danışmanlık sağlamak amacıyla kurulan STM,
geride bıraktığı 26 yıl boyunca, bu görevlerini başarıyla yerine
getirmiş ve bunu yaparken de pek çok kritik teknolojiyi ülkemize kazandırmıştır. Bu süreçte, STM olarak edindiğimiz ileri
seviye bilgi birikimi ve köklü savunma sanayisi tecrübemizi,
kamu ve özel sektörün hizmetine sunmayı ve bu tecrübeyi, geniş bir bakış açısıyla hizmet ağına dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Bu kapsamda, 2015 yılından itibaren, kurumsal stratejimizi
yeniden belirledik. Ülkemiz ve bölgemizdeki değişen dinamikleri ve teknolojik trendleri baz alarak, kurumsal yapımızı
yeniden düzenledik. Yurt içinde ve yurt dışında öncelikli he-
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defimiz; hem sivil hem de savunma alanına yönelik, çift kullanımlı, inovatif ürün ve çözümler sunmak.
Şu anda üç temel alanda faaliyet gösteriyoruz: Mühendislik,
Teknoloji ve Danışmanlık.
Mühendislik alanında öncelik verdiğimiz en önemli konu, deniz platformları. Bu alanda, su altı ve su üstü askeri gemi
mühendisliğinde bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz.
Son on yılda, özellikle MİLGEM projesi ile başlayan süreçte;
bilgi, birikim ve tecrübesini, askeri gemi inşa ve modernizasyon konularında yoğunlaştıran STM, bu alanda Türkiye’nin
öncü kuruluşlarından biri hâline geldi.
MİLGEM projesinde, biz STM olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın liderliğinde, platformların dizaynından
yapımına kadarki tüm süreçte aktif olarak rol alıyoruz. Bu
kapsamda, kritik görevler üstlenerek; gemi dizaynı, ana tahrik sistemi dâhil entegrasyon faaliyetleri, sistem ve malzeme
tedariki gibi hizmetlerin sağlanması yanında sanayileşme alanında da önemli görevleri başarıyla icra ediyoruz. Proje kapsamında inşası tamamlanan ilk iki korvet; TCG HEYBELİADA ve
TCG BÜYÜKADA, nihai kabulleri yapılarak Dz.K.K.lığına teslim
edildi. 3’üncü ve 4’üncü gemilerin inşası ise devam ediyor.
Bu alanda devam eden bir diğer önemli proje ise Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa edilen, havadan bağımsız tahrik
sistemine sahip, Alman Tip-214 sınıfını baz alan 6 adet denizaltının inşasıdır. STM, ana yüklenici HDW-MFI İş Ortaklığı
ile imzaladığı sözleşme kapsamında:
n Dizayn, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerine
iştirak,
n Gölcük Tersanesi Komutanlığına destek sağlanması,
n Malzeme, cihaz ve sistemlerin yerlileştirme çalışması ve
n Bir kısım işlemin yerli sanayiye aktarımı ile projede yerli
katkının arttırılması gibi sorumlulukları üstlenmiştir.
STM’nin bu alanda yürüttüğü bir diğer önemli proje, ana yüklenicisi olduğu AY Sınıfı (Tip-209) Denizaltı Modernizasyon
Projesi’dir. Proje kapsamında, modernize edilen sistemlerin; tedarik, montaj, entegrasyon, test ve kabul faaliyetleri,
STM tarafından yürütüldü. STM, bu süreçte, Gölcük Tersanesi Komutanlığının tecrübeli işgücü desteğini de aldı.
Milli projelerin yanı sıra uluslararası arenada da bu alanda önemli işlere imza atıyoruz. Hâlihazırda, dost ve kardeş
ülke Pakistan ile yürütülen iki önemli projemiz bulunuyor.

Pakistan ile Türkiye arasında, askeri gemi inşası konusunda
birer ilk olan; Denizde İkmal Tankeri ve AGOSTA 90B denizaltılarının modernizasyonu projeleri, savunma ve gemi inşa
sanayisi alanında, önemli, örnek ve özgün iş birliği projeleri niteliğindedir. Bu projelerin, gelecekte, benzer müşterek
savunma projelerinin gerçekleşmesine öncülük edeceğini
değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda, bu alanda ihracat
projelerimiz ile ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle Orta

Doğu ülkelerinde, bu anlamda çok büyük bir potansiyel bulunuyor. Bu kapsamda, Asya’dan Güney Amerika’ya kadar tüm
dünyada görüşmelerimiz devam ediyor.
Teknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip
ederek yeteneklerimizi geliştiriyor, inovatif ürünler üzerinde
yoğunlaşıyoruz. Bu alanda, komuta kontrol ve görev destek
planlama sistemlerinden siber güvenliğe kadar geniş bir
alanda hizmet veriyoruz.
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Bu noktada en önemli özelliğimiz, milli olarak geliştirdiğimiz
yazılım tabanlı özgün çözümler sunmamız. Teknoloji alanındaki yetkinliklerimizi, mevcut çalışmalarımız kapsamında,
altı sınıfa ayırdık; Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri, Görev
Destek ve Planlama, Siber Güvenlik ve Büyük Veri, Otonom
Sistemler, RF ve Simülasyon Sitemleri ve IT Entegrasyon
Projeleri.
Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri ile hem taktik hem de stratejik seviyede, komuta kontrol sistemleri geliştiriyoruz. Başlangıçta, Kara Kuvvetlerimizin de desteği ile modern kara
harekâtı ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir sistem geliştirip
özgün bir çözüm oluşturduk. Söz konusu Ar-Ge projesinin
çıktısı, bugün ALTAY Ana Muharebe Tankı Komuta Kontrol
Muhabere ve Bilgi Sistemi olarak ürünleşmiştir. Stratejik
seviyede ise NATO’nun, Stratejik ve Operatif Seviye Hava Komuta Kontrol ve Füze Savunma Planlama Bilgi Sistemi, tarafımızdan geliştirilmiş ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
Diğer önemli bir yetkinliğimiz, FocusFlite™ tescilli markası
ile ürünleştirdiğimiz, görev destek ve planlama sistemimiz.
Pilotların, hava platformları ile icra edecekleri tüm görevleri
yöneten ve durumsal farkındalığı arttıran, sayısal harita tabanlı bir uygulamamız ile operasyonel ihtiyaçları en mükemmel şekilde karşılamaktayız. Hâlihazırda ülkemizde kullanılan hemen hemen tüm askeri hava platformlarında, bizim
yazılımlarımız kullanılıyor diyebiliriz.
Üçüncü alanımız ise siber güvenlik ve büyük veri. Bu konunun, Türkiye’de liderlik ettiğimiz bir alan olduğunu belirtmeliyiz. Dünyada, ülkelerin güvenliğini tehdit eden en büyük
unsurlardan biri, siber saldırılar. Sayıları artan ve kullanılan
yöntem anlamında boyut değiştiren siber tehditleri, klasik
yöntemlerle tespit etmek imkânsız hâle geldi. Bu nedenle
saldırı olmadan haberdar olmak ve buna göre otomatik olarak savunma kurgusunu oluşturmak, yani reaktif değil, proaktif bir yaklaşım göstermek gerekiyor. Bu doğrultuda, 2016
yılında, siber saldırıları daha gerçekleşmeden haber veren
Türkiye’nin ilk Siber Füzyon Merkezi’ni açtık. Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan bu merkezle Türkiye, siber güvenlik konusunda önemli bir güce kavuştu.
Büyük veri ve veri analitiği, STM’nin diğer önemli çalışma
alanlarından biri. Son dönemde, bilişimde öne çıkan konularından biri de büyük veri. Bu konu, nispeten Türkiye’de yeni
bir alan ve bu anlamda biz, pazara erken girdik. Bu alanda, ülkemiz için ilk olacak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şu anda,
dünyada çok az sayıda büyük şirkette olan, önemli bir altyapı yatırımı yaptığımız büyük veri ve veri analitiği platformu
OVERA’nın tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Enerji, sağlık, finans, akıllı şehir, eğitim gibi farklı sektörlerde, bağımsız çalışabilecek bir altyapıya sahip olan OVERA, söz konusu pek çok
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alanda veri analizi sağlayarak ve her türlü veriyi daha anlamlı
hâle getirerek, kullanıcılara önemli çözümler sunmayı hedefliyor. OVERA, her türlü verinin, farklı veri bilimi algoritmaları kullanarak incelenmesini ve veri ile ilgili her türlü analizin
gerçekleştirilmesini de sağlıyor. Yakın zamanda, bu konuda,
STM markası ile birçok alanda yer alacağız.
Dördüncü alanımız, otonom sistemler. Hâlihazırda, otonom
akıllı sistemlerin gelecekteki potansiyelini dikkate alarak,
firmamız bünyesinde, bu alanda yeni bir yapılanmaya gittik.
Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bizim bu alanda temel hedefimiz; insansız sistemleri akıllı hâle getirmek.
Şu anda belli başlı projeler kapsamında, insansız sistemleri,
yapay zekâyla ve sürü mekanizmasıyla çalışır hâle getirmek
için gayret gösteriyoruz. Sadece bu alana odaklanacak ekibimizle, askeri ve sivil alana uygun teknoloji ve sistemler geliştirmeyi planlıyoruz.
RF ve Simülasyon Sistemleri kapsamında ise özel donanım
tabanlı uygulamalar geliştiriyoruz. Duvarın arkasını gören
radarlar ve özel bir takım simülasyon çalışmalarımız mevcut. STM tarafından geliştirilen DAR (Duvar Arkası Radar)
sistemi kullanılarak duvar arkasından ve karanlıkta hareketli insan tespiti gerçekleştirebilmektedir.
Son alanımız da savunma haricindeki sektörler için yaptığımız IT entegrasyon projeleri. Bu alanda, büyük özel şirketlere ve ayrıca kamu kurumlarına, belli başlı alanlarda, IT
temelli proje ve çözümler sağlıyoruz.
Danışmanlık alanında bugüne kadar SSM’ye verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizi, başarıyla devam ettirdik. Mevcut
durum itibarıyla yaklaşık 200’e yakın nitelikli danışmanımızla kara sistemlerinden füze sistemlerine, deniz araçlarından
İHA’lara kadar pek çok alanda, SSM’ye hizmet veriyoruz.
Yürütülen projelerin kalite ve test-sertifikasyon süreci, yine
çoğunluğu bizim personelimiz tarafından, SSM adına yürütülüyor. SSM’ye sunduğumuz danışmanlığı, yakın zamanda,
kamuyla ve özel şirketlerle de paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda, kritik olarak değerlendirdiğimiz, nükleer enerji gibi
yüksek teknoloji ihtiva eden alanlarda, danışmanlık hizmeti
sunmaya başladık. Diğer başka kurum ve sektörler ile de görüşmelerimiz sürüyor.
Diğer taraftan, değişen ihtiyaçlar ve şartlar doğrultusunda,
yakın zamanda, yeni bir danışmanlık modelini uygulamaya
başlayacağız. Ağırlıklı olarak savunma karar destek sistemleriyle beslenen yeni bir anlayışla danışmanlık alanında, ülkemizin ihtiyaçlarına önemli çözümler sunmak istiyoruz.
Önümüzdeki dönemde, tüm bu çalışmalarımız ışığında, mevcut kabiliyetlerimizi değişen pazar ihtiyaçlarına göre geliştirmek ve müşteri portföyümüzü genişleterek ihracat faaliyetlerimizi de arttırmak, başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor.
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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

N

urol Makina, ticari gizlilik nedeniyle söz konusu ülkenin adını açıklamasa da bir Kuzey Afrika ülkesi olduğunu belirtiyor. Bu ülkeye, sınır bölgelerinde görev
yapmak üzere, 50’nin üzerinde EJDER YALÇIN teslim edilecek. EJDER YALÇIN III sürümü olacak araçlara, müşterinin
tercihleri doğrultusunda bazı aksesuarlar eklenirken; var
olan aksesuarların bir bölümü ise çıkartılacak.

Üretim Hattından Testlere
Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, müşterilerinin
yaklaşımını şu sözlerle özetliyor: “Ne istediğini bilen, kendine has konseptler ortaya koyan bir müşteri ile çalıştık. Tüm
ihale ve test sürecinde; neyin, ne zaman, nasıl yapılacağı belirliydi. Bizim de çok memnun kaldığımız bir süreç yaşadık.”
EJDER YALÇIN’ın seçilmesi ile sonuçlanan süreç, Nurol
Makina açısından, tesislerine yapılan bir resmi heyet ziyareti ile başladı. Bu sırada EJDER YALÇIN, henüz seri üretime
geçmemişti. Kâğıt üzerinde yapılan incelemelerle başlayan
sürecin ilk aşaması, Türkiye’de ilk teslimata hazırlanan
araçların üretim hattında görülüp incelenmesi ile sona erdi.
Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel, gelen
heyetlerin, o dönemde; “Çeşitli yerler gezdik; ama evet, aradığımız tüm özellikler bu araçta var!” dediğini hatırlıyor.
Hemen hemen her savunma tedarik projesinde olduğu gibi,
bu projede de bir miktar zaman alan bir hazırlık süreci yaşandı. Bu sırada, ihalede yarışan firmalardan, çeşitli bilgiler
talep edildi. Nurol Makina da hem kendisinden talep edilen
bilgileri sağladı hem de ilişkilerini sıcak tutarak gelişmeleri
yakından ve gerektiğinde yerinde takip etti.
108 - Mayıs 2017
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EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Teknik Özellikleri
Personel
Uzunluk
Genişlik
Karın Altı Yüksekliği
Aks Açıklığı
Hız
Menzil
Motor
Vites
Çekiş
Dik Engel Aşma
Hendek Geçme
Sığ Sulardan Geçme
Meyil Tırmanma
Yan Eğim
Dönüş Yarıçapı
Süspansiyon
Arazi Modu

9-11 kişi
5.625 mm
2.500 mm
450 mm
3.250 mm
120 km/sa
700 km
375 BG
6 ileri, 1 geri tam otomatik
Sürekli 4x4
0,5 m
1,1 m
0,7 m
%60
%30
7,75 m
Alt ve üst askı kolları, helezon yay
ve amortisörlü tam bağımsız süspansiyon
Kilitli enlemsel ve boylamsal diferansiyel

Sonunda, ön değerlendirmeleri geçen firmalar, ihale için davet edildi. İhale, hepsi de Avrupalı olan 3 araçlık bir kısa liste
üzerinden gerçekleşti.
İhale daveti, o aşamaya kadar, daha çok kâğıt üzerinde sunulan bilgilerin, testlerde gösterileceği anlamına da geliyordu.
Kullanıcı, geçtiğimiz yılın Ağustos-Eylül döneminde gerçekleştirilmek 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 hangi
araç çıkıyorsa birebir aynı konfigürasyonu gönderdik. İha-
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lede, çöl testleri de vardı. Evet, aracınızı bazı standartlara göre test ediyorsunuz ve bunların arasında, sıcaklık ve
nem gibi çevre şartları ile ilgili yapılan testler de var; ama
EJDER YALÇIN, ilk defa bir çöl testine girecekti. Aracımıza
güveniyorduk.”
Testler; çöl ortamında, dağlık arazide ve yollarda gerçekleştirildi. Her bir araç, yaklaşık 3.000 km yol yaptı. Dr. Karel, EJDER YALÇIN’ın fark yarattığı noktaları şöyle sıralıyor:
“Özellikle çöl testleri, tüm araçlar için oldukça zorlu geçti.
Kumun özelliği nedeniyle zemin yumuşak ve kaygandı. Araçların, dengelerini kaybetmeden, sürekli yere basmaya devam
etmeleri önemliydi ve EJDER YALÇIN, bu testte, en başarılı
araç olarak önce çıktı. Aracın dengesi ve gücü, fark yarattı.”
Testlerin tamamlanmasının ardından, müşteri tarafından
yapılan kısa değerlendirmenin sonrasında, Nurol Makina,
sözleşme görüşmeleri için çağırıldı. Sözleşme, Şubat
ayında imzalandı ve gerekli izinlerin alınması ile
sözleşme takvimi, Mart ayında işlemeye başladı.
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EJDER TOMA 4x4 Teknik Özellikleri
Personel:
Hız:
Menzil:
Su Tankı:
Yakıt Deposu:
Köpük Tankı:
Gaz Tankı:
Boya Tankı:
Dik Engel Geçme:
Sudan Geçme:
Diğer Özellikler:

2 kişi
110 km / sa
750 km
5.000 lt
300 lt
80 lt
60 lt
60 lt
40 cm
70 cm
Barikat kaldırma,
Kendi kendini söndürme ve koruma sistemi
Pozitif basınçlı kabin

İhtiyaca En İyi Cevap
Nurol Makina yetkililerinin verdiği bilgilere göre,
EJDER YALÇIN’ın bu ihalede fark yarattığı noktalar arasında,
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.
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EJDER TOMA, Ülkelerin Tercihi
Olmaya Devam Ediyor
Nurol Makina, yakın zamanda, EJDER ürün ailesinin
bir diğer üyesinin, EJDER TOMA’nın da ihracatını
gerçekleştirdi. Bir Orta Doğu ülkesinin sipariş ettiği
araçların teslimatı, Mart ayında tamamlandı. Sipariş
kapsamında EJDER TOMA® 4x4’ler, kapsamlı bir entegre
lojistik destek ve çok sayıda kullanıcıyı kapsayan eğitim
paketi ile birlikte sunuldu.
Nurol Makina Genel Müdürü Engin AYKOL bu ihracat
ile ilgili olarak şunları söyledi; “Daha önce teslimatı
gerçekleştirilen araçlarımız, gerek ülkemizde ve
gerekse yurt dışında başarıyla görevini sürdürüyor.
Bu yeni teslimatla daha önce birçok Türk savunma
firmasının giremediği bir pazara, kullanıcı makamın
uzun araştırmaları ve icra ettiği testler neticesinde
adımımızı attık. Yapılan sözleşme öncesi, ilgili ülkeden
gelen uzman bir heyet, aracı zorlu koşullarda test
etti. Heyet başkanı, testler sırasında, dünyada birçok
üreticinin toplumsal olaylara müdahale araçlarını
test ettiklerini; bu testler sırasında, bazı araçların
hareket kabiliyetlerinin; bazılarının ise operasyonel
kabiliyetlerinin yetersiz kaldığını ve şehir içi kullanımda
manevra kabiliyetlerinin sınırlı ve hantal olduklarını ifade
etti. Nihayetinde; EJDER TOMA 4x4 aracının çevikliği
ve şehir içinde kullanıma en uygun araç olduğunun
vurgulanması, bizleri bir kez daha mutlu etti.”
EJDER TOMA, güvenlik güçlerinin, toplumsal olaylara
süratli ve etkin bir şekilde müdahale etmesini
sağlamak amacıyla tasarlandı. Araç, yüksek balistik
koruma, askeri şasi, tam otomatik şanzıman, 4x4 sürüş
ve bağımsız süspansiyon özelliklerine sahip. EJDER
TOMA, özellikle koruma seviyesini, operasyonel sahada
uğradığı sayısız saldırılarda, görev yapan personeli
başarıyla koruyarak gösterdi.
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ILGAZ II

IDEF’te Nurol Makina
Nurol Makina, ilk etapta, araçları ZMA konfigürasyonunda
teslim edecek. Bu araçlarda, farklı olarak, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, Nurol Makina tarafından geliştirilen ve
20 mm’lik top taşıyan bir kupola (açık kule) bulunacak.
Teslimat ile ilgili çalışmaları, sözleşme takviminin devreye
girmesini beklemeden başlatan Nurol Makina, teslimatı,
belirlenen süreden daha erken gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Söz konusu ülkenin ilave ihtiyaçları için, gelecekte, farklı
konfigürasyonlarda EJDER YALÇIN araçlarını kapsayacak ek
sözleşmeler imzalanması da gündeme gelebilecek. Aykol,
bu ülkedeki gelecek planları ile ilgili şunları söylüyor: “Nurol
Makina, EJDER ürün ailesi ve ILGAZ aracı ile çok farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Araçlarımızda kullandığımız ortak
sistemler, eğitim ve lojistik alanlarında önemli avantajlar
sağlıyor. Bu avantajların, müşterimiz tarafından da takdir
edileceğine 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 gerçekleştiren Nurol Makina, bir yandan
da yurt dışında yoğun pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu faaliyetlerinin meyvelerini almaya başlayan ve yakın
zamanda yeni bir ihracat haberi ile gündeme gelmeye hazırlanan Nurol Makina’nın, önümüzdeki dönemde, cironun
%50’sinin ihracattan gelmesi hedefi var.
Aykol, ihracat konusundaki yaklaşımlarını şöyle anlatıyor:
“Bizim pazarlama stratejimiz, sadece kendi ürünümüzü anlatmak. Rakiplerimizin ne yaptığı ya da neyi yapamadığı ile ilgilenmiyoruz. Önemli olan; aracımızın, görevini en iyi şekilde
yapabilmesi için sahip olması gereken özelliklerin ne olduğu
ve bunları taşıyıp taşımadığı. EJDER YALÇIN ile edindiğimiz
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Nurol Makina, IDEF’te, ürün lansmanları ile de gündeme
geliyor. Firma, ILGAZ II ve EJDER KUNTER’in zırhlı
personel taşıyıcı sürümünün yanı sıra detayları fuar
sırasında açıklanacak yeni bir 4x4 aracın da lansmanını
yapıyor. EJDER YALÇIN ve EJDER TOMA’nın da stantta
ziyaretçilerini beklediği fuarda, ziyaretçiler, Nurol
Makina standında, EJDER YALÇIN için geliştirilmiş
arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarını
deneme fırsatı da buluyor.
operasyonel tecrübe, bize şunu gösterdi: Özellikle standartlar, kendinize bir yön çizebilmeniz için önemli ve gerekli;
ama asıl gösterge, operasyon sahasında başınıza gelenler.
Örneğin, koruma seviyesi için standartlar bir test belirliyor;
ama sahada, bu testte kullanılandan daha yüksek miktarda
patlayıcıya dayanmanız gerekebiliyor. Dolayısı ile biz bunlara
bakıyoruz; potansiyel müşterilerimize bunları anlatıyoruz.
EJDER YALÇIN, kendisini operasyon sahasında ispat etmiş
bir araç. Yakın gelecekte, dünya genelinde, daha çok silahlı kuvvetin ve güvenlik gücünün, EJDER YALÇIN’ın sunduğu
eşsiz koruma seviyesi ve performansı tercih edeceğine inanıyorum. Tüm Nurol Makina ürün ailesi ile müşterilerimizin
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz.”
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Meteksan Savunma, IDEF’te,
Ürünlere Dönüştürdüğü
Ar-Ge Kazanımlarını Sergiliyor
Kurulduğu ilk günden itibaren Ar-Ge faaliyetlerini
ön planda tutan Meteksan Savunma, IDEF 2017’de,
Ar-Ge ile kazandığı yetenekleri teknolojiye
dönüştürerek geliştirdiği ürün ailesini sergiliyor.

H
MİLDAR

MİLDAR Helikopter Atış Kontrol Radarı
OKİS İnsansız Hava Araçları için Otomatik Kalkış
ve İniş Sistemi
n Su altı sensör ve su üstü elektroniklerini içeren
komple Milli Sonar
n Füze Veri Bağları
n RF Güdümlü Mermi Simülatörü
n Retinar OPUS Çevre Gözetleme Radarı
n Yara Savunma Simülatörü
Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum,
firmanın geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini şöyle anlatıyor: “Meteksan Savunma,
bugün, yıllık 100 milyon lira ciroya
sahip bir firma. İstihdam ettiğimiz
240 kişilik işgücünün 120’si tasarım
mühendisi ve bunların neredeyse
yarısı, yüksek lisans ve doktora sahibi yetişmiş personel.
n
n

Tüm fotoğraflar: © Meteksan Savunma

er IDEF’e, ürün ailesinin hemen hemen hepsinin yer aldığı geniş
bir stantla katılan Meteksan
Savunma’nın bu yıl sergileyeceği ürünlerin önde gelenleri,
şöyle sıralanıyor:
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Gelecek 3 yıl içerisinde ise ciromuzu 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz; ancak bu büyüme, personel sayısının artışı yoluyla gerçekleşmeyecek. Biz, derin yetkinlik oluşturduğumuz
odak alanları belli bir firmayız ve bu alanların dışına çıkmayı
çok istemiyoruz. Odak alanlarımız, değişen konjonktür ile
birlikte evrim geçirebilir. Ancak biz bu büyümeyi, her geçen
gün daha fazlasını ekosistemimize kattığımız ve kendi alanında yetkin alt yüklenicilerimizle birlikte gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.”
Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarından güç alarak geliştirdikleri
ürünlerle dünya pazarındaki güçlü rakiplerinin seviyesine
ulaştıklarını vurgulayan Batum, Ar-Ge çalışmalarına ara
vermeyeceklerini, şu sözlerle ifade ediyor: “Bizim için, hem
Ar-Ge yapmak hem de Ar-Ge yaparak yüksek katma değere
sahip ürün ortaya koymak olmazsa olmaz. Bu ikisi, aynı zamanda birbirini destekleyen süreçler. Ar-Ge ile teknolojiler
geliştiriyoruz, bu teknolojilerle ortaya çıkarttığımız ürünler sayesinde ise Ar-Ge için daha fazla kaynak yaratıyoruz.
Biz Ar-Ge ile büyüyen, ürünler ile yaşayan bir firmayız.
Bu anlamda kurumsal sahibimizden,
Bilkent Üniversitesinden de çok büyük destek alıyoruz. Bu yıl sonunda ise Bilkent Holding’in de
katkısı ile Ar-Ge merkezimizi
büyütüyoruz.”

Yangın Eğitim Simülatörü

Batum, Meteksan Savunma’yı, rakiplerinin bir adım önüne
taşıyan avantajlarını ise şöyle dile getiriyor: “Benzerlerine
göre önemli bir fiyat avantajına sahip ürünlerimiz, yoğun
Ar-Ge çalışmaları ile olgunlaşma sürecini tamamladı. Bu
sayede, müşterilerimize, yüksek teknolojili ancak düşük
maliyetli ürünler sunabiliyoruz. Ayrıca ürünlerimiz, giderek artan bir oranda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine
girmeye devam ediyor ki bu da ürünlerimizin, dünyanın en
zorlu, en titiz kullanıcılarından birisinin onayından geçebildiğinin göstergesi. Buna ek olarak; enerjisi ve motivasyonu
yüksek genç mühendislik kadromuz, farklı müşterilerden
gelen değişik ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilecek dinamizme sahip. Dolayısıyla günümüzün rekabetçi ortamında;
olgunlaşmış teknolojimiz, geniş ürün ailemiz ve müşterilerimize sunduğumuz esnek ve maliyet etkin çözümlerimizle
ön plana çıkıyoruz.”
Meteksan Savunma, son dönemde, özellikle platform simülatörleri konusunda yakaladığı ihracat başarıları ile gündeme geliyor. Batum, bu konuda ise şunları söylüyor: “Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı, teslim ettiğimiz Yangın ve Yara Savunma Simülatörü’nü etkin bir şekilde kullanıyor. Umman
Deniz Kuvvetlerine teslim ettiğimiz Yara Savunma Eğitim
Simülatörü ise yaklaşık 2 yıldır kullanımda ve ürünümüz
konusunda, bize çok olumlu geri dönüşlerde bulunuyorlar.
Bu da simülatörümüzün; olgunlaşmış, problemleri olmayan

Milli Sonar
Deniz Birimi

ve kullanıcıya değer katan bir ürün haline geldiğinin kanıtı.
Ayrıca Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerinin Yara Savunma
Simülatörü ihtiyacına yönelik olarak açılan ihaleyi, rakiplerimizi geride bırakarak, yerel ortağımız ile birlikte kazandık.
Yılın ikinci yarısında, platform simülatörleri konusunda bir
ihracat haberimiz daha olabilir.”
Dünya donanmalarının ilgisini çekebilecek, Meteksan Savunma tarafından geliştirilmiş bir başka ürün ise sonar.
Batum, bu alanda, Meteksan Savunma’nın özel konumuna
vurgu yapıyor: “Artık su altındaki bölümü (wet-end) ve su üstündeki bölümü (dry-end) ile komple bir sonar sistemine sahibiz. Ürünümüzü ve kabiliyetlerimizi IDEF’te sergileyeceğiz.
Türkiye’de, su altı akustiğinde artık derin yetkinliğe sahip,
ürünü sahada denenmiş ve kendini kanıtlamış tek firmayız.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, Türkiye’nin
Sualtı Akustiği Mükemmeliyet Merkezi olarak görevlendirilmiş olmamız da bunun itici gücü durumunda.”
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Retinar OPUS

RF Güdümlü
Mermi Simülatörü

Batum, sonarın haricinde, daha pek çok farklı alt sistem geliştirmiş olan Meteksan Savunma’nın, bu konudaki çalışmalarını ise şöyle özetliyor: “MİLDAR, OKİS ve Taktik Veri Bağı
Terminali gibi alt sistem grubu içerisindeki ürünlerimiz,
entegre edildikleri platformlarda kendilerini kanıtladıkları gibi, bu platformlardan bağımsız olarak da pek çok farklı
ana muharebe sistemi ile uyumlu olarak çalışabilecek türde
sistemler. Bu yönüyle geliştirdiğimiz ve olgunlaştırdığımız
ürünlerimizi, yurt dışından gelebilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, farklı platforma da entegre edebilecek kabiliyete sahibiz. Bu sistemlerden bazılarını, Milli Muharip Uçak (TF-X)
projesinde de kullanmak üzere, geliştirme çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Benzer şekilde, altimetre gibi ürünlerimizle
sivil havacılığa da hitap eden bir firmayız.”
Yerli ve yabancı tüm paydaşları ile birlikte daima bir sinerji
içerisinde hareket etmeyi prensip olarak benimsediklerini
söyleyen Batum, Meteksan Savunma’nın çalışma ilkelerini
şu sözlerle açıklıyor: “Meteksan Savunma, daima sinerjiyi
vurgulayan ve ekosistemi ile birlikte büyüyen bir firma oldu.
Doğası gereği, ortak çalışma motivasyonu pek olmayan savunma ve havacılıkta, sinerjiyi sürdürebilmeyi ise dürüstlük
ve açık sözlülüğümüze borçluyuz. Meteksan Savunma, kendisini bugünlere getiren değerlerine sadık kalarak, gelişimini ve büyümesini sürdürecek.”
OKİS
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BMC Zırhlı Araç Ailesinin
En Yeni Üyesi: AMAZON
Ar-Ge çalışmaları sayesinde, mayına karşı korumalı araç tasarım ve üretimi
faaliyetlerini bir ileri safhaya taşıyan BMC, Zırhlı Araç Ürün Grubu’na,
son olarak AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç’ı ekledi. Hafif zırhlı araç
sınıfındaki AMAZON’un tasarım ve üretimi tamamlandı ve aracın
ilk prototipi, testleri başarıyla tamamladı.

A

MAZON’un başlıca özellikleri arasında; monokok
V tabanlı gövde, 5 noktalı emniyet kemerli şok sönümleyici koltuklar, iklimlendirme sistemi, sürücü
ve motor kompartımanları için otomatik yangın söndürme
ve infilak bastırma sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi,
patlak gider lastikler, atış mazgalları, soğukta çalıştırma
sistemi ve bağımsız kabin ısıtıcısı yer alıyor. Araç, opsiyonel olarak, uzaktan komutalı otomatik silah istasyonu
gibi sistemlerle de donatılabiliyor. 360 BG gücüne sahip
su soğutmalı dizel motora ve tam otomatik vitese sahip
AMAZON, 4x4 özelliğinde tasarlandı. Araç; personel taşıyıcı, muharebe aracı, komuta kontrol aracı, ambulans ve
keşif gözetleme aracı gibi görevlerde kullanılmaya uygun
bir platform. BMC, AMAZON’u; ambulans, komuta yeri aracı, keşif gözetleme aracı, mayın tespit ve temizleme aracı
ve benzeri araçlara dönüştürme imkân ve kabiliyetine de
sahip.

Tüm fotoğraflar: © BMC

AMAZON’un Boyutları
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AMAZON’un Taktik Özellikleri
AMAZON, sahip olduğu yüksek güç / ağırlık oranı, düşük
dönüş yarıçapı ve yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle
meskûn mahallerde ve dar sokakların bulunduğu şehir ortamlarında kullanımı ideal bir zırhlı araçtır.

Mayın Testlerinden Tam Puan
BMC Araç Ailesi’nin en yeni üyesi olan AMAZON’un en önemli
özelliklerinden biri de beka kabiliyeti. Bir aracın, mayın ve balistik koruma yeteneğini tanımlayan bu özellik, BMC’nin, mayına dayanıklı KİRPİ aracından elde edilen tüm tecrübe ve saha
bilgisini, AMAZON’un tasarımına yansıtması ile ortaya çıktı.
AMAZON’un tasarım çalışmalarının doğrulanması ve aracın
beka seviyesinin belirlenmesi amacıyla, mayın ve balistik
koruma testleri gerçekleştirildi. Bu testler sonucunda elde
edilen bilgi ile aracın ana unsurlarının tasarımı tamamlandı.
Testler öncesinde, aracın patlama analizleri yapıldı. Bilgisayar analiz sonuçları, farklı sistemler için ayrı ayrı ve toplu bir
biçimde değerlendirilerek sonuçlar elde edildi. Ortaya çıkan

AMAZON’un Teknik Özellikleri
GENEL ÖZELLIKLER
Azami Hız:
110 km/sa
n Tırmanma Kabiliyeti: %70
n Azami Yan Eğim:
%40
n Sudan Geçiş:
800 mm
n Menzil:
600 km
n Dönüş Yarıçapı:
7,5 m
n Azami Yüklü Ağırlık: 12.000 kg
n Gövde:
V-şekilli, Monokok
n Motor:
6,7 litre, 6 silindir, dizel,
		
su soğutmalı, turbo şarjlı,
		
commonrail, intercooler,
		
360PS @2600 rpm,
		
1100Nm @1400 rpm, F34 ve
		
F54 yakıtlarına uyumlu
n Şanzıman:
Otomatik, tork konvertör,
		
6 ileri, 1 geri
n Transfer Kutusu:
2 hız kademeli, kilitlenebilir tip
n Aks, Süspansiyon
4x4, bağımsız tip, Helezon Yaylı,
ve Tekerlekler:
Amortisör, Enine Boyuna
		
Diferansiyel Kilit,
		
365 / 80 R20 10 X 20
n Frenler:
Hava takviyeli hidrolik servis
		
freni, hidrolik kontrollü el freni,
		
ABS, disk fren
n Direksiyon:
Hidrolik takviyeli, ayarlanabilir
n Yakıt Deposu:
230 litre, balistik korumalı
		
yakıt tankı
n Koltuklar:
5-7 kişi, blast şoklarını
		
sönümleyebilen tip
n Elektrik Sistemi:
2x120A Alternatör 24V, 2x12V,
		
120Ah, Akü
n Çevre Koşulları:
Sıcak (A2, +55 °C), soğuk
		
(C0, -32 °C), Nem (B1)
n

AMAZON’a ait analiz çalışmalar

bu sonuçlar da tasarıma yansıtıldı. Analizlerde elde edilen
bilginin testler ile doğrulanması için, testlerden elde edilen
veri kayıt altına alındı.
Mayın koruma testleri,
AMAZON’un nihai konfigürasyonun belirlenmesi sonrasında, gerçek
araç gövdeleri üzerinde
icra edildi. Mayın testleri ile aracın kalifiye
edilmesi ve bu kalifikasyona ait uluslararası
belgelendirmenin yapılması sonucu, aracın seri
üretim için hazır hâle
getirilmesi hedeflendi.
Bu amaç doğrultusunda
gerçekleştirilen testler,
uluslararası
bağımsız
Araç içi İnsan Maketi Yerleşimi ve Ölçümler akredite
kuruluşların
kontrolünde yürütüldü ve uygunluğu raporlandı. Testlerde,
aracın sadece belirlenen mayın koruma seviyesinin değil,
daha üst seviye ve el yapımı patlayıcı (EYP)’lara karşı olan
performansının görülmesi de amaçlandı.

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

KORUMA
Balistik Koruma
Mayına Karşı Koruma
EYP Koruması
STANDART EKIPMANLAR
Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi
İklimlendirme Sistemi
Arctic Kit (-32°C)
Patlak Gider (Runflat) Lastikler
Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
Egzoz Freni
Sis Havanları
Kendini Kurtarma Vinci
Geri Görüş Kamera Sistemi
Eğim Uyarı Sistemi
GÖREV EKIPMANLARI
Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
Direk Üzerinde Keşif, Gözetleme ve Radar Sistemi
Araç Dışı Yangın Söndürme Sistemi
RPG Koruma Neti
Navigasyon
360° Kamera Kayıt Sistemi
KBRN Dekontaminasyon Sistemi
Jammer Sinyal Bozucu
Kızılötesi Aydınlatma Sistemi
İç Konuşma Sistemi
Ön Arka Sürücü Destek Termal Kamera Sistemi
Redresör
Güç Dağıtım Ünitesi
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AMAZON Aracı Patlama Anı

Testler, birbirinin aynı iki araç gövdesi üzerinde
gerçekleştirildi. İki gövde kullanılmasının sebebi, aracın
mayın veya el yapımı patlayıcı tehdidine karşı, tüm bölgelerinin incelenmesi gerekliliğinden kaynaklandı. Böylece
aracın patlamaya maruz kalabilecek tüm bölgeleri test
edilebildi. Bu şekilde, standartta belirlenen test sayısına
göre, çok daha fazla patlama testi yapılması imkânı da
doğdu. Ayrıca, testlerde, insan yaralanma kriterinin
değerlendirilebilmesi için, iki adet insan maketi kullanıldı. İnsan maketleri üzerinden alınan ölçümler
vasıtasıyla personel üzerine gelebilecek kuvvet ve ivme değerleri kayıt
altına alındı. Bu ölçümler ve yapılan hesaplar ile insan yaralanma
seviyesi belirlendi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, AMAZON’un, tanımlanan
mayın koruma seviyesi ve üzeri seviyelerde başarılı olduğu
tespit edildi. Ek olarak yapılan
standart dışı el yapımı patlayıcı
testleri ile aracın bu tehditlere
karşı koruma performansı da
doğrulandı.
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VESTEL Savunma ve AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin:

“Çantamda, milli teknolojilerimizin
gelişimine katkı sağlayacağına
inandığım güzel fikirlerle geldim.”
MSI Dergisi: Öner Bey, NETAŞ’taki
çalışmalarınız vesilesiyle sektöre
yabancı değilsiniz; ama artık sektörün
tam zamanlı bir üyesi oldunuz.
Öncelikle hoş geldiniz! Sektöre
bakışınızı öğrenebilir miyiz sizden?
Öner TEKİN: Hoş bulduk! Bu göreve gelmeden önce, yaklaşık 20 yıl,
NETAŞ’ta, farklı pozisyonlarda çalıştım. Son olarak da Kamu, Savunma
ve Telekom Çözümlerinden sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüm. Bildiğiniz gibi, NETAŞ’ın hissedarları arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı da yer alıyor.
NETAŞ, sivil alanda yaptığı çalışmaların yanı sıra savunma alanında da milli
ve yerli çözümler geliştirilmesi konusunda önemli projelere imza atmış ve
atmaya devam eden bir şirket. Bunların arasında, Dost / Düşman Tanıma
Sistemi (IFF) gibi, kritik sistemlerin özgün olarak geliştirildiği projeler de yer
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Türk savunma ve havacılık sanayisinin iki önemli
oyuncusunun; VESTEL Savunma ve AYESAŞ’ın
Genel Müdürlükleri görevine, Nisan ayı içerisinde,
Öner Tekin atandı. Bu görevinin öncesinde de sektörle
yakın ilişkileri olan ve bazı projelerde görev alan Tekin,
tam zamanlı savunma ve havacılık mesaisine,
IDEF 2017 hazırlıklarının arifesinde, hızlı bir giriş yaptı.
Tekin ile sektöre bakışını ve yeni görevleri ile ilgili
hedeflerini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

alıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) tarafından yürütülen Dördüncü
Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojileri (ULAK) Projesi’nin alt yüklenicilerinden bir tanesi de NETAŞ ve ben de
bu projenin koordinatörüydüm. Dola-

yısıyla gerek NETAŞ’ın sektörün içinde
olması gerek benim aldığım görevler
itibarıyla sektörü yakından tanıdığımı
söyleyebilirim.
Sektör, baktığımızda, son 15 yıllık dönemde, çok büyük aşamalar kaydetti.

mışız. Hatta ürünlerimiz çıkmaya başladı. Şu anda geldiği noktada VESTEL
Savunma, ülkemizin ileri teknoloji konularında çalışan, öncü olan bir firma.
AYESAŞ’a baktığımızda, Türk savunma ve havacılık sektörünün, özellikle
ihtiyaç duyduğu bir şirket görüyoruz:
Sistem entegrasyonu tarzında işleri yapabilen orta boy bir işletme; ama
arkasında dev bir grup var. Hem kendi ürün portföyü var hem de platform
entegratörlerinin ihtiyacı olan kaliteli
ve proseslere bağlı işleri yapabilen bir
firma. Millileştirme konusunda ihtiyaç
duyulan sistem entegrasyonu ve alt
teknoloji konularında her türlü hizmeti
verebilecek kabiliyetlere sahip. Yüksek
güvenilirlikli yazılım ve donanım tasarımı, testi, entegrasyonu konularında
yıllara sair derin yetenek sahibi. Dahası, herhangi büyük bir proje için faaliyet
gösterdiği alanlarda, çok hızlı genişleyip büyüyebilecek esnek bir yapısı var.
Bu özellikleri ile sektörün dev platform

entegratörleri için vazgeçilemez bir
noktada duruyor ve küçük ölçekli firmalar ile büyük platform entegratörleri arasında önemli bir köprü vazifesi
görüyor.
Bu noktada bir konuya dikkat çekmek
isterim. Hızlı bir giriş yaptığımı vurgulamıştınız. Aynı hızla Savunma ve
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SaSaD) Yönetim Kurulu üyeliğini de
devraldığım, derneğin, 20 Nisan’da
yapılan Olağan Genel Kurulu’nda, Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık,
çok önemli bir noktaya değinip bir de
çağrıda bulundu. Sektörün tutarlı büyümesi için sağlıklı bir tedarik piramidinin olması gerektiğini; KOBİ seviyesi
firmaların desteklenerek geliştirildiği;
orta ölçekli firmaların gelişimlerinin
ise yeterince sağlanamadığını vurguladı. Büyük platform entegratörlerine seslenerek KOBİ’leri rakip olarak
görmeyerek daha fazla kullanmaları
ve geliştirmeleri çağrısında bulundu.

© AYESAŞ

MSI Dergisi: Bu tabloda, VESTEL
Savunma ve AYESAŞ’ın sektördeki
konumunu nasıl görüyorsunuz?
Öner TEKİN: VESTEL Savunma, Türkiye’nin büyük holdinglerinden Zorlu
Grubu’nun altında, teknolojiye inanmış
bir ekibin, 2004 yılında hayata geçirdiği faaliyetlerine, teknolojik yeniliklerle
başlayan bir firma. İnsansız Hava Aracı
(İHA) Sistemleri konusunda çalışmaya
başladığı zaman tekti; öncü oldu, örnek
oldu... Şu andaki ürün portföyü ile de
Türkiye’ye çok şey katıyor.
İnsansız Hava Aracı Sistemlerimizi hem Türkiye’de daha çok kullanılır
hâle getirmek hem de ihraç etmek, en
büyük hedefimiz. Bununla ilgili çeşitli
çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Öte yandan, Yakıt Pili konusunun çok önemli olduğunu görmüşüz
ve o konuda da önemli çalışmalar yap-

© VESTEL Savunma

Devletimizin, yerliliği ve milliliği arttırmak için yürüttüğü politikalar, hakikaten savunma ve havacılık sektörünü
güzel bir noktaya getirdi. Yerlileştirmenin, milliliğin önemi, herkes tarafından
kavranmış oldu. Son zamanlarda, dışarıdan aldığımız bazı sistem, alt sistem
ve bileşenlerinin tedariki ile ilgili yaşadığımız sıkıntılar da yerlilik ve milliliğin
öneminin altını bir kez daha çiziyor.
Herkes yapılması gereken atılımların
bilincinde ve elinden geleni de yapıyor.
Tabii ki daha yapacak çok şey var; bazı
engeller de bulunuyor. Ama yapılanlara baktığımızda, savunma ve havacılık
sektöründe, Türkiye kadar hızını arttırmış başka bir ülke muhtemelen yoktur.
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VESTEL Savunma ve AYESAŞ gibi firmalar, tam da bu çağrı ile adreslenen noktada bulunuyor. Biz, Sayın Bakanımızın
bahsettiği sağlıklı piramit yapısında, en
üstteki büyük oyuncuların güçlü destek
noktaları olma konusunda, tüm yetkinliklerimiz ve altyapımız ile hazırız.
MSI Dergisi: VESTEL Savunma ve
AYESAŞ, kurumsal açıdan bakıldığında
birbirinden farklı iki şirket. Bu
şirketlerden nasıl bir sinerji ortaya
çıkaracaksınız?
Öner TEKİN: Aslına bakacak olursanız
farklı işler yapıyor olsalar da sonuçta
aynı sektörde çalışıyorlar. Böyle iki firma, tek bir merkezden yönetildiği zaman, verimlilik ve kalite anlamında çok
daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Benim gördüğüm ve incelediğim kadarıyla
VESTEL Savunma ve AYESAŞ birlikteliğinde, şimdiye kadar, bu hep sağlanabilmiş.
Bu sinerjiyi çok daha ileriye götüreceğiz.
MSI Dergisi: Önümüzdeki dönem için,
sizin; kişisel, somut hedefleriniz var mı?
Öner TEKİN: Gerek VESTEL Savunma’da gerekse AYESAŞ’ta, şimdiye
kadar yapılmış çok güzel işler var; çok
güzel bir potansiyel yaratılmış. Şimdi bu
potansiyeli kullanarak büyüme zamanı
geldi. Bizim hedefimiz, çok net olarak,
bu potansiyelden faydalanıp, gerek içerideki projelerde gerekse ihracat pazarlarında daha fazla rol almak. Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak altyapının
mevcut olduğunu görüyoruz; hedeflerimizi, kısa vadede, hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağız.
MSI Dergisi: Kısa vade ifadenizden
nasıl bir zaman dilimini
kastediyorsunuz?
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Öner TEKİN: Bahsettiklerimin vadesi
aslında dündür. O yüzden hakikaten
hızlı gideceğiz. Zaten şirket, şu anda
büyüme ve hızlı ilerleme konusunda
gerçekten iyi bir yerde. Ciddi anlamda
bir büyüme hedefliyoruz.
MSI Dergisi: Bu süreçte, VESTEL
Savunma’nın ürün yelpazesi de
genişleyecek mi?
Öner TEKİN: Kesinlikle. Çantamda,
milli teknolojilerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığım güzel fikirlerle geldim. VESTEL Savunma için
bizim vizyonumuz, İHA’lar cephesinde
bir ürün ailesine sahip olmak. Bununla ilgili fizibilite çalışmasına başladık.
İHA’lar konusunda, çok farklı bir portföye sahip olacağız. Ayrıca VESTEL Savunma, sektörün farklı alanlarında da
iş yapar hâle gelecek.

Yatırımlar Devam Edecek

MSI Dergisi: Bahsettiğiniz bu faaliyetler
kapsamında, VESTEL Savunma yeni
yatırımlar da yapacak mı?
Öner TEKİN: Aslında burada, “VESTEL
Savunma yatırım yapmaya devam
edecek.” de diyebiliriz. VESTEL Savunma’nın bağlı olduğu Zorlu Grubu,
Türkiye’ye inanmış, Türkiye’ye yatırım
yapmış, Türkiye’de milli teknolojiler ve
ürünler geliştirmiş, ihracat rekorları
kırmış bir holding. Grup, savunma sanayisinin çok kritik olduğunun bilincinde. Bu nedenle elinden gelen tüm katkıyı vermek istiyor. Öyle ki yine kendi
imkânlarıyla ülkemiz ihtiyacına cevap
verebilmek için, sermaye ayırıp sektörümüzün önde gelen mühimmat üreticisiyle birlikte İHA’mızı silahlandırdık.
Ve test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdik. Bu, Türkiye adına gurur verici

bir olaydır. Bugüne kadar, görüldüğü
üzere, sektöre ciddi yatırımlar yaptı ve
bunların dönüşü henüz olmadı. Ama
Zorlu Grubu, inandığı bu yolda, milli
ürünler geliştirmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak gayesiyle yatırım yapmaya tüm varlığıyla devam ediyor.
Tabii burada, sektörde uygulanan bazı
politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini de belirtmek gerekiyor. Baktığımız zaman, geçmişte, bazı şeylerin
bürokrasiye çok takıldığını görüyoruz.
Projelerimizde, bu nedenle bazı sorunlar yaşadık. Böyle şeylerle karşılaşmış
olmamıza rağmen, biz hâlâ hedefimize
ve kendimize inanıyoruz. Her türlü engeli aşmak için de elimizden gelen her
şeyi yapıyoruz. Devletimizden de bu konuda destek bekliyoruz.
MSI Dergisi: Bu noktada, size KARAYEL
İHA’sı ile ilgili değerlendirmelerinizi
sormak istiyoruz.
Öner TEKİN: Sonuçta, ülke olarak
savunma ve havacılık sanayimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve dün sahip
olmadığımız teknolojileri elde etmeyi
başarmış bir firma var ortada. Gelinen
noktada, zorlu süreçlerden geçilerek
elde edilmiş teknolojik kazanımların,
bu kadar kolay harcanmaması gerektiğini düşünüyorum... 150’ye yakın pırıl
pırıl mühendisimizin emeği ve motivasyonu ortada bırakılmış.
Tabii tüm bu sorunları çözecek olan
da tüm paydaşlar olarak biziz... Şu
anda tüm taraflar olarak büyük bir iyi
niyetle çözmek de istiyoruz. Şu anda
10 tane uçağımız var ve hizmet alımı
kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından kullanıldı. Şükürler
olsun ki; gerçekleştirilen 3.000 saati
aşkın uçuşlarda, yüksek hassasiyetli
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Gerek VESTEL Savunma’da
gerekse AYESAŞ’ta,
şimdiye kadar yapılmış
çok güzel işler var; çok güzel
bir potansiyel yaratılmış.
Şimdi bu potansiyeli
kullanarak büyüme zamanı
geldi. Bizim hedefimiz,
çok net olarak, bu
potansiyelden faydalanıp,
gerek içerideki projelerde
gerekse ihracat pazarlarında
daha fazla rol almak.

bir başarı elde edildi ve tek bir kaza bile
yaşanmadı. Çözüm ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte, bürokrasimizin de konuya yapıcı bir şekilde
yaklaşmasını; neticede, milli bir servet
olarak ortada duran ve esasen kendinden beklenen temel özellikleri istenen
bir şekilde yerine getiren ve bunu da
3.000 saatlik başarılı görev uçuşu ile
kanıtlamış bir İHA filosu söz konusu...
Bu konuda, devletimizin destek olacağına inanıyoruz. Böylece, çalışmalarımıza daha da motive olarak devam etmek ve TSK ve savunma sanayimiz için,
daha da güzel şeyler ortaya çıkartmak
istiyoruz.

© VESTEL Savunma

MSI Dergisi: Türkiye’nin; savunma,
havacılık ve güvenlik sektörleri ile
ilgili 25 milyar dolarlık iddialı bir 2023
ihracat hedefi var. VESTEL Savunma ve
AYESAŞ, bu hedef için neler yapacak?
Öner TEKİN: Biliyorsunuz, VESTEL ’in
sloganı, “Gururla Yerli.” Bahsettiğiniz
hedeflere ulaşmak için gereken iki şey
var. Birincisi, yerli ürünü ve üretimi
desteklemek. İkincisi ise bu ürünleri, ülkemiz envanterine girmelerinin

ardından ihraç etmek. Biz, benzer bir
durumu, ULAK’ta yaşadık. Diyorlar ki;
“Neden dünyaya satmıyorsunuz?” Başka pazarlara gittiğimizde, “Kendi ülkenizdeki operatörler kullanıyor mu?”
diye soruyorlar. Bu soruya olumlu cevap veremeden nasıl satabilirim ki?
ULAK için de sonuçta, ülkemizde ilk
siparişler verildi ve artık daha güçlü bir
şekilde yurt dışında pazarlanacak. Aynı
yaklaşımın, sektördeki tüm ürünlerde
gösterilmesi gerekmekte.
2023 hedefleri için, üst seviye bir stratejiye ihtiyaç var. Bununla ilgili çalışmalar da başladı. İhracat destekleri ile
ilgili genel bir strateji ve aynı zamanda, bir kredilendirme mekanizması olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü
fiyatlarınızı ne kadar rekabetçi hâle
getirirseniz getirin, rakibiniz, kredi ile
geldiğinde, o ihaleyi kazanma şansınız
olmuyor. Ben bunu çeşitli sektörlerde
yakinen gördüm.
MSI Dergisi: Türkiye’nin önünde,
TF-X gibi iddialı bir proje var.
Bu projeye, VESTEL Savunma ve
AYESAŞ’ın katkıları neler olabilir?

Öner TEKİN: Faaliyet gösterdiğimiz
alanlarda, olgun bir ürün ailemiz ve
derin kabiliyetlerimiz var. TF-X açısından baktığımızda, özellikle hem aviyonik yazılımı hem de donanımı konusunda, elektronik kart tasarımı ve üretimi,
göstergeler, kontrol panelleri, kaliteli
kablaj tasarımı ve üretimi ile bunların
entagrasyonu konularında çok ciddi
bir birikimimiz ve altyapımız bulunuyor. Yapımız genişlemeye uygun; yeni
bir üretim bandı, yeni bir know-how,
yeni bir sistem gerektiğinde, çok hızlı büyüyebilecek bir yapımız var. Havacılık sektöründe, her türlü konuda
platform entegratörlerine süratli bir
şekilde hizmet verebilecek bir altyapıya sahibiz. Tabii her şeyin ötesinde,
arkamızda, VESTEL ’in, yılda 50 milyon
elektronik kart üretme kapasitesi gibi
kritik kabiliyet altyapıları bulunan Zorlu Grubu var.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Öner TEKİN: MSI Dergisi, uzun yıllardır, benim de keyifle takip ettiğim bir
yayın. Böyle güncel ve sektörün gündemini yakından takip eden bir yayın
çıkarttığınız için teşekkür ederim.
İleri teknolojiye, milli ve yerli sistemlere inanan birisiyim. İlkleri yapmayı çok
severim; o yüzden, ilkleri yapan bu iki
firmaya geldim. Önümüzdeki dönemde,
sektörün gelişmesi için, hep birlikte,
yakın bir çalışma içerisinde bulunmayı
ümit ediyorum.

VESTEL Savunma ve AYESAŞ Genel
Müdürü Öner Tekin’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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EUROJET: 2017
Rekor Bir Yıl Olabilir
EUROJET Turbo GmbH (EUROJET),
bu sene ikinci kez katıldığı IDEF’te,
tam ölçekli bir EJ200 motorunun
kesitini sergileyecek. Fotoğrafta,
2015 yılında stant üzerinde sergilenirken
görülen motor, çalışırken sistemin
iç kısımlarını görmek isteyenlerin de
aralarında bulunduğu, çok sayıda
ziyaretçinin büyük ilgisini çekmişti.

Tüm fotoğraflar: © EUROJET

E

UROJET, verimli geçeceğini düşündüğü ve TF-X programı kapsamında motor seçiminin gerçekleşeceğini öngördüğü, son derece olumlu bir 2017 senesi beklentisi
içinde. Her ne kadar motor tedarik süreci çetin bir rekabete
sahne olsa da EUROJET, EJ200 motorunun, üstün bir hava
muharebesi kabiliyetinin önünü açan performansından ve
üstün bir hız-güvenilirlik-güç üçlüsü sunduğundan emin.
EJ200, TF-X programının ilk aşaması için, hemen kullanıma
hazır bir çözüm olarak öne çıkıyor. EUROJET, motorun, hem
TF-X programına mükemmel uyum göstereceğini hem de
seçenekler arasında en düşük riske sahip tercih olduğunu
değerlendiriyor.
EUROJET CEO’su Clemens Linden’i dinlediğiniz zaman, şirketin 2017 için gerekli hazırlıkları yaptığı açıkça anlaşılıyor.
“EJ200 için, çeşitli büyüme seçenekleri üzerinde, çok yoğun
çalışmalar yürüttük ve bu çalışmalar neticesinde, cazip ve
rekabetçi bir teklif ortaya koyabildik” şeklinde konuşan Linden, şöyle devam ediyor: “Teklifimiz, Türkiye’nin kendi kabiliyetleriyle ilgili özel ilgi alanlarını da ele alacak şekilde tasarlanmış bir teknoloji iş birliğini de kapsıyor. Türk savunma
ve havacılık sanayisi ile iş birliği alanları; motorda bir dizi
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kapasite arttırma çalışmasının yanı sıra motor kontrol yazılımı ve donanımı geliştirmeyi de içeriyor. ITAR’a tabi olmayan
bir motor ortaya çıkartabilmek için yapılan bazı değişiklikler
de teklifimizde yer alıyor. EUROJET ayrıca, TF-X’in gerekli
sertifikasyon ve kalifikasyonları elde etmesi açısından da
önemli destek sunabilecek konumda.”
Linden, ayrıca şu konulara da değiniyor: “Türkiye, bizim için
önemli bir pazar ve Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmak
için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye için yapabileceklerimiz arasında, ülkedeki ileri düzey üretim teknolojilerinin geliştirilmesini, sponsorluk yoluyla desteklemeyi de sayabilirim. Bu tür teknolojileri desteklemek; tedarik zincirleri
ve tasarım ile ilgili bilgi aktarımı sağlamak ve başta havacılık
ve uzay ile nükleer enerji sektörleri dâhil olmak üzere, çeşitli
alanlarda büyük çaplı sanayi projelerini gerçekleştirmek için
uygulayabileceğimiz yaklaşımlardan biridir. Bu sayede sunabileceğimiz uzmanlık, ülkeye yüksek değerli istihdam, beceri
ve kabiliyetler getirerek, Türkiye’nin ekonomik büyümesini
teşvik edecek ve küresel düzeydeki itibarını arttıracaktır.”
Linden, TF-X konusuna geri dönerek, değerlendirmelerini
şu sözlerle tamamlıyor: “EUROJET, Türkiye’ye kendini kanıtlamış ve arızalara dayanıklı
(fail-safe) bir ürün içeren; en
üst düzeyde teknoloji iş birliğini kapsayan; kapsamlı bir yerlileştirme konseptine sahip;
prototip fazı için ortak bir kalifikasyon yaklaşımı benimseyen ve hizmet içi faaliyetler için
olgun bir bakım felsefesi uygulayan, esnek bir çözüm sunuyor. Ayrıca söz ettiğim tüm bu
özellikler, uçağın geliştirilme
sürecine uygun bir dizi seçenekle birlikte sunulacak. Tüm
bu özelliklerin yanı sıra Türkiye’nin üreteceği motorların,
diğer platformlarda da kullanılabileceğini göz önünde bulundurarak, bu motorun, TF-X
için en iyi tercih olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”
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Otokar, ALTAY’ın
Seri Üretimi için
Göreve Hazır

T

ürkiye’nin en büyük özel sermayeli savunma sanayisi şirketi Otokar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istek ve
ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı ve geliştirdiği
ALTAY’ın, seri üretimi için görevlendirilmeyi bekliyor. Bugün
dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda olan
ALTAY, son iki yıldır, her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testleri üstün seviyede performans göstererek başarıyla tamamladı. Her türlü hava koşulunda ve
mesafede, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde de çok
yüksek isabet oranı kaydetti. ALTAY’ın, SSM ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Kabul Testleri
de bu yılın Şubat ayında tamamlandı.

Savunma sanayisinde hem yurt içinde
hem de yurt dışında başarılı sonuçlar
almaya devam eden Otokar,
Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik Yapılan Testler
güçleri ve 5 kıtadaki 50’ye yakın PV1 ve PV2 prototiplerinin testleri, 2015 yılı ortalarında başladı ve 2017 yılının Şubat ayı itibarıyla tamamlandı. Hareket
kullanıcısına, göreve en uygun araçları kabiliyeti testlerinin yapıldığı PV1 ve atış testlerinin yapıldığı
ve en iyi hizmeti sağlamak PV2’ye ilave olarak, Otokar, balistik ve mayın testleri için ayrıca bir balistik gövde-kule prototipi (BHT) üretti.
üzere çalışmalarını sürdürüyor. PV1, bütün hareket kabiliyeti testlerinden, üstün bir perforTürkiye’nin tek milli kara araçları mans ve başarıyla geçti. Bir ana muharebe tankının karşılaşabileceği her türlü farklı arazi koşulunda, 10.000 km dayaüreticisi olan Otokar’ın ana nıklılık testlerini tamamladı. Bu prototip üzerinde ayrıca, kış
testleri ve sıcak iklim testleri de yapıldı.
yükleniciliğinde tasarlanan
PV2, yeni nesil atış kontrol sistemi ve 120 mm’lik 55 kave geliştirilen ALTAY’ın Savunma
libre topu ile kullanıcı tarafından talep edilen tüm atış
senaryolarını
başarıyla tamamlayarak, özellikle hareket hâSanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
lindeki hedeflerde de çok yüksek isabet oranı sağladı. Araç,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aynı zamanda, çok yüksek standartlarda istenen EMI/EMC
gerçekleştirilen Kabul Testleri, gereksinimlerini de başarıyla karşıladı.
BHT ise kompozit zırh ve ERA modüllerinden oluşan zırhı
Şubat ayında tamamlandı. ile muharebe sahasında mevcut en yüksek delme derinli-

ALTAY Projesi
Hakkında

SSM, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç duyduğu modern ana
muharebe tankının özgün
tasarım ve milli imkânlarla
tedarik edilmesi için açtığı
ihale sonucunda, ana yüklenici
olarak Otokar’ı seçti. Dönem
I ve Dönem II olmak üzere iki
ayrı bölümden oluşan projede;
Dönem I, 2009 yılının Ocak
ayında başladı. Otokar’ın ana
yükleniciliğinde yürütülen bu
dönem, “Konsept Tasarım”,
“Detaylı Tasarım” ve “Prototip
Geliştirme ve Kalifikasyon”
olmak üzere üç aşamadan
oluştu. Otokar, SSM’nin talebi
üzerine, Dönem II olarak
adlandırılan ve
250 adet ALTAY’ın seri
üretimini ve bunların Entegre
Lojistik Destek faaliyetlerini
kapsayan bölüm için teklifini,
2016 yılında sundu.
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ğine sahip tanksavar füzelerine, tank topu mühimmatlarına ve en üst düzey mayın tehditlerine karşı koruma sağladığını, yapılan tüm testleri başarıyla
tamamlayarak gösterdi.

Seri Üretim Teklifi Sunuldu
SSM, sözleşme koşullarına uygun olarak, seri üretim hazırlık
çalışmalarının eş zamanlı başlayabilmesi ve ALTAY ana muharebe tankının vakit kaybetmeden seri üretimine geçilebilmesi için, Dönem II olarak adlandırılan Seri Üretim’e yönelik
Teklife Çağrı Dökümanı’nı, 2015’te yayınlamıştı. Sözleşmeye
göre, Teklife Çağrı Dökümanı’nı almaya yetkili tek şirket olarak Otokar, seri üretim için ilk teklifini 18 Ocak 2016’da; son
teklifini ise 29 Ağustos 2016’da sundu. SSM’ye sunulan bu
son teklif, 250 adet ALTAY’ın seri üretimi ve bunların Entegre
Lojistik Destek faaliyetlerini kapsıyor. Şu anda SSM’nin teklifi değerlendirme süreci devam ediyor.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, projeye ilişkin şunları
söyledi: “Otokar olarak, Türk savunma sanayisine yeni teknolojiler ve imkânlar veren, Türk Silahlı Kuvvetlerine yepyeni yetenekler kazandıracak olan ALTAY’ın seri üretiminde de
ana yüklenici olarak görev almak için heyecanlıyız ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya hazırız.
Otokar, bugün Türkiye’nin tek milli kara araçları üreticisi konumunda ve uzun yıllardır ‘milli gizli’ statüsünde. Güvenlik
hassasiyetlerinin çok daha önem kazandığı şu günlerde, ana
muharebe tankımızın ana yükleniciliğinin, projenin gereği
olarak milli bir şirkete emanet edilmiş olmasının çok doğru
ve yerinde bir karar olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük kara sistemleri projesi ALTAY, mühendisliğinden teknolojisine, tasarımından prototip imalatına kadar her aşamasında Türkiye’nin imzasını taşıyor, bu anlamıyla önemli bir
gurur kaynağımız. Yakın gelecekte de milli ana muharebe
tankının seri üretiminde de ülkemizin kara sistemlerindeki
tek milli şirketi olarak görev almak istiyoruz.”

Görgüç, ALTAY’ın, savunma sanayimize getirdiği kazanımlarla ilgili ise şunları söyledi: “Günümüzde, ana muharebe
tanklarının kara sistemleri arasında en karmaşık platformlar olduğu düşünüldüğünde, dünyada sadece birkaç ülkenin
ana muharebe tankı tasarım ve üretim yeteneğine sahip olmasının nedeni de kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Türkiye’nin
bu yeteneğe sahip olması, savunma sanayisinde söz sahibi
ülkeler arasında yer alması bakımından büyük önem arz etmektedir. Hükümetimiz, bu yönde cesur bir karar almış ve
bunu titizlikle uygulamaya koymuştur. Bu kararı en iyi şekilde
desteklemek ve hizmet etmek en büyük önceliğimizdir. Yakın gelecekte, ilk milli tanklarımız ordudaki yerlerini almaya başladığında, Türkiye, hem tüm tasarım ve fikri mülkiyet
haklarına sahip olacağı modern bir tanka kavuşacak hem de
yurt dışına teknolojik bağımlılığın azaltılması konusunda dev
bir adım atmış olacak. Türkiye’nin bu proje ile ilgili kararının doğruluğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Projenin
başarıyla tamamlanmasını takiben, ALTAY’ın yetiştirdiği işgücü, yarattığı teknik birikim ve edinilen teknik bilgiler ile savunma sanayimizin
kara platformları alanındaki tasarım,
geliştirme ve üretim potansiyeline de büyük bir ivme getireceğine inanıyorum.”

© Otakar
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Unidef,
Silah Entegrasyonu
Tecrübesini
Derinleştiriyor

M134 Minigun, 4x4 taktik tekerlekli araç üzerinde.

Unidef, KhanArms ve Samsun Yurt
Savunma firmalarının iştiraki ile
2013 yılında, bu firmaların faaliyetleri
doğrultusunda, savunma sanayisinde
proje yönetimi yapmak ve yurt dışından
teknoloji transferi gerçekleştirmek için
kuruldu. KhanArms ve Samsun Yurt
Savunma ateşli silah üretimi faaliyetinde
bulunduğu için, Unidef’in de iştirak
alanı, silah sistemleri entegrasyonu
projeleri olarak şekillendi. Hâlihazırda
silah tedariklerinin yanı sıra Unidef, Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde
bulunan döner kanatlı platformlara silah
sistemleri entegrasyonu gerçekleştiren,
Türkiye’deki tek özel şirket konumunda.
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Zorlu Projeler
Şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda Unidef, silah entegrasyonu kapsamında, sadece mekanik entegrasyon çalışmaları
gerçekleştirdi; platformun elektronik ve aviyonik kısımlarına
müdahale etmedi. Son kullanıcı, firmadan, pratik bir şekilde
ve platformun ana şasesine bir müdahalede bulunmadan,
belli bazı silah sistemlerini entegre etmesini talep etti. Dışarıdan bakıldığında, “platforma müdahale edilmemesi” basit
bir gereksinim gözükse de yapılan çalışmaları daha da zorlu
hâle getiriyor.
Unidef, platformun mevcut altyapısını kullanarak görev
profiline uygun ara yüzleri, silah mesnetlerini, ara bağlantı
elemanlarını ve kilitlerini tasarlıyor. Her bir uygulama, birbirinden farklı bir şekilde ve ilgili platforma ve son kullanıcının özel isteklerine uygun olarak yapılıyor. Bu sebeple bazı
uygulamalar, dünyada ilk defa Türkiye’de gerçekleştiriliyor.
Unidef’in bu kabiliyeti sayesinde, platform üreticisinin, son
kullanıcı nezdinde taahhüt ettiği çeşitli garanti şartları da
bozulmuyor.
Unidef Genel Müdürü Cem Kurter, yaptıkları uygulamalarla ilgili şunları söylüyor: “Bu uygulamalarımızın benzerleri,
tabii ki dünyada da yapılıyor. Ancak çok daha basit ve üze-

rinde çok daha az tasarım emeği harcanmış işler yapıldığını
gözlemledik. Unidef’in, özelikle iki platform üzerindeki çalışması, yurt dışındaki rakiplerimizi de hareketlendirdi diyebilirim. Bu çözümlerimizi ihraç etmek için de çaba göstermeye
başladık.”
Kurter, görev aldıkları projelerin, sanayi açısından önemini
de şöyle anlatıyor: “Havacılığın askeri kanadı, özel sektörün
yeni yeni yatırım yapmaya başladığı bir alan. Bu alanda izlenecek sektör politikaları da henüz tam olarak oluşmadı.
Havacılık, Batı dünyasında, artık sanayi olmayı aşmış; bir
yaşam biçimi, bir kültür hâline gelmiş durumda. Bizde ise
özellikle askeri havacılık sanayisi, devlet teşekküllü firmalarımızın faaliyet alanı olarak kalmış. Kuşkusuz havacılık
zor bir sektör; sermaye, yetişmiş insan gücü, güçlü finansal
kaynaklar gerektiren bir alan. Türkiye gibi ülkelerde, bunun
devlet eliyle başlaması ve belli bir aşamaya kadar devam
ettirilmesi kaçınılmaz ve böyle de olması gerekir. Belli bir
zaman sonra da iyi bir planlamayla özel sektöre, sistem
bazında sorumluluk vererek gelişmenin tabana yayılması
sağlanmalı ki havacılık sanayisi ve kültürü, toplumda kabul
görmeye başlasın. Unidef olarak bize bu atmosfer sağlandı; bunun için Savunma Sanayii Müsteşarlığı MEBS Daire
Başkanlığına ve son kullanıcılarımıza, bize güvendikleri için
müteşekkiriz. Onların cesaretleri sayesinde, Türkiye’ye, bir
kabiliyet kazandırıldı ve onların şahitliğinde, yıldan yıla gelişiyor.”

Unidef, M134 Minigun’ı,
Cougar helikopterine
entegre etti.

M134 Minigun,
Unidef’ten Soruluyor
Unidef, M134 Minigun silahının, farklı platformlara entegrasyonu konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu platformlar arasında, AS532 Cougar ile S60 ve S70 BLACK HAWK
helikopterleri yer alıyor. Firma, her iki platform için de son kullanıcının özel taleplerine uygun olarak özgün çözümler geliştirdi
ve ana yüklenici olarak sorumluluk alıyor.
Unidef’in çözüm ortağı Profense ise silahı
ve aksesuarlarını temin ediyor. Tüm entegrasyon, kurulum ve kalibrasyon işleri
ise Unidef tarafından icra ediliyor. Kullanıcının eğitimi ve satış sonrası destek gibi hizmetleri ve sistemin tamamı için garantiyi ise
Unidef veriyor.

Unidef’in radarında, Mi serisi helikopterler ile Chinook
helikopteri bulunuyor. Unidef, bu platformlara yönelik çözümleri, bağımsız olarak geliştirmeye çalışıyor. Kurter,
konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “M134 Minigun uygulaması, silahta geri tepme düşük ve darbesiz olduğu
için, nispeten daha kolay oluyor. Ancak geri tepmesi yüksek ve darbeli olan konvansiyonel
silahlarda, daha farklı çözümler ortaya
koyacağız. Bu konuda hayal gücümüzü
sınırlamıyoruz. Bunun yanı sıra kara
platformlarında, VIP araç silahlandırması ve deniz platformlarına uygulamalar
konusunda çok istekliyiz ve kütüphanemizi
zenginleştiriyoruz.”

Tüm fotoğraflar: © Unidef

M134 Minigun
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Unidef, bir diğer M134 Minigun entegrasyonunu,
BLACK HAWK helikopterinde yaptı.

Kurter, M134’ün yerlileştirilmesi konusunda ise şu bilgileri
veriyor: “Profense firması ile Türkiye’de üzerinde anlaştığımız bir satış adedine ulaştığımızda, silahı yerlileştirmek üzere bir mutabakata varmıştık. Profense’nin geliştirdiği M134, gerçekten muadilleri arasındaki en gelişmiş
ve güvenilir versiyon. Üzerinde patentli alt sistemler
var. Bu iş birliğinin güzel tarafı, silahın Türkiye’de
envantere girmesinden sonra da geliştirilmeye devam
edilmesi. Türkiye’de muharip olan silahla o kadar farklı
deneyimler elde ettik ki üzerinde, burada elde edilen deneyimlere özgü geliştirmeler oluyor. Altyapımız, bu silahı,
Profense’nin ürettiği mükemmellikte üretmemize olanak
veriyor. Ancak M134 Minigun, plansız bir şekilde üretilebilecek bir silah değil. Bu bir platform koruma silahı. Üretilecekse belli bir programın alt kalemi olarak veya bir milli
proje kapsamında, bir irade ortaya konularak üretilebilecek bir silah.”
Unidef, henüz silah entegrasyonuna yönelik bir ihracat yapmasa da kendisine bir yol haritası çizdi. Firma yetkilileri,
Türkiye’de son kullanıcı ile yakaladığı uyumun da ihracat
projelerine olumlu yansıyacağını değerlendiriyor.

Kullanıcı ile Yakın İş Birliği
Unidef, projelerinde, öncelikle müşteri ihtiyaçlarını belirliyor. Bu süreçte de son kullanıcının taleplerini, en ince ayrıntısına kadar tespit ediyor. Kavramsal tasarımın gerçekleştirilmesinin ardından, devreye, Samsun Yurt Savunma (SYS)
giriyor. Kavramsal tasarımın bilgisayar ortamındaki çizimleri ve mühendislik hesaplamaları tamamlandıktan sonra,
prototipler üretiliyor. Unidef ekibi ise uygulamayı yapıyor ve
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geri bildirimleri, SYS’ye iletiyor. Kurter, SYS ile iş birliklerini,
“Bu iş birliği, daha esnek olmamızı ve hızlı reaksiyon vermemizi sağladı. Her iki firmanın ekipleri, çok uyumlu çalışıyor.”
sözleriyle özetliyor.
Unidef, M134 dışında, özellikle konvansiyonel silah sistemlerini de görev profillerine göre entegre edebilecek kabiliyete ulaşmayı hedefliyor. Firma, şu anda, M134 konusunda en
iyisini olduğunu değerlendirdiği Profense ve konvansiyonel
sistemlerde güvenilir bir firma olan Ohio Ordnance Works
ile çalışıyor. Bununla birlikte, müşteri taleplerine göre,
farklı silahlar ve sistemler üzerinde çalışmaya da hazır.
Bunlar, geri tepmeli bir silah sistemi olabilir, itki sistemli
bir silah olabilir veya yardımcı bir sistem olabilir. Üzerinde
çalışacağı platformlar ise döner kanatlı ya da sabit kanatlı
olabilir. Unidef, gerekli havacılık sertifikasyonlarını alma konusunda da çalışmalara başladı.

Hedefler Büyük
Unidef’in IDEF’teki ana odağı, AS532 Cougar ve S70 BLACK
HAWK M134 Minigun uygulamaları olacak. Firma ayrıca, deniz uygulamaları hakkında da bilgi verecek.
Kurter, gelecek hedefleri ile ilgili şunları söylüyor: “Unidef’in
ortakları KhanArms ve SYS, hızlı büyüyen firmalar. Yakın bir
zamanda, ortak bir Ar-Ge merkezi kurma gereksinimi duyabileceğimizi görüyoruz. Bu merkezde, çok daha karmaşık
entegrasyonlar için çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Üretime ise ortağımız olan firmaların üretim tesislerini kullanarak devam edeceğiz. Üretim altyapımız, bu açıdan çok tatmin
edici. Unidef olarak Ar-Ge tarafında kalacağız; üretime girmeyeceğiz.”

Mayıs 2017 - 135

MSI

IDEF 2017

ARES Tersanesi,
Güven İnşa Etmeyi
Sürdürüyor
Son yıllarda, Türkiye ve dünya
pazarlarında üstlendiği projelerle
ve elde ettiği inanılmaz başarılarla adı
tüm dünyada anılan bir tersane olma
konumuna erişen ARES Tersanesi;
etkileyici tasarımları, üstün üretim
teknikleri, sorunsuz teslimatları ve
entegre lojistik destek hizmetleri ile
gemi inşa endüstrisinde güven inşa
etmeyi sürdürüyor.

Tüm fotoğraflar:

© ARES Tersanesi

2

006 yılında, atadan denizci olan
Trabzon, Sürmeneli Kalafatoğlu ailesi
tarafından
kurulan
ARES Tersanesi, toplam 25.000 m²si kapalı
üretim alanı olmak
üzere, iklimlendirilmiş 3 adet üretim tesisi, çekek yeri; metal,
kompozit ve marangoz atölyeleri, boya fırınları, eğitim dershaneleri ve modern ofis
alanları ile Antalya
Serbest Bölgesi’nde
hizmet veriyor.
Bir tersaneden de öte, uluslararası bir savunma sanayisi firması olmayı hedefleyen ARES Tersanesi, çok kısa bir süre
içinde; insan kaynakları, organizasyon yönetimi, entegre lojistik destek, kalite yönetimi ve gelişmiş üretim teknolojileri
alanlarında önemli yatırımlar yaptı. Firma, bu ivme ile büyük
bir çoğunluğu ihracat olmak üzere, çeşitli deniz kuvvetleri,
sahil güvenlik komutanlıkları, deniz polis teşkilatları, liman
emniyet ve gümrük muhafaza müdürlüklerine, hatırı sayılır
miktarlarda platform teslimatı gerçekleştirdi.
ARES Tersanesi’nde, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için
tasarladığı 24 m, 34 m ve 48 m boyunda 3 tipte, toplam 17
adet Hercules serisi sahil güvenlik botunun inşa ve teslimat
süreci son hızla devam ediyor. Müşteri tarafından talep edilen takvimin, yaklaşık 1 sene önünde ilerleyen ARES Tersanesi’nin inşa ettiği botlar, sınıfında dünya lideri tasarım ve
üretim standartlarına sahip. Firmanın verdiği 5 sene gövde
garantisi, üretimde kalitenin nasıl olması gerektiğinin de en
büyük ispatı niteliğinde.
Sektörde yarattığı farklılıklar ile dikkat çeken ARES Tersa136 - Mayıs 2017

nesi’nin bir özelliği de bünyesinde bulunan Entegre Lojistik
Destek (ELD) departmanı. Neredeyse Katar Sahil Güvenlik
Komutanlığı personelinin tamamına eğitim veren, etkinliği
ve formasyonu tescil edilmiş olan ELD departmanı ile ARES
Tersanesi, Türkiye’deki tersaneler arasında, bu alanda tüm
istekleri karşılayan tek firma olma özelliğini taşıyor. Türk
Loydu tarafından, ISO 9001 Kalite Belgesi ile tescillenmiş
olan ELD departmanı, müşterilerinin talep ettiği her türlü ihtiyacı karşılayabilecek tecrübeli personel ve bilgi birikimine
sahip.
Satış gelirlerinin %90’ını aşkın bir bölümünü ihracat ile sağlayan ARES Tersanesi’nin botları, bugün, Hazar Denizi’nde,
Asya kıyılarında, Basra Körfezi’nde, Arap Denizi’nde ve Afrika’nın batı ve doğu kıyılarında başarıyla görev yapıyor. Daha
önce Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı için yeni tip devriye botları üreten ARES Tersanesi’nin en büyük hedeflerinden biri de Türk Deniz Kuvvetleri için muharip gemiler üretmek. Bu maksatla firma, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda tedarik

edilecek Yeni SAT Botu ve Süratli Devriye Botu projeleri için,
Türk Deniz Kuvvetlerinin vizyonuna hitap edebilecek yapıda,
daha önce hiç kullanılmamış karbon ve sealium gibi üstün
nitelikli materyaller kullanarak inşa edilecek tam donanımlı,
üstün özellikli, süratli ve dayanıklı botlar tasarladı.
ARES Tersanesi’nin vizyonundaki en önemli kilometre taşlarından biri de Türk Tipi Hücumbot Projesi. ARES Tersanesi
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, bu vizyonlarına
ilişkin şunları söylüyor: “Deniz Kuvvetlerimizin ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın ihtiyaçları, bizim için her zaman birinci
öncelikli. Finansal hedeflerin daha da ötesinde ve ülkemize döviz kazandırmanın yanında, ülkemizin kıymetli silahlı
kuvvetlerine hizmetlerimizi arttırarak sürdürmek en büyük
gayemiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kapasitemizin elverdiği
her projesine destek vermeye, her daim talibiz. Bu vesileyle Deniz Kuvvetlerinin hücumbot filosunun modernizasyonu
kapsamında, yurt içinde geliştirilerek temini planlanan Türk
Tipi Hücumbot Projesinin en güçlü adaylarından biri olduğumuzun altını çizmek isterim.”
Bu kapsamda ARES Tersanesi’nde, sadece Türk Tipi Hücumbot Projesi için sıra dışı çözümler üzerinde çalışan özel
bir ekip kuruldu. Bu proje için sunduğu çözümün en iyisi
olduğuna yürekten inanan ARES Tersanesi,, önerdiği botun
tüm mühendislik hesaplarını, hatta model deneylerini bile

tamamladı. Bu nedenle Türk Deniz Kuvvetlerinin vurucu
gücünü oluşturacak Türk Tipi Hücumbot Projesinde, ARES
Tersanesi’nin ATILGAN’ı, en büyük aday olarak öne çıkıyor.
ARES Tersanesi; çalışkan, vizyon sahibi ve genç ekibiyle elde
ettiği başarıları, bu yıl üst üste aldığı ödüllerle de taçlandırdı. Tersane, öncelikle Avusturalya merkezli uluslararası
bir yayın kuruluşu tarafından, 2016 Yılında Dünya’nın En İyi
Karakol Gemisi İnşa Eden Tersanesi seçildi. Ayrıca, Katar
İçişleri Bakanlığı için üretilen 34 metre boyundaki ARES 110
HERCULES sahil güvenlik botu, 2016 Yılında Dünya’nın En İyi
Karakol Gemisi ödülüne layık görüldü.
Hemen ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Firması arasında ARES Tersanesi, 1’incilik ödülünün sahibi oldu. Ödül,
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından, ARES Tersanesi Yönetim Kurulu
Üyesi Yonca Kotiloğlu’na takdim edildi.
Ülkesi için üreten ve ülkesini dünyada en iyi şekilde temsil
etmeye çalışan ARES Tersanesi, ürettiği gemilere, 20 yıl gövde garantisi verebilecek, Dünya üzerindeki, belki de tek üretici olma özelliğini taşıyor. ARES Tersanesi; genç, dinamik
ve araştırmacı ekibi; yenilikçi, farklı ve yaratıcı çözümleri ile
Türk ve dünya gemi inşa endüstrisinin parlayan yıldızı olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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HIZIR

Katmerciler,
Zırhlı Araçlarıyla
IDEF Sahnesinde
IDEF’17 fuarına, ürün yelpazesindeki
tüm araçlarla katılan Katmerciler;
NATO standartlarında, yüksek balistik
ve mayın koruma seviyesine sahip,
4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe
araçlarını sergilediği standında,
zırhlı ambulansını da ilk kez tanıtacak.
Katmerciler, 8’inci salonda,
807 numaralı standında
ziyaretçilerini ağırlayacak.

T

ürk savunma sanayisine güçlü bir giriş yapan ve taktik tekerlekli zırhlı araçları başta olmak üzere, geniş savunma
ürün portföyüyle dikkat çeken Katmerciler, IDEF’17’de:
n NATO standartlarında geliştirdiği, balistik olarak
güçlendirilmiş taktik tekerlekli araçlarından muharebe
aracı HIZIR,
n Personel taşıma aracı KHAN,
n NEFER zırh sistemi ile güçlendirilmiş 4x4 aracı ve
n İlk kez bu fuarda sergileyeceği zırhlı ambulansla
ziyaretçilerini karşılayacak.
Segmentinin en güçlü aracı olan HIZIR’ın lansmanı,
2016 yılının Kasım ayında, İstanbul’da düzenlenen 3’üncü
High-Tech Port by MÜSİAD fuarında, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış ve araç, fuarın gözdesi olmuştu. Şirketin, Türkiye için bir ilk olan, Rubicon Jeep
üzerine uyguladığı ve NEFER adını verdiği kompozit seramik
zırhlama sistemi de yine ilk olarak bu fuarda tanıtılmıştı.
Katmerciler’in, 8’inci salondaki 807 numaralı, yeniliklerle
dolu standı, yine büyük ilgi çekecek.
138 - Mayıs 2017

Sektörün Çözüm Ortağı
1985 yılında kurulan; 2010 yılından itibaren üretimini gerçekleştirdiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)’yla Türk savunma sanayisine giriş yapan Katmerciler, silahlı
kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin farklı ihtiyaçlarına uygun
ürün portföyüyle savunma ve güvenlik sektörünün güçlü bir
çözüm ortağı ve tedarikçisi durumunda.
Katmerciler’in, savunma ve güvenlik sektörüne yönelik ürün
portföyü içerisinde ayrıca, koruma kalkanı, uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinası, zırhlı otobüs, zırhlı damper, zırhlı lowbed treyler, zırhlı su
tankeri, zırhlı damper ve zırhlı ADR’li tanker de bulunuyor.

Fuarda Sergilenen Araçlar
4x4 zırhlı ambulansını ilk kez bu fuarda tanıtacak Katmerciler’in,
tamamını kendi Ar-Ge merkezinde geliştirip ürettiği ve fuardaki
standında sergileyeceği ürünleri ve özellikleri kısaca şöyle:
HIZIR: Segmentinin En Güçlü Muharebe Aracı
HIZIR’ın lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından, 3’üncü High-Tech Port by MÜSİAD fuarında yapıldı ve araç, büyük beğeni topladı. HIZIR, Türk savunma
sanayisinde, sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, taktik
tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak:
l NATO standartlarında ve 4x4 konfigürasyonunda olması,
yüksek manevra kabiliyeti, güvenlik güçlerinin
operasyonel ihtiyaçlarına uygunluğu,
l 9 personel taşıma kapasitesi, balistik açıdan güçlendirilmiş
olası mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek
koruma seviyesine sahip olması,
l Kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları
altında yüksek performans gösterecek şekilde
tasarlanmış olması,
gibi özellikleriyle silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerine
güven veriyor.

KHAN

4x4 Zırhlı Ambulans
4x4 zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için; ulaşım, ilk
yardım ve hastaların nakli amacıyla Ford F550 araç şasisi
üzerine tasarlanıp donatıldı. Geniş iç hacmi sayesinde, araçta, ayakta operasyon gerçekleştirilerek hastalara müdahale
edilebiliyor. Araç; 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dâhil
8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. 300 BG gücüne ve 4x4
sürüş özelliklerine sahip ve her türlü yol ve iklim koşullarına
uygun üretilen zırhlı ambulans; sürücü, sağlık personeli ve
hastanın tam emniyetini sağlayabiliyor. Araç, kullanıcı isterlerine uygun olarak istenilen konfigürasyonda ve farklı balistik koruma seviyelerinde de dizayn edilebiliyor.
NEFER: Aracı Ağırlaştırmayan Zırhlama Sistemi
Katmerciler’in sektöre sunduğu yeni zırhlama sistemi
NEFER de ilk olarak 3’üncü High-Tech Port by MÜSİAD fuarında tanıtılmış ve büyük ilgi çekmişti. Zırh çeliğine göre daha
hafif 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 olarak, Rubicon Jeep üzerine uygulanmış ve 3’üncü High-Tech
Port by MÜSİAD fuarında sergilenmişti. Toyota Land Cruiser,
Volkswagen Amarok, Ford F550 gibi 4x4 off-road araçlara
4x4 Zırhlı Ambulans

Tüm fotoğraflar: © Katmerciler

HIZIR; komuta kontrol aracı, KBRN aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonuna olanak sağlayan yapısıyla
silah taşıyıcı araç, ambulans, sınır güvenliği aracı ve keşif
aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük
maliyetli ve bakım kolaylığı sağlayan bir araç.

Katmerciler İcra Kurulu
Başkan Vekili
Furkan Katmerci:
IDEF’17 Fuarı, uluslararası
ölçekte Katmerciler’in
savunma ve güvenlik
sektörüne yönelik
çözümlerinin tanıtımında
önemli bir rol oynayacak.
Türk savunma sektörünün
çözüm ortağı olarak
yenilikçi ürün ve
çözümlerimizle ve tüm
gücümüzle bu fuarda
yerimizi alacağız.

uygulanabilen zırhlama çözümü, paletli ve tekerlekli diğer
araçlara da uygulanabiliyor.
Katmerciler, muharebe aracı HIZIR ve personel taşıma
amaçlı KHAN’ın yanı sıra zırhlı
ambulanslarda da bu teknolojiyi kullanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Bu zırhlama sisteminde, araca özel olarak son teknoloji
kompozit ve seramik bazlı malzeme sistemi kullanıldığı için
performansından neredeyse hiçbir şey kaybetmeyen araç,
tam yüksek korumaya sahip araç sınıfına terfi ediyor. Bir diğer ifadeyle muadillerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek ve aynı zamanda konforlu bir zırhlı araç ortaya çıkıyor.
Dışarıdan bakıldığında, zırhlı olduğu bile anlaşılamayan bu
araçlar; bakan, milletvekili, komutan, vali, emniyet müdürü
gibi yüksek güvenlik ve koruma gerektiren kişilerin kullanımı için son derece uygun hâle geliyor.

KHAN: ZPT Ailesinin İlk Üyesi
KHAN, Katmerciler’in, NATO standartlarında geliştirdiği,
balistik korumalı, el yapımı patlayıcılara karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı
(ZPT) ailesinin ilk üyesi. 8 personel taşıma kapasiteli; hızlı,
dinamik, çok yönlü, bakım kolaylığı sağlayan bir araç. Toyota
Land Cruiser şasisi üzerinde şekillendirilen ve yüksek balistik koruma sağlayan monokok zırh çeliği gövdeye sahip olan
araç; kırsal ve kentsel alanlarda yapılacak her türlü iklim
koşulundaki operasyonlar için, iç güvenlik güçlerinin tüm
gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde tasarlandı.
NEFER zırh sistemi uygulanmış araç
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Radar Teknolojisi ve TÜBİTAK BİLGEM

T

ÜBİTAK; Türkiye’nin rekabet gücünü ve refahını arttırmak ve sürekli kılmanın yanı sıra ulusal öncelikler
doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek ve bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak misyonu çerçevesinde çalışmalarını
sürdürüyor. Bu doğrultuda, radar konusuna eğilen TÜBİTAK
BİLGEM, sahip olduğu altyapı ve gerçekleştirdiği analiz, geliştirme ve test faaliyetleriyle:
n İzinsiz kara, hava ve deniz saha ihlallerinin önüne geçmeyi,
n Yerli radar sistemlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri için,
geliştirme ve test ortamı sağlamayı,
n Mevcut radar sistemlerinin analizlerini gerçekleştirmeyi,
n Yeni tehditler için gerekli çalışmalarda danışmanlık
yapmayı,
n Sektörün gelişmesi için, kamu ve özel sektöre ait radar
projelerine koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamayı,
n Üniversitelerde görevli akademik personele ve
araştırmacılara araştırma imkânı tanımayı ve akademik
ve bilimsel çalışmalar için altyapı desteği sunmayı ve
n Sektörde dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor.
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile radar sistemlerinin
çok sayıda hedefi takip etmesi ve çok sayıda fonksiyonu yerine getirmesi bekleniyor. Farklı amaçlar için geliştirilen
bu çok fonksiyonlu radar sistemleri, karaya konuşlandırılacağı gibi, gemi, uçak, uydu gibi farklı platformalar için de
tasarlanabilirler. Radar sistemleri, hem sivil hem de askeri sektörün ihtiyacı olan birçok uygulamada kullanılıyor.
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TÜBİTAK BİLGEM, sivil havacılık sektörünün yanı sıra:
n Anayurt güvenliği kapsamında kara sınırlarının,
n Kıyılarda can ve mal güvenliğini sağlamak için
sahillerin ve
n Sivil ve askeri amaçlı olarak hava sahası içindeki her türlü
hareketliliğin gözetlenmesi için, farklı radarların tasarımı
ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütüyor.
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen bazı radar sistemleri,
aşağıda sıralanmaktadır:
KUŞRAD: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğü ile ortak geliştirilen; 40 km menzile kadar kuş
(asgari 0.01 m2 RKA), kuş sürüsü ve uçak hedeflerini,
24 saat kesintisiz tespit ve takip edebilen; uzaklık,
yükseklik, yön, hız ve rota bilgilerini çıkararak
sınıflandırabilen bir kuş radarı (Avian Radar) sistemidir.
2014 yılında prototipi tamamlanan KUŞRAD, 2016 yılı
içerisinde, İstanbul Atatürk Havalimanı’na kurularak
faaliyete alındı. Sistem, yatay tarama yapan bir S-bant
darbe ve dikey tarama yapan FMCW radardan oluşuyor.
MGR: DHMİ ile ortak geliştirilen, 60 nm menzilde sivil
ve askeri hava trafik kontrolünü gerçekleştiren ve yağış
durumunu tespit eden Milli Gözetim Radarı (MGR), temel
bir gözetim radarıdır (Primary Surveillance Radar / PSR).
S-bant katı hâl Doppler darbe radarından oluşan sistem,
eş-evreli ileri sayısal işaret işleme yöntemleri ile farklı
hava koşullarında, hava taşıtlarının tespitini ve takibini
gerçekleştiriyor.

Şekil 1. TÜBİTAK ve DHMİ’nin bir Ar-Ge projesi olan, Atatürk Havalimanı’ndaki
KUŞRAD (sol sayfada) ve TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ndeki MGR (altta)

Tablo 1. Küresel, düzlemsel ve silindirik
yakın alan ölçüm sistemlerinin özellikleri
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FODRAD: DHMİ ile ortak geliştirilen, havalimanlarında,
uçuş pisti üzerindeki yabancı cisim kalıntılarını
(Foreign Object Debris / FOD) tespit ederek operatöre uyarı
veren, bunların gerçek zamanlı gösterimini yapan, inceleme
ve raporlama için kullanıcı arayüzü sunan ve istatistiksel
bilgileri kaydeden bir milimetre dalga radar sistemidir.
FODRAD, Türkiye’de geliştirilen ilk FOD tespit radarıdır. 7/24
sürekli otomatik gözetleme yapan FODRAD bünyesinde, 4
adet milimetre dalga radar ile 4 adet gece/gündüz görüşlü
optik sensör bulunuyor. Tek bir merkezden kumanda ve
izlemeye olanak sağlayan sistem, pist üzerindeki bir yabancı
cismi radarlarıyla tespit ediyor, operatöre uyarı veriyor,
yabancı cismin pist üzerindeki konumunu ve hedefin kamera
görüntüsünü ekrana yansıtıyor.
PYAS: Pasif Yayın Algılama Sistemi (PYAS), hedef
yayınları tespit ve takip etmek için kullanılıyor. Sistem,
platformlardan yapılan belirli türdeki yayınları kullanarak,
bunların 3-boyutlu uzayda konumunu belirleyebiliyor.
ADS-B ve SSİS: Hava trafik kontrol sistemlerinin ana
unsurlarından SSR ve ADS-B alıcı sistemleri, DHMİ
ile ortak geliştirildi. Proje kapsamında, mevcut SSR
(İkincil Gözetleme Radarı) sisteminin sinyal işleme katı
ve monopulse sinyal işlemesi yenilendi. ADS-B sistemi
ve Mode 3-A/C sinyal işleme sistemi entegre edilerek,
kullanıcıya arayüz sağlanmaktadır. Sistemin veri kaydı,
yeniden oynatma ve istatistiksel gösterim özellikleri
bulunmaktadır.

Düzlemsel ve Silindirik Yakın Alan Ölçüm Sistemi
(Yüksek Kazançlı Anten Ölçümü)
Test Odası Boyutları
17x18x14 m (BxGxY)
Azami Test Anten Boyutu
6x6x6 m
Azami Test Anten Ağırlığı
4.000 kg
Tarama Düzlemi
9x9 m
Frekans Aralığı
0,5–40 GHz
Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi
(Orta ve Düşük Kazançlı Anten Ölçümü)
Test Odası Boyutları
7,5x4,7x3,30 m (BxGxY)
Azami Test Anten Boyutu
1,5 m
Azami Test Anten Ağırlığı
75 kg
Tarama Alanı
Tam Küresel
Frekans Aralığı
0,75-40 GHz

SDRAD: Küçük radar kesit alanına sahip, insansız hava
aracı gibi hedeflerin tespitine yönelik geliştirilen
eş-evreli, katı hâl teknolojisine sahip darbe Doppler
radar sistemidir.
Radar alanında yapılmakta olan çalışmalar; mikrodalga devre, anten, elektromanyetik hesaplama, sayısal sinyal işleme,
mekanik, mekatronik, yazılım ve kontrol gibi birçok disiplinin bir arada uygulanmasını gerektirmektedir. Tüm bu radar
tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve gerçek zamanlı olarak
test edilmeleri; ciddi altyapı ve bilgi birikimi gerektirmekte
ve uzun zaman almaktadır. Test ortamlarında uygun senaryoların oluşturulması, kontrollü ortamların kurulması ve
testlerin defalarca tekrarlanması, radar testlerinin gerekleridir. Senaryoların karmaşıklığı, bu testleri daha da güçleştirmektedir. Radar sistemleri geliştirildikten sonra, sahada
test edilebileceği gibi geliştirme aşamasında, hatta tümleştirilip ürün hâline getirildikten sonra bile test edilebilir. Bu
testler, laboratuvar ortamlarında fiziksel olarak ya da benzetimlerle yapılabilir.
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde hâlihazırda mevcut bulunan
RF Tasarım ve Geliştirme Laboratuvarları, Radar Yazılım ve
Algoritma Laboratuvarları ile Sensör ve Anten Laboratuvarlarına ilaveten “Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma
Merkezi” , “Anten Test Araştırma Merkezi” ve “Radar Kesit
Alanı Ölçüm ve Analiz Merkezi”nin de 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Böylece TÜBİTAK BİLGEM, radar
alanında kapsamlı bir araştırma ve geliştirme altyapısına
sahip olacak. Şu anda, mevcut bulunan küresel yakın alan
ölçüm sistemi ve 2017 sene sonunda tamamlanması planlanan düzlemsel ve silindirik yakın alan ölçüm sistemlerinin
genel özellikleri, Tablo 1’de yer alıyor.
Yakın Alan Radar Kesit Alanı (RKA) Laboratuvarı’nda, Milli
Muharip Uçak (MMU) Geliştirme Programı kapsamında, düşük görünürlük gereksinimlerinin karşılanması amacıyla
tasarım ve optimizasyon çalışmalarına destek vermek amacıyla RKA ölçümleri yapılacak. Ayrıca, özel sektörde, askeri
amaçla üretilen hedef ve cisimlerin RKA ölçümleri yapılacak. Yakın Alan RKA Laboratuvarı’nda, 10 m boyutundaki hedeflerin, 200 MHz- 40 GHz frekans bandındaki RKA ve menzil
profili ölçümleri, yurt dışı ölçüm sistemlerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilecek ve yapay açıklıklı radar görüntüleri oluşturulabilecek.
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Dünyanın Hafif Silah Üreticisi:

Sarsılmaz

Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. (Sarsılmaz), 137 yıllık tarihiyle, silah teknolojilerinin
gelişiminde söz sahibi olan ve bu teknolojileri, geliştirdiği özgün ürünlerde uygulayan,
Türkiye’nin en eski silah üreticisidir. Çeyrek asırdır Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve
Emniyet Genel Müdürlüğünün kadro silahını sağlayan Sarsılmaz’ın askeri ürünleri, yerli
ve yabancı birçok kurumun envanterinde yer alıyor. Sarsılmaz, 1880’de, Elazığ’da bir
tüfek atölyesi ile başlayan silah serüvenini, emin adımlarla yeni ufuklara taşıyor.

Tüm fotoğraflar: © Sarsılmaz

D

üzce Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Sarsılmaz
fabrikası, 50.000 m² açık alanı ve yaklaşık 40.000 m²
kapalı alanı ile dünyanın sayılı entegre silah üretim tesislerinden biri. Sarsılmaz ürünlerinin kalitesi, uluslararası
ve ulusal kalite sertifikaları ile belgelenmiş durumda.
Sarsılmaz portföyünde, 3 ana ürün grubu bulunuyor:
n Spor tüfekleri,
n Yarı otomatik ve toplu tabancalar ve
n Yivli setli hafif muharebe silahları.
Bu ürünler içinde ise model ve tip ayrımı yapıldığında;
n 12GA, 20GA olmak üzere, 2 farklı çapta,
36 tip ve model spor tüfeği,
n 9 farklı çapta, 13 tip ve 54 model tabanca,
n 7,62 mm ve 5,56 mm olmak üzere, 2 çapta,
3 model piyade tüfeği,
n 9x19 mm çapında, 2 model makineli tabanca üretimi
gerçekleştirilmektedir.
Sarsılmaz’ın vizyonu:
n Hafif silah sektöründe, Türkiye’de birinci marka olan
konumu devam ettirmek,
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Yurt dışı hedef pazarlarda, en büyük 5 marka arasına girmek,
Sektörün ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda,
tüm dünyada Sarsılmaz markasını tercih eden askeri
birlikler, emniyet güçleri, havacılık şirketleri, özel güvenlik
şirketleri ve sivil kullanıcılar için; seri başı, nitelikli
ürünler üretmek; satış sonrası hizmetler ile müşteri
memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve
n Türk ürünlerinin bilinirliği, kullanım oranını ve rekabet
gücünü arttırmaktır.
Bu doğrultuda Sarsılmaz’ın ürün stratejisi;
n Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun,
n Rakipler tarafından pazara arz edilen ürünlerden daha
üst seviyede,
n Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
tasarlanmış,
n İnovatif,
n Fonksiyonel özelliklerinin yanında tasarımlarıyla
fark yaratan,
n Rekabetçi ve yenilikçi nitelikte,
n Güvenilir ürünler sunmaktır.
n
n

Bir Mühendislik Şirketi
Teknolojideki hızlı gelişime paralel olarak, savunma ve havacılık sanayisi alanında, silah sistemleri ve teçhizattaki
değişim ve gelişimin ivmesi artmıştır. Bu hızlı değişim ve
gelişimi yakalayabilmek için, Sarsılmaz’da üretim, yüksek
verim ve kaliteyi sağlayan son teknolojik otomasyon sistemleriyle yapılır. Gerekli bütün prosesler Sarsılmaz bünyesinde
gerçekleştirilir ve entegre ve esnek üretim hatları ile üretim, tek bağlamda simultane olarak tamamlanır. CAD/CAM
ve PDS sistemleri kullanılan 11 eksenli CNC tezgahları ile
kusursuzluk hedeflenir. Üretimde kullanılan robotik kollar
sayesinde, makineler arası malzeme transferlerinde, azami
hıza ve üretim kapasitesine ulaşılır.
Silah üretiminde kritik önem arz eden süreçlerden
biri, namlu üretimidir. Sarsılmaz, tüm Dünya’da kabul
gören üç farklı yöntem ile üretim yeteneğine sahiptir.
Her çeşit çap ve boyda hafif silah namlusu, üstün kalitede
üretilir.
Sarsılmaz, teknolojik altyapısı ve üretim yöntemlerindeki

üstünlük sayesinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın, 2007 yılında başlattığı Modern Piyade Tüfeği projesinin seri üretiminde rol alan firmalardan bir tanesidir.
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Sektöründeki Tek Ar-Ge Merkezi

Üstün Niteliklere Sahip Ürünler

Sarsılmaz Ar-Ge Merkezi, hafif silah sektöründe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tek
Ar-Ge merkezidir.
Sarsılmaz’ın dinamik Ar-Ge ekibi, ürün geliştirme sürecinde, 3 boyutlu özgün tasarım, prototip üretimi ve silah testi
konusunda tecrübeli mühendisler, teknisyenler, spor tüfek
ustaları ve pazar taleplerini araştıran işletmecilerden oluşur. Sarsılmaz Ar-Ge Merkezi’nde pazar araştırması, kavram geliştirme, proje yönetimi, bilgisayar destekli tasarım,
simülasyon ve tasarım doğrulama çalışmaları ve elde edilen
sonuçlara göre prototip imalatı, test ve imalata yönelik hazırlıklar gerçekleştirilir.
Sarsılmaz Ar-Ge Merkezi’nde, Türkiye’nin önde gelen bilim
kuruluşları ve üniversiteleri ile ortak projeler yürütülmektedir. Hafif ve modüler silah sistemi özelliğine sahip Türkiye’nin
ilk piyade tüfeği SAR 223, bu ortak projelerin ürünüdür.

SAR 223; ateş gücü, etkili menzili ve isabet yüzdesi yüksek,
her türlü arazi ve iklim koşulunda etkili bir piyade tüfeğidir.
Özellikle zor koşullar için tasarlanmış ve bu ağır koşullarda
testleri tamamlanmıştır. SAR 223’ün, taktik SAR 223 T ve yarı
otomatik SAR 223 C olmak üzere, iki çeşidi bulunmaktadır.
Özgün tasarım makineli tabanca SAR 109 da yine bu projelerin ürünüdür. SAR 109, kolluk kuvvetlerinin meskun mahal
kullanımı için tasarlanmış; hafif, etkili ve kolay kullanılabilir
bir tabancadır. SAR 109’un da polis ve ordu kullanımları için
ve sivil kullanımlar için iki ayrı modeli bulunmaktadır. SAR
109 yurt dışında, özellikle ABD’de büyük ilgi görmektedir.
Sarsılmaz’ın merakla beklenen yeni polimer gövdeli tabancası SAR 9 ise iğne ateşlemeli, hafif, yeni nesil hizmet tabancasıdır. Tasarımı, “Tabancaların Rolex’i olsun” felsefesine göre
oluşturulmuştur. En önemli özelliği, zor şartlar için namlusunda ve kapağında kullanılan üstün vasıflı çelik ve ısıl işlemdir. Tüm bu üstün özelliklerinin yanında, ağırlığı
780 gr olup, 3 ebatta değişebilir olan yan ve sırt
el kabzesi desenleri lazerle kalıba işlenmiştir.
Silahın performans ve hafiflik optimizasyonu,
içerisinde yüksek üretim kabiliyeti gerektiren,
küçük, formlu ve hassas sac metal parçalarla
sağlanmıştır. Kaset tipi mekanizması, silahın
bakım işlemini çok kolaylaştırmaktadır. SAR 9
üzerinde; iğne, tetik ve opsiyonel olarak mandal emniyeti bulunur. Ayrıca tetik üzerinde, silah kurulu uyarısı eklenmiştir.
Yurt içinde kısa süre içerisinde satılmaya başlanacak olan SAR 9’un kutusunda, kılıf, şarjör
taşıma aparatı ve namlu altına takılabilecek
fener, ekstra aksesuarlar olarak yer alacaktır.
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Güçlü Uluslararası Referanslar
Türkiye’de değişmez pazar lideri olan Sarsılmaz,
Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya,
toplam 78 ülkeye yaptığı satışlar ile üretiminin büyük bölümünü ihraç etmektedir. Yurt dışı satışların %50’sinden
fazlası, SAR ARMS markasıyla ABD’ye gerçekleştirilmektedir.

SAR 9 Teknik Özellikler
Çap
Toplam Uzunluk
Toplam Yükseklik
Namlu Uzunluğu
Dönü Uzunluğu
Namlu Tipi (Yiv/Set)
Ateşleme Sistemi
Emniyet Sistemi

9 x 19 mm
193 mm
140 mm
113,5 mm
1/10”
Sağ Dönüşlü - 6RH
Yarı Otomatik
İğne Emniyeti,
Tetik Emniyeti
Şarjörlü Boş Ağırlık
780 gr
İlk Hız
350 m/s
Asgari Namlu Atış Ömrü 50.000 atım

SAR 109T Teknik Özellikler
Çap
Dipçik Kapalı Uzunluk
Dipçik Açık Uzunluk
Yükseklik
(30 mermili şarjör ile)
Namlu Uzunluğu
Dönü Uzunluğu
Namlu Tipi (Yiv/Set)
Ateşleme Modları
Şarjörlü Boş Ağırlık
İlk Hız
Dakikada Atım Sayısı
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9 x 19 mm
630 mm
690 mm
235 mm
220 mm
1/7”
Sağ Dönüşlü - 6RH
Tekli atış / sürekli atış
2715 gr
396 m/s
700-900 atım/dakika

Öte yandan Sarsılmaz ürünleri, dünyanın birçok ülkesinde, polis teşkilatları ve askeri kuvvetler tarafından da kullanılmaktadır. Pakistan’da, uzun yıllardır açılan çeşitli
ihaleleri kazanan Sarsılmaz ürünleri, ülkede güvenle kullanılıyor. Sarsılmaz ile POF (Pakistan Ordnance Factories) ile
başlayan iş birliği de yeni projelerle derinleştirilmiştir.
POF’un, Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensupları için güvenilir
bir silah arayışı sonucu, 2012 yılında başlayan görüşmeler sonucunda, Türkiye’nin hafif silah konusunda ilk teknoloji transferi sözleşmesi, Sarsılmaz ile POF arasında imzalanmıştır.
Pakistan, Tayland, Senegal, Kolombiya, Bahreyn, Bangladeş,
Lübnan, Gana ve Makedonya da Sarsılmaz ürünlerini tercih
eden ülkeler arasında yer alıyor.

Havacılık’ta Sarsılmaz
Son teknolojik ekipmanla donatılmış yeni makine parkuru
ile sürdürülebilir büyüme modeli benimseyen Sarsılmaz,
2013 yılında, havacılık sektörüne de hızlı bir giriş yaptı.
Kısa süre içerisinde TUSAŞ ve TEI ile yürütülen farklı
projeler kapsamında, 200’ün üzerinde farklı parçanın
üretimi devam ediyor. TUSAŞ için yapılan üretimler;
ATAK helikopteri, MELTEM 3 Projesi ve Airbus, Sikorsky,
Boeing ve AgustaWestland için üretilen parçalarda
kullanılıyor.
Sarsılmaz, son olarak 3,6 metrelik parça işleyebilme
ve ölçebilme kapasitesine sahip yeni üretim tezgâhlarını devreye aldı.

SAR 223T 14,5”
Teknik Özellikleri
Sarsılmaz’ın parça üretimini yaptığı platformlar şöyle
sıralanıyor: Airbus A400M ve A320, Sikorsky MH-60 ve
UH-60M, Boeing uçakları, AW-139, T129, ANKA, HÜRKUŞ,
MELTEM-3 (ATR-72), CSeries ve F-35.

Dünya Markası
Hafif silah sektörünün yıllardır değişmeyen lideri Sarsılmaz;
AS 9100, ISO 9001 ve MSB Üretim Hattı Kalifikasyon Sertifikası gibi kalite belgelerine sahip.
Öte yandan Sarsılmaz, dünyanın devlet destekli ilk ve tek
markalaşma programı olan Turquality kapsamında da yer
almaktadır. Sarsılmaz’ın marka bileşenleri; yüksek kalite ve güvenilirlik, insan kaynağı ve müşteri memnuniyeti,
sektöre yön veren yenilikçilik ve daha güçlü bir Türkiye için
çalışma motivasyonu olarak belirlenmiştir. Yurt içi ve yurt
dışında yapılan algı çalışmalarında, Sarsılmaz’ın marka bilinilirliği, marka algısı ve kullanıcı memnuniyeti çok yüksek
oranlarda çıkmaktadır.
Sarsılmaz web sitesi, günde yaklaşık 10 bin kullanıcı tarafından tıklanmaktadır. 2016 yılında Sarsılmaz web sitesi, tüm
dünyadan 1,8 milyon kullanıcı tarafından, toplam 2,6 milyon kez tıklanmıştır. Sosyal medya sitelerinde, Sarsılmaz’ın
100 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır.
Savunma sanayisi alanında silah sistemleri ve teçhizattaki
değişim ve gelişimin ivmesi, her geçen gün artıyor. Ülkemizi
geleceğe taşıyacak yollardan güvenle geçmenin yolu ise milli savunma sanayimizin kapasitesi, kalitesi ve teknolojisi ile
birebir ilişkilidir. Sarsılmaz, bu vizyonla; hızlı değişim ve gelişimi yakalayabilmeyi ve dünya çapında istek ve ihtiyaçlara
iyi cevap verebilmeyi amaçlıyor.

Çap
Dipçik Kapalı Uzunluk
Dipçik Açık Uzunluk
Yükseklik
(30 mermili şarjör ile)
Namlu Uzunluğu
Dönü Uzunluğu
Namlu Tipi (Yiv/Set)
Ateşleme Modları
Şarjörlü Boş Ağırlık
İlk Hız
Dakikada Atım Sayısı

5,56 x 45 mm
800 mm
880 mm
250 mm
368 mm
1/7”
Sağ Dönüşlü - 6RH
Tekli atış / sürekli atış
3260 gr
875 m/s
700-900 atım/dakika
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Savunma ve Havacılık Sanayisinin Geleceği,
Teknopark İstanbul’da Şekilleniyor

Tüm fotoğraflar: © Teknopark İstanbul

T

ürkiye’nin kendi
markalarını
yaratacağı
bir
teknoloji üssü olmayı
hedefleyen Teknopark
İstanbul’da; ASELSAN,
ROKETSAN, STM, TEI,
YALTES, Pavo, CTECH,
Kale Havacılık, Altınay, Dearsan, FİGES,
Hexagon Studio gibi
yerli firmalara; ayrıca
ülkemize ilave katma
değer yaratacak GE,
SAP gibi dünya devlerine ofis tahsisi yapıldı.
Bu firmalar, MİLGEM,
KURYED, LST ve LPD
gibi milli askeri gemi inşa projeleri ile ATAK, ALTAY ve ANKA
gibi milli platform projelerine, doğrudan veya dolaylı olarak
katkı sağlıyorlar.
Teknopark İstanbul, SSM hedefleri doğrultusunda, firmalarla, arz-talep dengesini oluşturacak ve ana yüklenici-alt
yüklenici ilişkilerini geliştirecek etkinlikleri düzenliyor. Ayrıca, kuruluşunda yer aldığı SAHA İstanbul Kümelenmesi ile
savunma, havacılık, uzay konularında çalışan veya çalışma
potansiyeli olan firmalar arasındaki iş birliği ve iletişimin
arttırılması için de çalışıyor. Bunlara ek olarak, Teknopark
İstanbul, havacılık sektörüne giriş için bariyer olarak görülen sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerinde de firmalara
destek olmayı ve rehberlik etmeyi amaçlıyor.
Teknopark İstanbul, denizcilik sektöründe yaşanılan gelişmeleri de yakından takip ediyor ve süreçlere katkı veriyor.
Denizcilik sektöründe bir mükemmeliyet merkezi kurulması
çalışmaları, ilgili paydaşlarla yürütülürken bir yandan da denizcilik sektörü ile ilgili bir kümelenme oluşumunun temel-
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında
kurulan Teknopark İstanbul, yerli ve
yabancı girişimcilerin, Türkiye’nin
teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda
bulunabilmesini amaçlıyor. 2017 yılı
itibarıyla 170 Ar-Ge firmasına ve
2.750 Ar-Ge personeline ev sahipliği
yapan Teknopark İstanbul bünyesinde,
kurulduğu günden bugüne, 600 tane
milli proje başlatıldı. Teknopark İstanbul,
mevcut firmaları ve yeni katılan firmalarıyla
Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine,
katkı sağlamaya devam ediyor.
leri atılıyor. Türkiye’nin gemi ihracatının, %90’ından fazlasını tek başına gerçekleştiren Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde
üretilmekte olan gemilerin tasarımını yapan ve mühendislik
hizmeti sağlayan firmaların, Teknopark İstanbul’da ofisleri
bulunuyor. Sektörün Ar-Ge gücünün bir araya geldiği bu oluşumu, Ekonomi Bakanlığı da destekleme kararı aldı.
Bu yıl, Haziran-Temmuz aylarında devreye alınacak 84.000 m2’lik
ikinci aşama bloklarla birlikte, Teknopark İstanbul’da bulunan Ar-Ge firması sayısı 300’e; kuluçka girişimci sayısı
250’ye ve Ar-Ge personel sayısı 4.000’e çıkacak. Teknopark
İstanbul’un toplam Kuluçka Merkezi alanı, ikinci aşama
blokların bitmesiyle 3.000 metrekareye ulaşacak.
Ayrıca KordSA Global ve Intertech gibi yerli firmalar tarafından oluşturulan uluslararası mükemmeliyet merkezlerinden bazıları, 2016 yılında tamamlanarak işletmeye alındı.
İkinci aşama yapılara ek olarak, Teknopark İstanbul’un odak
alanlarında faaliyet gösteren firma
ve üniversitelerle, önümüzdeki 2 yıl
içerisinde yapmayı planladıkları diğer mükemmeliyet merkezleri için,
toplamda 40.000 metrekarelik inşaat alanını kapsayacak sözleşmeler
imzalandı. Diğer etaplar da tamamlandığında, Teknopark İstanbul, Avrupa’nın, en büyük ve en nitelikli teknoparklarından birisi olacak.
Teknopark İstanbul Genel Müdürü
Bilal Macit, ikinci etap ile ilgili firmalara şu mesajı verdi: “İkinci etap yapılarımız için değerlendirmeler devam
ediyor. Odak teknoloji alanlarımızdaki ekosistemimizin parçası olmak
isteyen nitelikli firmaları bekliyoruz.
Firmalarımız, Türkiye’nin İnovasyon
Merkezi’nde, yerlerini şimdiden ayırtabilirler.”
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SYS, Büyümesini
Her Alanda
Sürdürüyor
Samsun Yurt Savunma (SYS),
yarı otomatik tabanca üreticisi olarak
başladığı yolculuğunda; bir yandan
faaliyet alanlarını hava ve füze
platformlarına yönelik parça üretimi ile
genişletirken bir yandan da
CANİK markası ile dünya geneline
ihracata başladı. Firma,
UNIDEF ortaklığı ile de silah ve
mühimmat alanında yeni denizlere
yelken açıyor.

Tüm fotoğraflar: © Samsun Yurt Savunma

S

YS, 42’si mühendis olmak üzere, toplam 260 kişilik bir
ekibe sahip. Firmanın Ar-Ge departmanı, hâlen yarı-otomatik silah sistemleri kapsamında, 4 projeyi aktif
olarak yürütüyor. Yürütülen projelerin hepsi ihracat amaçlı
ve hiçbir proje, birbirinin muadili değil. SYS, Ar-Ge projeleri
için, yılda asgari 3 milyon liralık bütçe ayırıyor.
TOBB tarafından organize edilen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirleyen Türkiye 100 programında, son
3 yıldır, her sene yer almayı başaran tek savunma sanayisi
şirketi olan SYS, 2016 yılında da %35’lik bir büyüme kaydetti.
2017 yılı büyüme oranı hedefi ise %45. SYS, Türkiye’nin tabanca ihracatının, %70’ini gerçekleştiriyor. Firmanın CANİK
markası, 2016 verilerine göre, ABD’ye tabanca ihracatında,
dünyada 8’inci marka konumunda. SYS’nin 2017 yılı ciro hedefi ise 100 milyon lira. Firma, bu rakamı, 4 yıl içerisinde, 3
katına çıkartmayı öngörüyor.
SYS’nin ürün portföyünün amiral gemisi, yarı otomatik tabancalar. Bu alanda da TP9 serisi, gerek Türkiye’de gerekse
dünya pazarlarında elde ettiği satış rakamları ile adından söz
ettiriyor.
SYS, yarı otomatik tabancaların haricinde de faaliyet gösteriyor. ROKETSAN’ın alt yüklenicisi olabilmek için önemli yatırımlar yapan SYS, bugün ROKETSAN’ın, stratejik ortakları
arasında yer alıyor. Firma, bu yıl içinde, kabiliyetleri arasına,
elektronik sistemleri de katmayı planlıyor. SYS, TUSAŞ için
HÜRKUŞ, A400M ve CSeries uçaklarına yönelik parça üretimi de yapıyor.
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Vizyon Projesi: UNIDEF

SYS için bir vizyon projesi olan UNIDEF ortak girişim şirketi, birkaç yıl içerisinde, hem Türkiye’de hem de uluslararası
pazarda, 15 milyon dolar değerinde sözleşmeye imza attı.
Firmanın uluslararası silah ticareti yanında en önemli projesi, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler için hayata geçirdiği,
hava platformlarına silah entegrasyonu projeleri. Söz konusu projeler, Türkiye’ye önemli bir entegrasyon altyapısı
kazandırdı ve Türkiye’yi, bu konularda bağımsız hâle getirdi.
UNIDEF, Cougar helikopterlerine, dünyada ilk kez M134 silah
sistemini entegre etti. S70 BLACK HAWK helikopterleri için
yapmış olduğu çalışmada ise elektronik bir mesnet tasarladı. UNIDEF, bugün, entegrasyonun bir sonraki adımı olan,
hava platformlarının uçuş kontrol sistemleri dâhil, silahlara
uyumluluğunun sağlanması konusunda çalışmalar yapıyor.
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, gelecek ile ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor: “SYS, henüz gerçek potansiyeline ulaşmadığından, büyümesi çok hızlı gerçekleşiyor. Bu büyümeyi,
hiçbir devlet destekli proje olmadan gerçekleştiriyoruz. SYS,
cirosunun %85’ini, kendi ürünlerinin satışından sağlıyor ve
yapmakta olduğu üretimin de %70’ini ihraç ediyor. Gelecek
için yapılan tüm planlarda da ihracat pazarını hedefliyor. Bugün, ABD pazarına ihracatta, dünyada 8’inci marka olmasına
rağmen, ürün portföyü rakiplerinin gerisinde olduğundan,
yeni projeleri ile pastadan alabileceği pay çok daha fazla.
Bu sebeple 4 yıl içerisinde, cirosunun 3 katına ulaşması,
SYS için çok gerçekçi bir hedef. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde, TP serisinin önemli modelleri hayata geçecek ve ABD’de
kurulmuş olan CANİK USA firmamız, tam gücüne de ulaşmış
olacak. Bu oluşum tamamlandığında, önemli bir basamak
olan, 350.000 adet/yıl tabanca satışı hedefine ulaşmak için
gerekli ürün portföyüne de sahip olacağız. SYS için en önemli aşama, bir Türk markası olan CANİK’in, pazarda bir dünya markası olarak kabul edilmesini sağlamaktı ki, şu anda
CANİK, dünyadaki en önemli Türk markalarından birisidir.”
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ANDAR, Havacılık ve Savunma
Sanayisine Hareket Getirdi

S

ivil havacılık, kara sistemleri ve su altı platformları için
geliştirilen hareket sistemleri ile geniş bir yelpazede
çözümler üreten ANDAR, konusundaki derinlemesine
bilgi birikimini daha da arttırmak için, Ar-Ge çalışmalarını
kesintisiz sürdürmektedir.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © ANDAR

Uluslararası Alanda Rekabetçi
ve Özgün Ürünler
ANDAR, Türk sanayisi tarafından üretilen platformlarda ihtiyaç duyulan elektromekanik hareket sistemlerini geliştirirken, tasarımlarını, uluslararası pazarlarda rekabet edecek
seviyede yapmaktadır. ANDAR’ın en büyük avantajı, ihtiyaç
makamını çok iyi anlamak ve bu anlayışla ihtiyaçları karşılayacak ürünleri sunmaktır. ANDAR’ın başarısının ardında,
kurucu ekibinin, birlikte çalışarak edindikleri 10 yılı aşkın
platform tasarımı tecrübesi yatmaktadır.
Diğer önemli etken, geliştirilen sistemlerin, mümkün olan
tüm alt birimlerinin firma içinde tasarlanmasıdır. Kurulduğu
günden itibaren ANDAR; mekanik, gömülü yazılım ve donanım tasarımlarını ve ürün geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Bunlara, zaman içerisinde, hassas aktarma elemanları ve hassas elektrik motorları geliştirme kabiliyetlerini de
ekleyen firma, hem tasarım kabiliyetlerini ve yerlilik oranını
arttırmış hem de dışa bağımlılığını azaltmıştır.
ANDAR’ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik ise entegre
sistemler geliştirme kabiliyetidir. Geliştirilen çözümler, pazardaki ürünlere göre; daha hafif ve küçük hacimli olmakta ve
gerektiğinde, sistem emniyeti de daha yüksek seviyeye çekilebilmektedir. ANDAR, bu sayede; İHA’lar için emniyetli, hava
sistemleri için hafif ve sertifikasyona uygun, kara sistemlerinde ise özellikle modernizasyon projelerinde, hidrolik eyleyici
(actuator)’lere en iyi alternatif çözümleri sunabilmektedir.
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ANDAR Elektromekanik Sistemler
(ANDAR), 2012 yılından bu yana,
Türk savunma ve havacılık sanayisi
için, elektromekanik hareket sistemi
çözümleri üretmektedir. İnsansız
hava araçlarının (İHA’ların) emniyet
seviyesinin arttırılması ve sivil
hava sahasında uçuşlarına imkân
sağlanmasına katkıda bulunmak için
geliştirilen bu ürünler, sahada büyük
bir başarı ile kendilerini ispatlamış
durumdadır. Süreç içerisinde, faaliyet
alanındaki uzmanlığını ve tecrübesini
arttıran ANDAR, elektromekanik
hareket sistemlerinin, sanayimizde
ihtiyaç duyulan çeşitli uygulamaları
kapsamında da yeni ürünler
geliştirmektedir.

Artan Yerlilik
Oranı ve Kalite

ANDAR, yatırımlarını,
sistem alt birimlerinin
sürekli daha fazla yerlileştirilmesi yönünde
yapmaktadır. Bu konu,
yurt dışına bağımlılığın
giderek daha büyük
bir sorun hâline geldiği günümüzde, önem
kazanmıştır. En kritik bileşenlerden olan hassas elektrik
motorları, yapılan Ar-Ge çalışmaları ile yerlileştirilmiştir. Bu
çalışmalar; TÜBİTAK desteğiyle, ANDAR öz kaynaklarıyla ve
ODTÜ öğretim üyelerinin danışmanlığıyla sürdürülmektedir.
ANDAR, elektromekanik eyleyicilerin yanı sıra alt bileşenleri

de (elektrik motoru - sürücü, motor-sürücü-vidalı mil gibi)
çeşitli kombinasyonlarda, çözüm hâlinde sunabilmektedir.
Savunma ve havacılık ürünlerinin tedarik sürecinde, kalitenin ve askeri standartlara uyumun öneminin içselleştirmiş olan ANDAR, ilk geliştirdiği üründen itibaren, çevresel
ve elektromanyetik standartlar olan MIL-STD-810 ve MILSTD-461 ile uyumlu tasarımlar yapmakta; bunların doğrulama ve geçerlilemesini, müşteri beklentileri doğrultusunda
gerçekleştirmektedir. ANDAR, sivil havacılık projeleri içerisinde yer aldığından, bu alandaki tasarımlarını, DO-160 ve
DO-254’e de uyumlu hâle getirirken, 2017 içerisinde, kalite
sistemini, AS 9100 seviyesine çıkartmak için çalışmalarına
devam etmektedir.
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İHA’lardan Güdüm Grubuna
Firmanın, İHA’lar için geliştirdiği uçuş kontrol eyleyicileri,
2016 yılı sonu itibarıyla toplamda 30.000’in üzerinde uçuş
saatini doldurmuş durumdadır. Sıfır işlev kaybı ile görev
yapmaya devam eden bu ürünler, yedekli tasarımı ile geleceğin İHA’ları için en doğru çözüm olduğunu kanıtlamıştır ve
yurt dışı fuarlarda da bu özelliği ile yüksek ilgi görmektedir.
ANDAR, 2016 yılında başlayan projeleriyle İHA’larda edindiği
bu tecrübeyi, diğer platformların ihtiyaçlarını da karşılamak
üzere kullanmaya başlamıştır.
ANDAR’ın, IDEF’te lansmanını yapacağı güdüm eyleyici ürün
ailesi, güdümlü mühimmatın ve otonom sistemlerin yönlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Hâlihazırda bir su altı
platformu üzerinde testleri devam eden bu ürün ailesi, havadan ve karadan atılan güdümlü mermiler tarafından da
kullanılabilecektir.

sertifikasyonuna tabi elektromekanik otopilot ve trim
eyleyiciler üzerine çeşitli projeler yürütmektedir.
Sivil havacılıkta, sektörün
geleceği, daha fazla elektrikli sistem içeren hava aracı
(More Electric Aircraft) yönünde gitmektedir. ANDAR,
İHA’lar için geliştirdiği ve başarı ile test ettiği teknolojileri
temel alarak, sivil havacılık için
giderek artması beklenen elektromekanik ve emniyetli hareket
sistemleri geliştirmek üzere hazırlıklarını yapmaktadır.

Kara Platformlarına Katılacak Çok Şey Var

Türkiye’nin Geleceği Uzman Şirketlerde

IDEF’te sergilenen bir diğer ANDAR ürünü, testleri tamamlanan anten yönlendirme sistemidir. Sistem, yurt dışından
tedarik edilmekte olan ürüne göre, önemli ölçüde küçük ve
kullanışlı olan tasarımı ile öne
çıkmaktadır. Böylece ANDAR,
kara platformları için de yerli
ürünler geliştirmeye başlamıştır.
ANDAR’ın süreç içerisindeki tespiti, modernizasyon ve yerlileştirme
kapsamında, birçok sistemin entegre
edilerek daha sade çözümlere ulaşılabileceği yönündedir.
ANDAR, kara platformları için yaygın kullanımı olabilecek entegre elektrik motorlu
ve sürücülü elektromekanik eyleyici sistemini, Ar-Ge çalışmaları ve öz kaynakları ile geliştirmiştir.
Ürün, tasarımı ile modernizasyon kapsamındaki hidrolik eyleyicilerin en iyi alternatifi olmuştur.

ANDAR, insansız hava platformları ile kara platformları için
geniş bir yelpazede çözümler üretmenin yanı sıra ilgisini
elektromekanik hareket sistemleri konusunda da yoğunlaştırmıştır. Konusunda uzmanlaşmaya önem veren firma,
tasarım kabiliyetlerini ve alt sistemler ile ilgili bilgi birikimini arttıracak şekilde sürekli
Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. ANDAR,
savunma ve havacılık sanayisinin, rekabetçi ürünleri ortaya çıkararak ihraç edebilmesinin anahtarının, uzman şirketlerin
yüksek performanslı alt sistemler geliştirmesi ve bu yol ile ana yüklenicilere
destek vermesi olduğuna inanmaktadır.
ANDAR’ın hava, kara ve insansız platformlar için geliştirilen ürünleri, IDEF 2017 boyunca, hem firmanın kendi standında hem de ana yüklenicilerin stantlarındaki
platformlar üzerinde incelenebilecek.

Hava Platformlarında Ciddi Atak
2000 yılından bu yana biriktirdiği havacılık bilgi ve tecrübesini eyleyici konusuna odaklayan ANDAR, askeri ve sivil havacılık uygulamalarında sabit ve döner kanatlı platformlar için
çözümler üretmektedir. Bu kapsamda ANDAR, sivil havacılık
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ANOVA, Esnek Mermi Yolu
Ürün Ailesinin Tüm Üyeleri ile IDEF’te

Tüm fotoğraflar:

© ANOVA

Türk savunma ve havacılık sanayisinin
önde gelen mühendislik şirketlerinden
ANOVA, yerlileştirme ve millileştirme
projelerinin ilk ürünü olan Esnek Mermi
Yolu ürün ailesinin son üyesi olan
7,62x51 mm kalibre esnek mermi
yolunun üretimini de başarıyla
tamamladı. Geçtiğimiz ay içerisinde
yapılan atışlı testlerini başarı ile geçen
firma, böylelikle 7,62 mm’den 40 mm’ye
kadar 8 farklı kalibreyi kapsayan
Esnek Mermi Yolu ürün ailesini de
tamamlamış oldu. ANOVA’nın, Esnek
Mermi Yolu ürün ailesinin tüm üyeleri,
ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak
7,62x51 mm de dâhil olmak üzere,
IDEF’te sergileniyor.
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T

amamıyla yurt dışından tedarik edilen ve zaman zaman ihraç lisansları konusunda sorunlar yaşanan esnek mermi yollarının tasarımına yönelik çalışmalar,
2012 yılında, 12,7x99 mm kalibre mühimmat için başladı.
ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı Mekanik Tasarım Müdürlüğü ile beraber hareket
eden ANOVA, yaklaşık 1 senelik bir çalışma sonucunda, ilk
ürünü tasarladı ve üretti.
Devam eden süreçte, gerek TÜBİTAK TEYDEB 1507 desteği gerekse ANOVA’nın kendi imkânları ile yaptığı yatırımlar
sonucu, tek kalibre ile başlayan bu çalışma, 2017 yılı itibarıyla NATO ve Rus mühimmatlarına uygun olarak, 8 farklı
kalibreyi de içine alacak bir ürün ailesine dönüştü. Bünyesinde 8 farklı kalibrede esnek mermi yolu barındıran
ailenin içerisindeki 5 kalibre (7,62, 12,7, 25, 30 ve 40 mm),
NATO
mühimmatlarına
uygun
olarak
tasarlanıp
üretildi. Aileyi tamamlayan 7,62x54 mm, 12,7x108 mm ve
14,5x114 mm kalibrelik ürünler ise Rus mühimmatlarına
göre tasarlandı. Ortak özelliklere sahip ilk 6 üründen farklı olarak 7,62x51 mm ve 40 mm’lik esnek mermi yollarında,
alüminyum gövde yerine, daha hafif ve maliyet etkin olan
kompozit gövde kullanıldı. İlerleyen dönemde, daha önce tasarlanan ve üretilen kalibreler için de kompozit gövde kullanılması planlanıyor.
ASELSAN SST Sektör Başkanlığı, 12,7x99 mm’lik ilk ürünün
geliştirildiği esnek mermi yolu projesine, başından sonuna
kadar maddi ve teknik destek vererek, silah sistemleri için
kritik öneme sahip bir ürünün yerlileştirilmesine katkıda
bulundu. Ayrıca, ilk ürünün test edilip onaylandığı 2013 yılından 2017 yılının başına kadar, 150 setten fazla ürün sipariş ederek, ANOVA esnek mermi yolu ürün ailesinin de en
önemli müşterisi oldu. Bu yıl, tamamlanmış olan 7,62 mm ve
40 mm’lik ürünlerin ilk siparişleri de yine ASELSAN

tarafından verildi. ANOVA Tasarım Direktörü Dursun Öner,
ASELSAN’ın desteği ile ilgili şunları söyledi: “Hem ürün siparişleri ile maddi katkı sağlamaları hem de ülkemizde en çok
kullanılan uzaktan komutalı silah sistemi olan SARP üzerine
monte ederek ürünümüzün saha testlerini de gerçekleştirmiş olmaları nedeniyle ASELSAN’a müteşekkiriz.”
Öner, Esnek Mermi Yolu ürün ailesi ve IDEF ile ilgili değerlendirmelerini ise şöyle iletti: “Dünyada en çok kullanılan
kalibreler için esnek mermi yolu tedarikçisi konumuna
geldiğimiz bu noktada, ürün yelpazemizi, rakiplerimizde
olmayan kalibreler ile genişleterek, rekabet avantajını lehimize çevirdiğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızda edindiğimiz bilgi ve tecrübemizi, özel projelerde ya da şimdiye
kadar esnek mermi yolu yapılmamış tüm mühimmat için
kullanmaya hazır durumdayız. Hedefimiz, geliştirmiş olduğumuz ya da geliştireceğimiz tüm özgün ürünlerimizde;
en iyiyi, en avantajlı şekilde müşterilerimize sunmak. IDEF
2017’yi, uluslararası pazarda da müşterilerimize ulaşabilmek adına önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Geçtiğimiz kritik süreci de göz önünde bulundurarak, bu fuarın,
ülkemiz ve tüm savunma ve havacılık firmalarımız adına da
hayırlı iş birliklerine vesile
olmasını dileriz.”

Sırada Yakıt Transfer Pompası Var

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın, “2009-2016
Sektörel Strateji Dokümanı”nda belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda
ANOVA, mümkün olan durumlarda, bir ürün ailesi de oluşturma yaklaşımı ile yerlileştirme ve millileştirme projelerine ağırlık veriyor. ANOVA’nın bu çalışmalarının bir diğer
ürünü ise yakıt transfer pompası. SSM’nin Ar-Ge’ye verdiği
destekler doğrultusunda, ana yüklenicilerin önderliğinde

geliştirilen projelerdeki mühendislik desteği ile ön plana çıkan ANOVA, yürütmekte olduğu bir Teknoloji Kazanımı Yükümlülüğü (TKY) projesi kapsamında tasarlayıp
ürettiği yakıt transfer pompasını da ilk kez IDEF’te
sergiliyor.
Pompalar, tüm platformlardaki araçlar için, gerek yakıt gerekse soğutma sistemlerinin temel parçaları arasında yer
alıyor. Özellikle askeri standartların tanımladığı zorlu çevre
koşullarında çalışacak pompaların, tasarım ve üretim süreçleri de standart pompalara göre, birçok yönden farklılıklar
gösteriyor. Bu nedenle her bir pompanın, tanımlanmış teknik isterlere uygun şekilde, kullanılacağı sisteme özel olarak
tasarlanıp doğrulanması gerekiyor.
ANOVA’nın teknolojik yetkinlik ve bilimsel birikimlerini,
deneyimleriyle birlikte harmanlayarak tasarladığı yakıt transfer pompası, geliştirme sürecindeki testlerden
başarılı bir şekilde geçmiş durumda. MIL-STD-810 ve
MIL-STD-461 standartlarına göre testleri devam eden
santrifüj tipindeki pompa, tüm genel havacılık yakıtlarına uygun olarak, -35°C ila +65°C sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Herhangi bir dinamik sızdırmazlık elemanı ya da
rulman kullanılmayan pompa, tüm mekanik ve elektronik
parçalar dâhil olmak üzere, yaklaşık 1,25 kg ağırlığında.
Boyutları açısından da oldukça kompakt yapıda tasarlanan
ürünün, geliştirilecek türevleri ile beraber, özellikle hava
platformlarındaki birçok farklı uygulamada kullanılabileceği
öngörülüyor.
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Türkiye’nin,
Havacılık Sektöründeki
Yeni Gücü: BNA
Nurol Holding ve BAE Systems,
kara platformları alanında faaliyet
gösteren ortak girişim şirketleri FNSS
ile elde ettikleri yerel ve uluslararası
başarılarını yeni alanlara taşımak
üzere, 2015 yılının Kasım ayında,
BNA (Nurol-BAE Systems Hava
Sistemleri A.Ş.)’yı kurdular. Böylece
bu iki firma, güçlerini, Türk havacılık
sanayisine özgün kabiliyetler
kazandırmak için, bir kere daha birleştirdi.

B

Tüm fotoğraflar: © BNA

NA, Nurol Holding’in var olan yerel konumu ve güçlü
altyapısını, BAE Systems’in engin deneyimi ve teknolojik birikimi ile birleştirerek, sektöre sağlam bir giriş
yaptı. Vizyonu ve faaliyet alanı kapsamında olan ve Türkiye’de geliştirilecek havacılık ürün ve hizmetlerinde birinci
seviye tedarikçi olmayı hedefleyen BNA, bu yolda:
n Araştırma ve geliştirme programları oluşturmayı,
n Tasarım iş paketi sorumluluğu almayı ve
n Yerel endüstri ürün ve kabiliyetlerini tamamlayıcı
kabiliyetler geliştirmeyi amaçlıyor.
Faaliyetlerine, 2016 yılının Ağustos ayında başlayan firma,
çalışmalarına, Bilkent Üniversitesi yerleşkesinde yer alan
Cyberpark içerisinde devam ediyor.
BNA, ortaklık yapısındaki paydaşların deneyimi ve sermaye
gücü ile havacılık alanındaki standart ve kılavuzlara uyumlu
olarak alt-sistem tasarımı ve üretimini gerçekleştirmek; bu
sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımları geliştirmek ve nihai ürüne alt sistemlerin entegrasyonunu gerçekleştirmek
amacıyla mühendislik faaliyetlerini yürütüyor. Şirketin vizyonu ise Türkiye’de geliştirdiği ve alanında en iyi değeri yaratan
havacılık ürün ve yetenekleri ile yerel ve uluslararası pazarda tercih edilen bir firma olmak.
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BNA, tümüyle yerli ve kalifiye mühendislik iş gücüyle hava
aracı boyutlandırma ve dış geometri tasarımından, uçuş
performansı analizlerine; aerodinamik tasarım ve analizden, rüzgâr tüneli testlerinin planlanması ve icra edilmesine; yapısal tasarım ve analizden, modelleme ve uçuş mekaniği analizlerine; harici yük entegrasyonu ve güvenli ayrılma
analizlerinden, uçuşa elverişlilik sertifikasyonuna kadar
uzanan geniş bir alanda çözümler sunmaya ve Türkiye’de
yürütülecek milli ve özgün hava platform ve sistemleri geliştirme projelerinde, önemli iş paketlerinin tasarım sorumluluğunu üstlenmeye hazır.
Türkiye’nin sanayileşme vizyon ve politikaları doğrultusunda, yerli katkının en üst düzeyde sağlanabilmesi
için, Birinci Seviye Yerli Sistem sağlayıcı olma rolünde,
Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen firmaları ile iş birlikleri için görüşmelerine başlayan BNA, 2017 yılı içerisinde,
bu iş birliklerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.
Bu kapsamda, iş birlikleri başlatılan alt sistemler şöyle listelenebilir:
n Aktif Dijital Uçuş Kontrol Sistemi,
n Motor Kontrol Sistemi,
n Hidrolik Sistemler,

İklimlendirme Sistemi ve
Yakıt Sistemleri.
BNA, yüksek teknoloji sistem entegrasyon montajı ve test
faaliyetlerini, hâlihazırda kurulum faaliyetleri devam eden,
simülatör ve sistem entegrasyon laboratuvarı bünyesinde
gerçekleştirecek. Laboratuvarda, hava araçlarının alt sistemlerinde yer alan kontrol yazılımlarının geliştirilmesi;
Hatta Değiştirilebilir Ünite seviyesinde prototip üretimi ve
montajı, yazılım ve donanım testleri ve sertifikasyon çalışmaları yürütülecek.
BNA, sistem geliştirme ve üretim alanındaki vizyonu ile
yerli ve özgün tasarım programlarının ihtiyaçlarını eşleştirmenin yanı sıra bu programlarda belirlenen teknik gereksinimlerin gereği olan kritik ve gizli teknoloji bilgi ihtiyaçları
için de Ar-Ge projeleri oluşturuyor ve kritik teknoloji kazanımları için yol haritaları geliştiriyor. BNA, tasarım faaliyetleri devam etmekte olan Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi
(TF-X) projesi için, dünyadaki diğer muadil ürünlerde yer
alan düşük görünürlülük teknolojileri ve yeni nesil aktif dijital uçuş kontrol sistemleri konularında, yerli firmalar ve
üniversiteler ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmaya devam ediyor. Ayrıca tümüyle yerli imkânlarla geliştirilmesine başlanan güç sistemleri ile ilgili projelerde de ihtiyaç duyulan motor kontrol sistemlerine (FADEC) yönelik,
yerli ve yabancı firmalar ile görüşmeler de sürüyor. BNA,
motor kontrol sistemi ile ilgili olarak, ilk proje tecrübesini,
dünya çapında tanınan bir motor firması ile endüstriyel tip
motor kontrolcü tasarım, üretim ve test kontratı ile gerçekleştirme hazırlığında.
Büyük hedefler, büyük girişimler gerektirir. Büyük
girişimler için de güçlü bir yapı ile performans ve kabiliyetin; geniş bir yelpazeye yayılmış bilgi birikimi ile zengin deneyimin birlikte yoğurulduğu bir bütünlük oluşturmak gerekir. BNA, ortaklarından aldığı güç ile Türkiye’yi,
göklerdeki istikbali yakalamaya bir adım daha yaklaştırmaya hazır.
n
n
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Coşkunöz Savunma
ve Havacılık’tan
Yeni Ürünler

ADİS

C

oşkunöz Savunma ve Havacılık (CSH), kökleri 1950’ye uzanan, Türkiye’nin önde gelen sanayi
gruplarından Coşkunöz Holding’in bir firması olarak, 2006 yılında kuruldu ve 2007 yılında da üretime
başladı. Aslında geçmişte, Avrupa Stinger programı
dâhil olmak üzere birçok projede yer alan Coşkunöz
Holding’in, yabancı olmadığı bu sektöre, ayrı bir şirket ile girme arzusu, Türkiye’ye, havacılık ve savunma alanında daha yoğun hizmet verme arzusunun
bir sonucudur. CSH, kuruluşunun üzerinden 10 yıl
geçmişken bugün itibarıyla:
n Sektöre tasarım ve analiz hizmeti veren,
n Parça üretimi yapan,
n Sistem entegrasyonu ile silah alt sistem ve
sistemlerini anahtar teslim üretip test eden,
n Helikopter gövde montajı yapan bir yapıya
kavuşmuştur.
CSH’nin ürettiği helikopter gövdeleri, doğrudan Kore Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek ve bu ülkenin genel maksat helikopteri, Surion’da kullanılacak. CSH, bu sayede, yüksek katma
değerli ihracat yaparak, ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Bunun yanında CSH, son 2 yıl içinde, kendi
ürünlerini geliştirmek için yoğun bir çaba harcayarak,
bu yıl, 4 ürünün prototiplerini hazır etti. Çok kısa sürede ticarileştirilmesi planlanan bu sistemlerin, performans testleri devam ediyor. Bu ürünler; Askeri Dış İskelet
Sistemi (ADİS), Medikal Yürüyüş Dış İskelet Sistemi (MEYDİS),
Torpido Karşı Önlem Dekoy Lançeri (YELÇİ) ve turboşaft ve
turboprop motor egzozlarının atık ısısından elektrik enerjisi
elde etmek için, Atık Isı Geri Kazanım Sistemi (PARS)’dir. Bu
sistemlerin lansman ve tanıtımları da ilk olarak IDEF 2017 fuarında gerçekleştiriliyor.
ADİS, askerin, arazide yürüyerek intikali esnasında, ağır sırt
yükünden dolayı yorulmasını önlemek amacıyla düşünüldü
ve tasarlandı. Bu sistemde asker, sırt çantasını taşıyan, her
iki bacağının dışından yere basan bir iskelet sistemini kuşanır. Sistem, tabandaki sensörler aracılığı ile askerin yürüdüğünü, koştuğunu veya durduğunu hisseder ve bunu görev
bilgisayarına iletir. Görev bilgisayarı, algoritması sayesinde,
eyleyicilere gerekli komutları aktarır. Bu sayede, askerin hareketi esnasında, sırt çantasını dış iskelet sistemi taşırken
asker fiziken, sadece kendi ağırlığı ile serbest yürüyüş veya
koşu yapar. Sistemin ileri versiyonlarında, iskelet sistemine
kol da eklenerek ağır makinalı tüfek gibi silahların da taşınmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.
MEYDİS ise belden aşağısı felçlilere yönelik günlük hayatı kolaylaştıracak ve sesle veya bir komuta butonu yardımı ile çalışacak bir ürün olarak tasarlandı. “Yürü, dur, tırman” gibi basit komutlarla kişinin tekerlekli sandalyeden kurtularak yürümesini,
merdiven çıkmasını mümkün kılan bir dış iskelet sistemidir.
PARS ise turboşaft ve turboprop motorların, egzoz gazlarındaki atık ısı enerjisini kullanarak elektrik elde etmek amacı
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PARS
MEYDİS

YELÇİ

ile tasarlanmış bir sistemdir.
Sistem; bir eşanjör, bir kompresör, bir türbin ve bir jeneratörden oluşur. 250 cc gibi
küçük bir hacimde, 5 kW güç
elde etmek mümkündür.
Rüzgâr gibi hızlı anlamına gelen YELÇİ, esas olarak gemilerdeki torpido karşı önlem dekoylarının basınçlı hava ile fırlatılmasını sağlıyor.
CSH, tüm bunların yanında, ülkemiz için hayati olarak
gördüğü, yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında da
verilecek her tür görev ve sorumluluk için ekibi ile hazır
bekliyor.

Mayıs 2017 - 161

MSI

IDEF 2017

İleri Mühendislikte Türkiye’nin
Köklü Firması: FİGES
Koray GÖKALP
Genel Müdür
İGES, 1990 yılında, bilgisayarlar daha henüz yeni
yeni çağdaş yaşamın bir
parçası olmaya başladığı zamanlarda, ileri mühendislik
ve simülasyon sistemlerini,
Türkiye’de tanıtmak, öğretmek ve kullanılmasını sağlamak amacı ile Dr. Tarık Öğüt
tarafından kuruldu. Aynı yıl,
sonlu elemanlar tekniğini kullanarak bu konuda yazılımlar
geliştiren, dünyanın hâlen en büyük mühendislik yazılımı
şirketi ANSYS’nin Türkiye temsilciliğini aldı.
Kuruluşundan bu yana, ülkemizde özgün tasarımı kendisine gelişme vizyonu olarak benimsemiş mühendislik tabanlı
pek çok kamu kurumu ve özel kuruluşun projesi FİGES’in de
projesi olmuş; FİGES mühendisleri, yüzlerce projede simülasyon teknolojisi eğitimleri vermiş ve çoğunda bizzat uygulamacı olarak yer almıştır.
2000’li yıllarda, yüksek bir tempoda büyüyen ve ilerleyen
savunma sanayimizin dev şirketleri, FİGES’ten, kendileri için tasarladığı ve sanal dünyada simülasyon tekniği ile
oluşturduğu sistem ve alt sistemlerin prototiplerini de
üreterek doğrulamasını yapmasını, sıklıkla talep etmiştir.

F

Böylece, FİGES, tasarladığı bu sistemleri, seri üretim öncesi hazır hâle getirmeye de başlamıştır. 2003 yılında, sistem
simülasyon dünyasının kendi alanında en büyük şirketi olan
MathWorks firmasının da Türkiye temsilciliğini alan FİGES;
detay parça, alt sistem ve bunların oluşturduğu üst sistemler olan, bütün kara, deniz ve hava platformlarını simüle
edebilecek mühendislik yazılım altyapısını sunar ve bu konularda destek verir hâle gelmiştir.
FİGES, 2015 yılında, stratejik bir karar alarak, ülke için kritik,
yüksek teknoloji gerektiren ve bütün dünya pazarı için gelecek vadeden ürünleri belirlemiş ve bunları geliştirerek sanayileştirmeye yönelik bir süreç başlatarak yatırımlar yapmıştır. Bu çalışmalarının sonucu olarak, 2017 yılında; sivil
haberleşme ve askeri pek çok alanda kullanılan teleskopik
yükseltme sistemlerini geliştirme çalışmalarını tamamlayarak, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde, ilk fabrikasını kurmuştur. Yine aynı yıl içerisinde, küresel pazarda
geleceğin üretim teknolojisi olarak görülen 3 boyutlu lazer
sinterleme sistemleri ve cihazları geliştirerek, katmanlı üretim için büyük bir adım atmıştır. Bunları, yine aynı yıl için bitirmeyi planladığı protez el izleyecek ve böylece, bu 3 ürün
sanayileşerek ülkemizin gelişmesi ve kaynaklarının korunması için hizmet edecektir.
2017 yılında FİGES, 110 kişilik uzman mühendis ekibi ve
100’ün üzerinde akademik danışman kadrosu ile ülkemizin
en eski olduğu kadar en güçlü ileri mühendislik şirketlerinden birisi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Tüm fotoğraflar: © FİGES

FİGES TELESKOPIK YÜKSELTME SISTEMLERI
n Elektromekanik, yüksek mukavemetli karbon kompozit, hafif, hassas pozisyonlama
ve düşük sehim, askeri standartlara uygun MIL-STD 810G / MIL-STD-461F / MIL-STD- 1275
n Yükseltilebilir elektromekanik direkler,
mobil ve sabit platformlarda, faydalı
yükün yükseltilerek görev yapmasını
sağlayan bir alt sistemdir. Genelde
savunma sanayisinde, kara ve deniz
araçlarında ve sabit platformlarda;
anten, radar, haberleşme, gözetleme
sistemleri; silah sistemleri ve diğer özel
amaçlı işler için kullanılmakta; ayrıca
benzer sistemleri kullanan sivil
(özellikle haberleşme ve yangına
müdahale gibi) şirketlerin de ihtiyaçları
arasında yer almaktadır.
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FİGES AKUSTIK TEST SISTEMLERI: EMPEDANS TÜPÜ
n Ses yutma katsayısı ve iletim kaybı ölçümleri için
komple çözüm
n Ses kalitesini iyileştirmek ve gürültüyü kontrol altında
tutabilmek, ürün tasarım süreçlerinde gitgide önem
kazanmaktadır. Malzemelerin akustik özelliklerinin
bilinmesi, tasarım ve analiz süreçlerinde mühendisleri
avantajlı konuma taşır. Söz konusu özelliklerin
belirlenmesinde en pratik yöntemlerden birisi akustik
empedans tüpleridir. FİGES Akustik Empedans Tüpü
Test Sistemleri ile malzemelerin ses yutma, yansıtma,
empedans ve iletim kaybı gibi parametreleri yüksek
doğrulukla ve hızlı bir şekilde elde edilebilmektedir.
ASTM E1050 (ISO 10534-2) ve ASTM 2611 standartlarına
uygun olarak tasarlanmıştır. Ölçüm aralığı 50 Hz ile
6,400 Hz arasında değişen farklı model seçenekleri
mevcuttur.

FİGES KATMANLI ÜRETIM
SISTEMLERI
Doğrudan Metal Lazer
Sinterleme (DMLS) Makinesi,
farklı metal alaşımlarından
prototip olmayan fonksiyonel
parçalar üretebilen yeni nesil
üretim makinesidir. Soygaz
altında lazer sinterleme
metoduyla 3 boyutlu parçalar
üretebilen DMLS Makinesi, farklı
üretim hacimlerinde çözümler
sunmaktadır.
FİGES AKILLI
PROTEZLER:
BIYONIK EL
Biyonik El, bir hastalık veya kaza
sonucu elini kaybetmiş
hastalar için geliştirilmiş
myoelektrik kontrollü
üst ekstremite protezidir.
Biyonik El’in kontrolü, merkezi
mikrodenetleyici tarafından gerçekleştirilir ve 5 parmak
bağımsız şekilde kontrol edilebilir. 9 farklı modda
işlev gören Biyonik El, insan eline yakın bir formda,
Antropometrik ölçülere göre tasarlanmıştır.

Mayıs 2017 - 163

MSI

IDEF 2017

Muharebe
Sahasının
Görsel Bilgisi
Fotoniks’ten
İnsanlar, en yoğun ve etkin bilgiyi,
“görsel veri yolu” aracılığıyla
almaktadırlar. Bunun içindir ki kalınca
bir kitabı okumak birkaç hafta gibi bir
süremizi alırken, kitap konusu film hâline
getirildiğinde birkaç saat içerisinde
izleyebiliyoruz. Bilgi çağında yaşıyoruz ve
bu çağda, muharebe sahasında; tek bir erin
taşıdığı dürbünden, uydudaki kameraya
kadar, çok katmanlı bir yapıda, çok farklı
tür cihazdan görsel bilgi sağlanıyor. Taktik
elektro-optik sistemler ve bunların bilgi
ile füzyonunu gerçekleştiren destekleyici
ürünler üzerine çalışan Fotoniks,
yenilikçi çözümleri ile kullanıcılarına
en iyisini sunmayı hedefliyor.

Tüm fotoğraflar: © Fotoniks
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otoniks’in temel faaliyet alanı, hemen her şartta elde edilen görsel bilgi ile meta datayı birleştirip kullanıcıya, ilgili
katmadaki görev tanımına göre sunabilen taktik elektro-optik sistemlerin tasarımı ve üretimidir. Fotoniks’in ürün
portföyünde; tek erin, sahada silahının üstünde veya elinde,
başlığında, üçayakta, zırhlı araçta, karakol ve üs bölgesinde
yer alan; termal silah dürbünleri, gece görüş sistemleri, lazer
işaretleyiciler, hedef tespit, teşhis ve tevcih sistemleri mevcuttur. Fotoniks tarafından sağlanmış olan termal sürücü kameraları ile keşif ve gözetleme sistemleri, bugün farklı ülkelerde
farklı araçlarda ve bölgelerde kullanılıyor. Firmanın, yeni nesil
clip-on termal silah dürbünleri, geniş görüş açılı gece görüş
sistemleri, termal el dürbünleri ve lazer destek sistemleri de
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne hizmet veriyor. Firma, ayrıca,
görsel bilgi ve dinamik veri birleşimi ile ilgili olarak Akıllı Miğfer Ar-Ge projesine ve başüstü gösterge sistemlerine giden
havacılık-aviyonik sistemleri konusunda faaliyetlerine devam
ediyor. HÜRKUŞ uçağının Başüstü Gösterge Sistemi, Fotoniks
tarafından üretiliyor.
2010 yılında kurulmasının ardından Fotoniks, iş planı ve teknoloji yol haritası uyarınca, ciddi bir büyüme sağladı. Firma,
41 kişilik ekibi ile son 2 yılda, ortalama 40 milyon lira ciro
yapıyor. Firma, hâlen, devlet destekli olarak bir Ar-Ge projesine devam ediyor. Bunun dışında, kendi öz kaynakları ile
2 proje yürütüyor: Deniz platformlarında da kullanılabilecek yeni nesil bir kamera ve Akıllı Miğfer Ar-Ge projesi.
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Fotoniks, cirosunun yaklaşık %25’ini, Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor.
Fotoniks Genel Müdürü Cem Yazıcıoğlu, faaliyetleri hakkında
şunları söylüyor: “Bizim amacımız, sağladığımız ürünlerde
fark yakalamak. Kanıtlanmış yeni teknoloji ürünleri, o ürünün tüm ömür devrini ve onun içindeki rolümüzü bilerek ve
kullanıcıya tam destek vererek ilerlemek bizim felsefemizdir.
Biz, görüntüleme sistemlerinde, daha çok yeni nesil dedektör
ve görüntü işleme, görüntü yoğunlaştırıcı ve termal görüntü
füzyonu üzerine odaklanmaktayız. Projeksiyon teknolojilerinde ise klasik görüntüyü bir optik dizin üzerinden, mesafe gerektiren bir projeksiyon sathına yansıtmak yerine, görüntüyü

satıh içine ‘enjekte eden’ optik dalga kılavuzları üzerine çalışmaktayız. Bu sayede, hem yüzey bilgisayar sistemlerinin hem
de ileride hemen her türlü geçirgen yüzeyin; bilgi alma verme
ve kontrol etme unsuru olması hususunda temel çalışmaları
yürütmekteyiz. Bu konuştuklarımızın, sunduğumuz çözümlere yansımasına bakacak olursak: Tek er bazında, o askerin
temel görevinde kullanacağı termal silah dürbünü ve gece
görüş cihazı gibi sistemlere ek olarak, hedef tespit, teşhis ve
koordinatlandırma ve işaretleme kabiliyetini, küçük ama etkin
bir pakette sunan, “Çok İşlevli Termal El Dürbünlerini” örnek
olarak verebiliriz. Yaklaşık 3,5 kg ağırlığa sahip bu dürbünler;
6 km’den insan tespiti yapabilir, koordinatlandırabilir, lazer ile
işaretleyebilir ve resim çekip, ağ bağlantısı üzerinden yollayabilir. Bu sistem, gerçek bir kuvvet çarpanıdır. Hâlihazırda
TSK’da kullanıldığı için daha fazla teknik detayına giremeyeceğim bu termal el dürbünü, dünyada 4 veya 5 firma tarafından
üretiliyor. Diğer çözümlerimiz; sıfırlı bir gündüz dürbünü önüne takılabilen ve tekrar sıfırlama gerektirmeyen Termal Silah
Dürbünleri ve Gece Görüş Silah Dürbünleri de Türkiye’de ilk
kez, firmamız tarafından, 2011 yılında kullanıma sunuldu. Bu
dürbünlerin hafif oluşu -yaklaşık 400 gram- ve yüksek çözünürlüklü dedektör ve optiklere sahip olması, kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor.”
Yazıcıoğlu, başüstü gösterge sistemi konusundaki çalışmalarını ise şöyle anlatıyor: “HÜRKUŞ’ta kullanılacak olan yeni nesil
Başüstü Gösterge Sistemi üzerinde, geliştirme ortağımız firma
ile birlikte çalışıyoruz. Sistem, başüstü göstergelerde ilk kez
kullanılacak olan Optik Dalga Kılavuzu ve yeni nesil projeksiyon
kabiliyetlerine dayanıyor. Başüstü Gösterge Sistemimiz, eski
nesil sistemlere kıyasla; yaklaşık %25 ila %30 arası daha hafif
ve %30 ila %40 daha az hacim kaplıyor. Ayrıca bu sisteminin temel teknolojilerinden olan dijital görüntü kaynağı, yani projeksiyon sistemi, F-16 ve benzer diğer uçaklarda yer alan yüksek
enerji gerektiren CRT tüplü projeksiyon sistemlerinin yerine de
birebir konabilecek ve o başüstü gösterge sisteminin ömür devrini ciddi olarak
uzatabilecek. Bu kapsamda Fotoniks,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
da desteği ile bölgesel olarak hizmet verecek
F-16 HUD-Başüstü Gösterge Bakım Onarım
Merkezi olma yolunda altyapı oluşturma faaliyetlerini tamamlamak üzere. Eylül ayı itibarıyla
faaliyete hazır hâle gelmeyi planlıyoruz.”

Yazıcıoğlu, geleceğe baktığında, sektörün önündeki bazı zorluklar olduğuna dikkat çekiyor: “Temel itibarıyla Türkiye’de
tasarım ve entegrasyon know-how’ı çok gelişse de kritik bir
takım teknolojilerde, yerli kaynaklar yok. Ar-Ge olarak başarılmış olsa dahi henüz seri üretimde olmadığından dolayı, özelikle yarı iletken detektör ve germanyum lensler konusunda,
yurt içi tedarik kaynakları bulmakta zorlanıyoruz.”
Yazıcıoğlu, KOBİ’lerin sektördeki durumu ile ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaşıyor: “Son yıllarda, ülkemizde de
KOBİ’lere verilen destek ve imkânlar ciddi manada arttı. Ancak
KOBİ’lerin sınıflandırmalarında, ayrımın; sistem ve alt sistem
üreten KOBİ ile parça ve yedek parça üreten KOBİ şeklinde,
doğru yapılması gerekiyor. Büyük savunma sanayisi firmaları
ve özellikle de vakıf firmaları, genellikle, son kullanıcıya doğrudan olarak ürün veya hizmet sunamayan, yani ürünleşmemiş, parça ve yedek parça üretimi olan KOBİ’lere iş veriyor.
Kendileri ile aynı ya da benzer ürün yelpazesinde sistem ve
alt sistem üretebilen, ileri teknolojiyi kullanan ve niş alanlarda
çalışan KOBİ’ler ise rakip görülüyor. İmtiyazlı pozisyonları nedeniyle tek kaynak alınan işlerdeki kazançlarını, bazı durumlarda, ihalelerde aşırı fiyat kırarak, özellikle rakip olarak gördükleri KOBİ’leri saf dışı bırakmak için, gizli bir sübvansiyon
unsuru olarak, ne yazık ki kullanmaktadırlar. Belirli büyüklükteki her projede, ana yüklenicilerden “Alt Yüklenici Planı” istenmesinin ve KOBİ’lerin büyük firmalara karşı korunmasının;
KOBİ’lerin gelişmesi ve Türkiye’de tasarım yapma ve teknoloji
geliştirme imkânlarının “geniş” tabanda oluşması ve olgunlaşması açısından, önemli bir kilometre taşı olacağını ve bu
problemi çözeceğini düşünüyoruz. Ana yüklenicilerden istenecek olan bu plan sayesinde, büyük firmalar, ana entegratör
ve sistem sağlayıcı rollerini pekiştirirken, teknolojik KOBİ’ler
de ana yükleniciyi destekleyen ve yaşam alanı bulan birer teknoloji güç evine dönüşebilecek. Bu sayede, ilgi sahalarında
gelişecek, olgunlaşacak ve ana yükleniciler ile birlikte, yurt
dışı pazarlara da açılabilecekler. Unutmamak
gerekir ki asli ekonomik katma değer; hem
döviz harcanan kalemleri mümkün mertebe millileştirmek hem de döviz kazanmak, yani ihracat yapmaktır. Bu da gerçekçi durum tespiti ve hedeflere dayanan
stratejiler ışığında, birleşik bir sanayi gelişim ve iş birliği modeli ile
mümkün olabilir.”
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GES Mühendislik, Müşterileri
ve İş Ortakları için Kalite Demektir
Yüksek hassasiyetli mekanik parça üretimi
alanında faaliyet gösteren ve mühendislik
hizmetleri sunan Ankara merkezli GES
Mühendislik firması, Türk ve uluslararası
savunma ve havacılık şirketlerine,
bu alanlarda çeşitli çözümler sunuyor.

Tüm fotoğraflar:

© GES Mühendislik
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on dönemdeki hızlı büyümesiyle dikkat çeken GES
Mühendislik’in kalite politikası, müşterilerinin gereksinimlerine uygun ürün ve çözümleri, zamanında ve uygun
fiyatlarla sunmaktır.
GES Mühendislik’in amacı, müşterileri ve ortakları için, kaliteyi
temsil eden bir marka hâline gelmektir.
GES Mühendislik; AS 9100 ve ISO 9001 gereksinimlerine uygun
bir kalite yönetim sisteminin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi yoluyla müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunma
konusunda kararlıdır.
GES Mühendislik, müşterilerine, 3.000 m2 kapalı alanda;
15’i mühendis olmak üzere, 51 vasıflı çalışanı ile hizmet vermektedir. GES Mühendislik’in, 12 adet CNC tezgâhı ve iki adet
CMM cihazından oluşan Hassas Makina Parkı, son derece rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli CNC işleme ve imalat hizmeti
sunmaktadır. GES Mühendislik olarak, engin deneyime sahip
ve kendini işine adanmış personelimizle müşterimizin; kalite,
teslimat ve hizmet beklentilerini daima karşılıyor; hatta beklentilerin ötesine geçiyoruz.
GES Mühendislik; savunma, havacılık ve sanayi sektörü uygulamalarına yönelik alaşım işlemesi konusunda uzmanlaşmıştır.
Firmamızın kabiliyetleri arasında; nikel esaslı malzemeler, kobalt, titanyum, alüminyum ve birçok çelik çeşidi gibi, havacılık
ve savunma sanayisinde kullanılan, çok çeşitli ham maddelerin
uzun yıllara dayanan tecrübeyle işlenmesi bulunmaktadır.
Mekanik tasarım, analiz, 3 boyutlu parametrik katı modeller ve
fizibilite çalışmaları üzerine de uzmanlaşan GES Mühendislik,
danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.
GES Mühendislik, güçlü tasarım ve imalat kabiliyetleriyle, İstanbul’da düzenlenen IDEF’e, bu yıl ilk
kez katılıyor. GES Mühendislik,
IDEF’in değerli ziyaretçilerini,
imalat ve tasarım kabiliyetleri
hakkında bilgilendirmek üzere,
standında görmekten büyük
memnuniyet duyacaktır
(Salon 10, Stand No. 1020E).
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GES Mühendislik’in
İmalat Kabiliyetleri:
n

n
n
n
n
n

Havacılık ve Uzay
Sanayisine Yönelik
5 Eksenli İşleme
Kompleks Frezeleme
Kompleks Torna
İnce Cidarlı Parçaların
İşlenmesi
Döküm ve Dövme İşleme
Teknikleri
Egzotik Malzemelerin
İşlenmesi

n
n

Sert Tornalama ve
Frezeleme
Kompleks İşleme
Montaj Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
NC İşleme

GES Mühendislik’in
Mühendislik Kabiliyetleri:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Mekanik Tasarım
Hidrolik Tasarım
Statik ve Dinamik
Analiz
Termal Analiz
Titreşim Analizi
Mekanik Simülasyon
Test Sistemleri
Tasarımı
Montaj Fikstürü
Tasarımı
Ölçüm Fikstürü
Tasarımı
Yeniden Yapılanma
(Reengineering)
Projeleri
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Gökser Makina, Ar-Ge Projeleri
ile Yoluna Devam Ediyor

Gökser Makina, 30 yıl önce, askeri ihtiyaçları yerli çözümler ile karşılama sloganı
ile başladığı üretim hayatına, Ar-Ge projeleri ile devam ediyor. Firma, geçen ay
tamamlamış olduğu, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve liderliğini yapmış olduğu
proje ile birlikte; 4 tanesi Avrupa Birliği, 4 adedi TÜBİTAK, 1 adedi KOSGEB ve
1 adedi de Ankara Kalkınma Ajansı kaynaklı olmak üzere, bugüne kadar birçok
Ar-Ge projesini başarı ile tamamladı. Gökser Makina, Ar-Ge projeleri ile ilgili olarak
bugüne kadar, TÜBİTAK’tan da 2 kere ödül aldı.

E
Tüm fotoğraflar: © Gökser Makina

n son tamamlanan, 8 Avrupalı ortağın yer aldığı
ve liderliğini Gökser Makina’nın yaptığı proje,
Brüksel’deki Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak sona erdi. Dijital ekranların maliyetlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlı yeni teknolojiler geliştirilmesini
amaçlayan proje, firmanın, aynı zamanda gelecekteki yeni
sivil ürünlerle ilgili araştırmalarına da büyük katkılarda
bulundu.
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Gökser Makina Proje Müdürü Hilal Ünal, Ar-Ge çalışmaları
ile ilgili şunları söylüyor: “Avrupa Birliği gibi Ar-Ge harcamalarını fonlayan büyük yapılarda, sivil Ar-Ge projeleri ya da en
fazla güvenlik ile ilgili konular desteklenmektedir. Savunma
sanayisi için yapılacak olan Ar-Ge projeleri -ki bunlar sivil
projelerden genellikle fon tutarı daha büyük projelerdir- için,
bizim gibi KOBİ’lere yönelik yeni bir fon sistemi yaratmanın
ülkeyi ileri taşıyacağı bir gerçektir.”

Markalaşmış Ürünler

Firma, bugün; Ar-Ge, tasarım, prototip üretimi ve seri imalat
faaliyetlerinin hepsini bir çatı altında toplayarak, savunma ve
havacılık sektörüne özel çözümler sunuyor. Tüm bu aktiviteleri ise Gökser Makina’nın yanı sıra Techniflex ve Thermacool markaları altında gerçekleştiriyor.
Gökser Makina’nın markalarından ilki olan Techniflex,
endüstriyel esnek hava nakil kanalları üzerinde uzman. Bu
kanallar; kara araçlarında, gemilerde, uçaklarda, helikopterlerde ve havaalanlarında kullanılıyor. Gökser Makina, bu
alanda Türkiye’deki tek üretici konumunda.
Gökser Makina, Thermacool markası adı altında, askeri ve
sivil mobil iklimlendirme, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini, özel olarak tasarlıyor ve üretiyor. NATO
standartlarında çalışabilen bu özgün tasarımlar, hem Türk
Silahlı Kuvvetlerinin hem de yabancı orduların hareket kabiliyetini arttırıyor. Gökser Makina, IDEF 2017’de, Thermacool
markası altındaki ürünlerini ve bunlarla ilgili kabiliyetlerini
sergileyecek. Bunlar arasında; zorlu hava koşulları altında görev yapan askeri personelin idamesini, hareketini ve
görevlerin tamamlanmasını sağlayacak olan; mobil yaşam
alanları, kamplar, geçici üsler bulunuyor. Firma, askeri çadır ve kamplarda; hızlı, pratik, sağlam ve NATO şartlarında
iklimlendirme sistemlerini, 32 yıldır, Türk ordusunun ve dost
ve müttefik orduların kullanımına sunuyor. Askeri ihtiyaçlara göre şekillenen talepler, uzman mühendislik kadrosu
ile tasarlanıp üretiliyor. Dünyanın her yerine, her türlü iklim

şartlarına uygun olarak üretilen sistemlerin, NATO stok numaraları da bulunuyor.
Thermacool birimleri kullanılarak tek bir ünite ile çadırın ortasına kadar iklimlendirme yapılabiliyor. Her çadır için farklı
klima üniteleri kullanmak, toplam maliyet ve enerji tüketimini arttırıyor. Bunun yerine, birden fazla çadır iklimlendirmesi yapabilen Thermacool birimleri ile ordular, daha az
enerji harcayarak ve daha etkin maliyette çözümlere sahip
olabiliyor.
Ayrıca, Gökser Makina, silahlı kuvvetlerin en önemli ihtiyaçlarından mobil hastaneler için de herhangi bir iklim
kuşağında, temiz oda şartlarını ve standartlarını sağlayabilen, mobil iklimlendirme cihazları da tasarlayabiliyor ve
üretebiliyor. Sahra tipi kullanım için tasarlanan bu cihazlar;
lastik tekerlekli, makas yaylı, frenli ve herhangi bir araçla
çekilebilen römork şeklinde, tam kapalı olarak yapılandırılıyor. İstenen hava sıcaklığı ise hastane içerisindeki sıcaklık kontrol kutusundan ayarlanabiliyor. Verimi yükseltmek
amacıyla sıcak veya soğuk hava üretimi, kapalı çevrim şeklinde düzenleniyor. Bu sistemde, hastane içerisindeki hava,
hava nakil körükleri vasıtası ile cihaza iletiliyor ve buradan
tekrar ısıtılarak ya da soğutularak çadır içerisine gönderiliyor. Taze hava ihtiyacı ise sistemdeki, ayarlı klape ile dış
ortamdan karşılanır. Firmanın, NATO standartlarına uygun
ve askeri tüm ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarlanıp ve
üretilen cihazları; 2 yıl servis ve 15 yıl yedek parça garantisine sahiptir.
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Hexagon Studio, Yenilikçi ve Özgün
Çözümler Üretmeye Devam Ediyor

Tüm fotoğraflar: © Hexagon Studio

H

exagon Studio, 11 yıllık geçmişine; otomotiv, savunma sanayisi, kompozit tekne,
traktör ve özel amaçlı tarım
makinaları
sektörlerinde
başarıyla tamamladığı onlarca projeyi sığdırmış
bir firma. 2006 yılında,
“Ulaşım,
savunma
ve denizcilik sektörlerinde çözümler
üreten öncü tasarım
ve mühendislik firması
olmak.” vizyonuyla, yüzde
yüz yerli sermaye ile kurulmuş olan
firma; en değerli sermayesi olan insan kaynağının, sadece
nicelik olarak değil nitelik bakımından da sürekli gelişimini esas alıyor. Tasarım ve geliştirme süreçlerine yönelik teknolojik altyapısını, yarının gereksinimlerini karşılamak üzere kurgulayan Hexagon Studio; ürün konseptinin
oluşturulmasından başlayan tasarım yolculuğunda, takip
edilmesi gerekli olan tüm doğrulama adımlarını gerçekleyerek mühendislik prototiplerinin imalatını, kendi bünyesinde yer alan model ve prototip atölyesinde gerçekleştiriyor. Proje yönetimi yaklaşımıyla ele aldığı Ar-Ge tabanlı
tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını, seri üretime hazır bir şekilde, çözüm ortağı olduğu müşterilerine
sunuyor.
Ulusal savunma sanayisi politikaları çerçevesinde, özgün
ürün stratejilerine hizmet etmek üzere hayata geçirilen ulusal savunma sanayisi projelerinde aktif rol üstlenmekte olan
Hexagon Studio, 2008 yılından bugüne dek destek verdiği,
özgün tasarım ve geliştirme projelerinde yarattığı katma değer ile aranan bir çözüm ortağı konumunda. 2011’de, Ar-Ge
Merkezi statüsü kazanan firma; 2013 yılında aldığı, Milli ve
NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgeleri ve 2016
yılında almaya hak kazandığı, Milli Savunma Bakanlığı Üretim İzin Belgesi ile sektörün güvenilir bir üyesi olduğunu da
kanıtlamış bulunuyor.
Hexagon Studio’nun mekanik tasarım alt yüklenicisi olarak,
kuruluşunun ilk 5 yılında görev alarak başarıyla tamamladığı
projelerin başlıcaları, şöyle sıralanıyor:
n Gemiler için köprüüstü konsol konsepti
geliştirme,
n Zırhlı taktik araç optimizasyonu,
n Farklı çaptaki mühimmatlar için besleme ve
yönlendirme mekanizmaları,
n Denizaltı savunma harbi su bombası atıcı tareti,
n Elektronik harp sistemleri için şok sönümleme
mekanizmaları,
n Test ve simülasyon platform tasarımı ve imalatı.
Sivil sektöre yönelik, kompozit gövdeli hafif tekne tasarım
ve geliştirme projelerinde de aktif görev üstlenen Hexagon
Studio, bu alandaki bilgi ve tecrübesini savunma sanayisine
aktarma azmi taşıyor.
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Üstün KBRN Koruması
Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde, farklı sektörlerde geliştirdiği mühendislik çözümlerinin ikili kullanım avantajını savunma sektörüne başarıyla
uygulayan Hexagon Studio, otomotiv sanayisinde elde etmiş olduğu enjeksiyon parça tasarım kabiliyetini, yeni nesil
KBRN gaz maskesi tasarımı ve geliştirilmesi sürecine aktardı. Kullanıcıların farklı antropometrik özelliklerini, fiziksel
tasarım sınırı olarak değerlendirerek; görüş açısı ve kullanıcı ergonomisi, su içme tertibatının fonksiyonellik değerlendirmeleri, silahla nişan alma gereksinimleri gibi doğrudan
saha kullanımına etki eden parametreleri tasarım sürecinde
ele aldı ve modern çizgilere sahip, çağdaş bir yeni nesil gaz
maskesi tasarımı ortaya koydu. Bu proje, Ar-Ge ile estetiğin
yenilikçi bir üründe harmanlandığı, başarılı bir çalışma örneği olarak devreye alındı.

Zırhlı Araçların Arka Kapağı
Hexagon Studio’dan
Kara muharebe platformlarının zorlu doğa ve kullanım şartlarında ihtiyaç duyduğu performansın, alt sistemler özelinde
karşılanabiliyor olması, aracın bütününün performansının ve
fonksiyonel yeterliliğinin temini açısından büyük önem taşıyor. Nasıl ki bir zincirin dayanımını, o zincirin en zayıf halkası
belirler, bir kara muharebe platformunun en hassas unsurlarından birini de kapılar ve acil çıkış
kapakları gibi, personelin emniyetli

bir şekilde araca girişini ve araçtan çıkışını temin eden alt
sistemler oluşturur. Söz konusu alt sistemlerin, balistik ve
patlama direnci sergilemesinin yanı sıra en zor kullanım ve
arazi şartlarında dahi fonksiyonel kayıp yaşanmaksızın kullanım gereksinimlerini karşılaması beklenir.
İşte bu ihtiyaçtan hareketle Hexagon Studio, Türkiye’nin
önde gelen kara platformu ana yüklenicilerinden biri için,
zırhlı personel taşıyıcılarda kullanılmak üzere, bir arka kapak tasarımı gerçekleştirdi. Ana tahrik sistemi, mekanik kilitleme, acil çıkış kapağı, sızdırmazlık, acil durumda elle müdahale ve hidrolik devre alt sistemlerinin tamamını içerecek
şekilde geliştirilen farklı konseptler içerisinden, son kullanıcı gereksinimlerini azami düzeyde karşılayacak seviyedeki
nihai tasarım ortaya çıkartıldı. Projenin teknik veri paketi de
müşteriye teslim edildi.

Helikopterler Hexagon Studio ile Güvende
Mekanik tasarım alanındaki bilgi ve tecrübesinin yanında
elektronik kontrol mimarisi tasarımı, sistem modelleme,
kontrol yazılımı oluşturma, Hardware In the Loop (HIL) benzetimleri ile sistem doğrulaması yapma kabiliyetlerini de
yetkinlik havuzuna ekleyen Hexagon Studio, gemi helikopter
harekâtlarına yönelik, rüzgâr zarfı haritalarının belirlenmesine yönelik faaliyetlerini de olgunlaştırıyor.
Özellikle yüzer veya sabit deniz platformlarına yönelik iniş
ve kalkış harekâtı yapacak döner kanatlı hava araçlarının
emniyetli bir şekilde yanaşması veya ayrılması için ihtiyaç
duydukları güvenli bölgenin tanımlamasına ilişkin, oldukça
karmaşık ve hassas matematik modellemeler gerekmektedir. Rüzgârın hızı ve yönü, iniş veya kalkış yapılacak platformun geometrisi, platformun yüzer tip olması durumunda;
yönü ve hızı, oluşturulan bu modellerin kritik parametrelerini teşkil ediyor. Platformun hesaplamalı akışkanlar dinamiği
modelinin oluşturulması ile farklı rüzgâr hızları ve yönleri
dikkate alınarak akışkanlar dinamiği analizlerinin yapılması,
çalışmanın bir basamağını oluşturuyor. Paralelinde oluşturulan helikopter uçuş dinamik modeli ve pilot refleks modeli
kullanılarak helikopter uçuş manevraları için
gerçekleştirilen benzetimler ise sürecin diğer
önemli basamağı. Bu iki çalışmanın tümleşik
çıktıları ise Gemi Helikopter Harekât Sınırları ve
Güverte Arayüz Pilot Efor Skalası haritaları.

Elde edilen haritalar, rüzgârın hızını ve yönünü dikkate alarak
ve pilotun refleks davranışını da bir parametre olarak değerlendirerek, deniz ve hava platformlarının belirli yaklaşma ve uzaklaşma manevraları ile iniş ya da kalkışın yapılıp yapamayacağına
ilişkin pilota bilgi veriyor. Bu bakımından da hayati önem taşıyor.

Kontrol Sistemleri de Kapsamda
Son 3 yıl içerisinde, firmanın odağını gittikçe artan yoğunlukta
yönlendiren bir diğer konu da kontrol sistemleri. Günümüzde,
taşıt elektroniğinin, özellikle de güç ve taşıt kontrol sistemlerinin yaygın kullanım sahası bulmuş olması, elektrikli araç
teknolojileri üzerinde yoğun mesai harcamakta olan Hexagon
Studio’nun, uzmanlık alanlarını da yeniden şekillendirmiş durumda. Uluslararası standartlara uygun tasarlanan elektronik
tabanlı alt sistemlerin prototip araçlar üzerinde fiili olarak test
edilmeden önce, bilgisayar ortamında yüksek doğrulukla modellenmesi, koşturulması ve olası hataların tespit edilebilmesi için HIL benzetimlerini laboratuvar ortamında gerçekleştirebilen firma, taşıt veya alt sistem için bilgisayar ortamında
oluşturduğu matematiksel modeli kullanarak yine kendi nitelikli insan kaynağının tasarladığı, gerçek zamanlı gömülü
kontrol algoritmalarını test edebilmektedir.
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IdeaLab’dan Sessiz Denizaltılar için
Devrim Yaratacak Teknoloji:
sCO2 Brayton Güç Çevrimi

Bu makale, IdeaLab tarafından yakın
zamanda geliştirilen, Süperkritik
Karbondioksit (sCO2) Brayton
güç çevrimi tabanlı havadan bağımsız
tahrik (Air Independent Propulsion / AIP)
denizaltı güç sistemi ile ilgili genel bir
fikir vermek için hazırlanmıştır.
Hayri ÖZTURAN* / ozturan@idealab.com.tr
*Operasyon Müdürü, IdeaLab

D

enizaltının, akustik olarak tespit edilmesini zorlaştıran
havadan bağımsız tahrik sistemi, denizaltının elektrik
motorunu ve diğer elektrik sistemlerini, pilleri kullanmadan çalıştırmasına olanak sağlar. Bu sistemler, dizel
motorların pilleri şarj etmesi için, denizaltının, şnorkel yaparak su üstüne çıkma sıklığını azaltır. Havalandırma için,
denizaltıların, çoğu zaman, kısa süreliğine şnorkel yapması
gerekir; ancak klasik dizel-elektrikli denizaltılara göre, çok
daha kısa süre su üstünde görünürler. Operasyonlar sırasında, taktik durum havalandırmayı engelliyorsa denizaltı,
normalden daha uzun süre su üstüne çıkmayı erteleyebilir.
Bu sayede denizaltı, komutanına, daha fazla esneklik kazandırarak daha uzun süre su altında kalabilir. Hâlen dünya
genelinde, 50’den fazla AIP denizaltısı bulunmaktadır ve bu
sayı, önümüzdeki on yılda, iki katına çıkacaktır.
Bu makalede, IdeaLab’ın, sCO2 Brayton güç çevrimi AIP’si
mevcut teknolojilerle karşılaştırılacaktır. Bunun için, önce
sCO2 Brayton güç çevrimi tabanlı AIP sistemini ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Süperkritik CO2 Nedir?

Süperkritik CO2, kritik basınç ve kritik sıcaklık noktasının
üzerinde tutulan karbondioksitin, akışkan hâlidir. Bu noktadaki yoğunluk, bir sıvınınkine benzer ve böylece:
n Bir kompresörde ihtiyaç duyulan pompalama gücünün
önemli ölçüde azaltılmasına ve
n Böylelikle termal enerji-elektrik enerjisi dönüşüm
verimliliğinin önemli ölçüde arttırılmasına olanak tanır.

termal kaynağa (doğal gaz, nükleer, güneş ya da kömür) bakılmaksızın, aynı termik girdi için, artan çıktıyı temsil eder.
Yakıt maliyetleri, kömür ve doğal gaz yakıtlı santraller gibi
yapıların genel maliyetlerinin önemli bir kısmı olduğundan,
IdeaLab’ın çözümü, maliyeti azaltır.

AIP olarak IdeaLab’ın
sCO2 Güç Çevriminin Avantajları

IdeaLab sCO2 AIP güç dönüştürme teknolojisi, rakip AIP
teknolojilerine göre, bir takım avantajlar sunmaktadır. En
önemlisi, %25, daha yüksek hacimde güç yoğunluğuna sahip olmasıdır (Şekil 1). Bu durum, IdeaLab AIP güç sistemini,
bu alanda başat bir sistem adayı hâline getirirken, sistemin
ağırlığı da FuelCell (yakıt pili) ve Stirling gibi rakip AIP teknolojilerinin yarısını geçmiyor (Şekil 2).
Diğer bir avantaj ise sCO2’nin kullanılmasının, yakın rakip yakıt pillerine kıyasla 7 puan verimlilik artışı sağlamasıdır (Aynı
termik girdi için, artan elektrik / güç üretimi ile sonuçlanır,
Şekil 3).
IdeaLab sCO2 AIP sistemi, gemide herhangi bir CO2 emisyon pompası sistemi olmadan, 1.200 m derinlik sağlayan,
yüksek basınç boru hatlarından oluşur. İstenildiği takdirde,
CO2 gemi içinde de depolanabilir.
IdeaLab sCO2 AIP sistemi, 4MW’a kadar elektrik gücü sağlayan bir AIP güç modülüdür. Çekiş sistemi, 4MW’lık enerji
yükselmesini sürüş sistemine yönlendirilebilecek şekilde

Tüm fotoğraflar: © IdeaLab

IdeaLab Çözümü
Temel olarak IdeaLab, buhar yerine, süperkritik karbondioksit kullanan, kapalı yeniden sıkıştırmalı Brayton çevrimi
(RCBC) adı verilen bir konfigürasyonda, termal enerji-elektrik enerjisi dönüşüm teknolojisini geliştiriyor ve böylece buharlı Rankine çevrimine kıyasla çarpıcı bir şekilde dönüşüm
verimliliğini arttırıyor.
Geliştirilmiş güç dönüştürme verimliliğinin başlıca nedeni; bir Brayton çevriminde, sistem akışkanı olarak sCO2’nin
kullanılması; belirli bir termik girdiyi elektriğe dönüştürmek
için, daha az iş gerektirmesidir. Genelde artan verimlilik,
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Şekil 1. IdeaLab sCO2 AIP güç dönüştürme teknolojisinin
güç / hacim avantajı

yapılandırılabilir. Bu özellik, azami güç drenajı problemleri
nedeniyle düşük hızları kısıtlayan diğer mevcut AIP teknolojilerine göre, ciddi bir avantaj sağlamaktadır.
Yenilikçi hibrid katalitik yanma odası nedeniyle yakıt olarak dizel, JP-8 veya sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılabilir.
100 ton dizel yakıtlı kavramsal görev analizine dayanan
sCO2 AIP sistemi, potansiyel olarak denizaltıya 90 günlük
görev süresi ve yakıt ikmalleri arasında, 20.000 km’lik seyir
siası sağlayabilir. Ayrıca, yüksek hızlı turbomakinaya sahip
bir tasarım, Stirling motorlu bir dizel ana makinanın sahip
olduğu tüm gürültü endişelerini ortadan kaldırır. Böylece
denizaltıya, hem nükleer olmayan botlar arasında en yüksek
su altında kalma süresini sağlar hem de eşsiz bir sessiz seyir yeteneği kazandırır.

Zorluklar
Bütün bu faydalar, yeni zorlukları da beraberinde getiriyor.
sCO2 AIP güç çevriminden yararlanılmadan önce, hazır ve
güvenilir olduğu gösterilmelidir. Bu doğrultuda IdeaLab,
prototip bir sistem geliştirerek tam ölçekli saha uygulaması için, şu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor: 2018 yılı sonunda kadar, 1 MW’ye kadar sCO2 Brayton
güç çevrim sisteminin Ar-Ge gösterimini yapmak. Böylece,
bu teknolojinin, deniz uygulamaları için bileşenlerin teknik
risklerin sistematik olarak tanımlanması, ortadan kaldırılması ve test edilmesi olanaklı hâle gelecek. Bu misyonu
destekleyecek şekilde devam eden faaliyetler şunları içeriyor:
n Var olan bileşenlerin (rulmanlar ve sızdırmazlık
elemanları) uygulanabilir ve malzemelerinin uygun
olduğunun doğrulanması,
n Geniş çalışma parametreleri ve uygulamaların
desteklenmesi,
n Mevcut teknolojileri yeni bir uygulamaya
entegre etmek ve ölçeklendirmek ve
n Kritik noktada çalışma için sağlam çalışma prosedürleri
geliştirilmesi.

Stirling Motoru

Orijinal Stirling motoru,1816 yılında, İngiliz mühendis Robert
Stirling tarafından, buharlı motorlara rakip olarak patent
aldı. Başarılı olmasına rağmen, 1900’lerin başında, elektrik
motorları neredeyse yerini tamamen almıştı ve İsveçliler, bir
denizaltıyı tahrik etmek için akıllıca yollar arayana kadar da
neredeyse unutuldu. Stirling motorunda, motorun ısısı, bir
yanma odasında üretilir; ancak bu kısım, gerçek motordan
ayrıdır. Isı, tamamen kapalı bir sistemde yer alan motorun
çalışma gazına (örneğin oksijen) aktarılır. Çalışma gazı,
motor içindeki pistonları hareket ettirir ve böylece mekanik enerji üretilir. Stirling motorları iyi test edilmiş ve basit olmasına rağmen, hareketli parçalar nedeniyle nispeten
hacimlidir ve nispeten gürültülüdürler. Kullanım sırasında,
denizaltının çalışma derinliğini, yaklaşık 200 m ile sınırlar.

Yakıt Pilleri
Bir elektrik akımı üretmek için oksijeni, hidrojen açısından
zengin bir kimyasal ile karıştırır. Yakıt pilleri, oksijenin ve
hidrojen açısından zengin bir yakıtın, su ve elektrik oluşturmak için birleştiği bir elektrokimyasal reaksiyonu kullanır.
İçten yanmalı motorların aksine, yakıt yanmaz. Bunun yerine, enerji, elektrokatalizör ile salınır. Yakıt pili esaslı AIP,
1980’lerde, Alman Deniz Kuvvetleri için geliştirildi. Bugün
kullanılan ana sistem, Alman tasarımı Siemens PEM (Polimer Elektrolit Modülü)’dir. Yakıt pilleri, yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir ve genellikle mevcut AIP sistemlerinin,
en uzun dayanıklılığa sahip olanıdır. Çok sessiz olsalar ve
teknolojisinin daha fazla potansiyel sunduğu görülse de büyük dezavantajları, pahalı ve karmaşık olmalarıdır.

Gelecekteki Uygulamalar

MESMA

sCO2 çevrimleri, potansiyel olarak çok çeşitli güç üretme uygulamaları için geçerlidir: Nükleer enerji, konsantre güneş
enerjisi, fosil yakıt kazanları, jeotermal ve yüzer gemi tahrik
sistemleri. Bu alanlar, sCO2 çevrimleri için uygun uygulamalar olarak belirlendi ve çok yakında geleneksel buharlı Rankine çevrimlerinin yerini alacak.
Son bölümde, mevcut rakip teknolojileri tartışarak makalemizi sonlandıracağız.

MESMA (Module d’Energie Sous-Marine Autonome), etanol
ve oksijen arasındaki kimyasal reaksiyonu engelleyen bir
buhar türbinini çalıştıran Fransız sistemidir. Pek çok açıdan
sistem, nükleer tahrik sistemine dayanır; ancak alternatif
bir ısı kaynağı ile. Şu anda sadece Pakistan bu AIP tiplerini
kullanıyor. MESMA, potansiyel olarak en yüksek su altı hızına izin veren yüksek güç çıkışına sahip olsa da nispeten çok
girdi gerektiren, gürültülü ve karmaşık bir tasarıma sahiptir.

Şekil 2. IdeaLab sCO2 AIP güç dönüştürme teknolojisinin
güç / ağırlık oranı da rakiplerinin önünde

Şekil 3. IdeaLab sCO2 AIP güç dönüştürme teknolojisi,
7 puanlık bir verimlilik avantajına sahiptir.
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İŞBİR: Sektörün
Jeneratör
ve Alternatör
Tedarikçisi

İ

ŞBİR Elektrik SAN. A.Ş. 1977 yılından bugüne, alternatör
ve jeneratör üretimi konusunda, Türk savunma sanayisine ve sivil kuruluşlara, yerli katkı payı yüksek, çok önemli projeler üretmiş ve üretmeye devam etmektedir. Engin
mühendislik birikimi, güçlü altyapısı ve gelişime açık, kalite odaklı işletme yapısı ile teknolojinin gereksinimlerine
cevap verebilen İŞBİR, yeni projeler üzerinde çalışmalarını
sürdürmektedir. İŞBİR, başta “Sessiz Jeneratör” olmak
üzere, askeri ve sivil uygulamalarda kullanılabilen Mobil
Dual Setler; gemilerde, sahil güvenlik botlarında ve römorkörlerde kullanılan Gemi Tipi Dizel Jeneratör Setleri,
Senkron Dizel Jeneratör Setleri ve Frekans Konvertörleri
üretmektedir.
İŞBİR, üretmiş olduğu ürünleri sergilemek amacı ile Türkiye’nin tek savunma sanayisi fuarı olan IDEF’te, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yerini almaktadır.

Tüm fotoğraflar: © İŞBİR

2x15 kVA TASMUS Projesi
Sürekli gücü
Sette bulunan jeneratör sayısı
Çalışma şekli
Çalışma ortamı
Çalışma sıcaklığı
Yakıt cinsi
Tam yükte yakıt tüketimi
Alternatör modeli
Gerilim
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5 kVA Taktik Sessiz Kabinli Jeneratör
15 kVA
2
Otomatik, dual, kesintisiz geçiş, uzak komuta
Dış Ortam
-30ºC / +60 ºC
Dizel
3,38 litre/saat
İŞBİR 297/4-T
220 Volt

Sürekli gücü
Sette bulunan jeneratör sayısı
Çalışma şekli
Çalışma ortamı
Çalışma sıcaklığı
Yakıt cinsi
Tam yükte yakıt tüketimi
Alternatör modeli
Gerilim

5 kVA
1 Adet
Otomatik, uzak komuta
Dış ortam
-32ºC / +55ºC
Dizel
2 litre / saat
İŞBİR / Asenkron
220 Volt

Fuarda sergilenen ve ülke savunmasına büyük katkıda bulunacak İŞBİR ürünleri şöyle
sıralanıyor:
n Kara Kuvvetleri
Komutanlığının taktik
sahada tüm haberleşme
gereksinimlerini karşılamak
için yürüttüğü TASMUS
projesi kapsamında
kesintisiz enerji sunmak
amacı ile geliştirilen
2x15 kVA TASMUS
Römorklu Jeneratör,
n Anlık güç ihtiyacını
karşılamak amacı ile
geliştirilen 2,25 kVA Portatif Jeneratör ve
n Elektronik harp ve gece görüş sistemlerine sahip
kritik komuta bölgelerinde kullanılacak,
görüntülenmesi zor olan, birden fazla yakıtla
çalışabilen, kojenerasyon özelliğine sahip
5-20-30 kW gücünde Taktik Sessiz Kabinli
Jeneratörler.
İŞBİR, kendisini bugüne taşıyan alternatör üretimi konusundaki yeteneklerini geliştirmeye odaklanmış ve alternatör
konusundaki; araştırma, geliştirme ile makineleşme ve modernizasyon faaliyetlerine hız vermiştir. Bu maksatla IDEF
2017’de, bu tip alternatörleri de sergiliyor.

2,25 kVA Projesi
Sürekli gücü
Sette bulunan jeneratör sayısı
Çalışma şekli
Çalışma ortamı
Çalışma sıcaklığı
Yakıt cinsi
Tam yükte yakıt tüketimi
Alternatör modeli
Gerilim

2,25 kVA
1
Portatif
Dış ortam
-32ºC / +55ºC
Dizel
0,77 litre/saat
SINCRO / ER2CXA
220 Volt
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iXblue’dan Gelişmiş Topçu Sınıfına
Yönelik Seyrüsefer Çözümü

N

© Nexter

exter’in dünya silahlı kuvvetleri arasında popüler olan başlıca ortağı olduğunu doğrularken, şirketin teknolojik liCaesar obüsünün kullanıcıları arasında yer alan Suudi derliğini daha da güçlendiriyor.
Arabistan Silahlı Kuvvetleri, obüsleri için iXblue’nun
Advans Serisi Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (Inertial Naviati- Özellikler ve Faydalar
on System / INS)’ni seçti.
n Doğru istikamet, dönüş ve alçalma / yükseliş sonuçları verir.
Seyrüsefer ve yönlendirme çözümleri ile dünyaca ünlü bir n Mekanik veya hareketli parça içermez.
Fransız sanayi grubu olan iXblue, 155 mm’lik obüslerin mev- n Uzay sınıfı fiber optik cayroskop teknolojisi kullanır.
zilendirilmesi ve tevcih edilmesi için, stratejik ortağı Nexter n Doğru yatay konum verir.
System’a, 27 adet INS teslim edecek.
n Hareket hâlindeyken kısa sürede hizalama yapılabilir.
iXblue’nun Advans Serisi INS ürününün seçimi, iki şirket n Etkili stabilizasyon ve kontrol döngüsü sağlar.
arasındaki uzun vadeli bir ortaklığın sonucu. iXblue çözüm- n Bakım gerektirmez.
leri, Nexter’in bir diğer ürünü olan 105LG1 105 mm topların- n Hassas hedef belirleme işlemlerine imkân sağlar.
da da kullanılıyor.
n Hızla operasyonel hâle gelir.
Askeri kara uygulamalarına
iXblue Advans Serisi INS’lerin Performansı
özgü Advance Series INS,
iXblue’nun fiber optik cayADVANS URSA U3 / U5 / U7
ADVANS LYRA L5 / L7 ADVANS VEGA
roskop (FOG) teknolojisini
Yatay Konum (1)
%1,5 DT / %1,5 DT / %0,7 DT
%0,4 DT / %0,3 DT
%0,1 DT
temel alarak, GPS bilgileriGerçek Zamanlı İstikamet Hassasiyeti (2)
10 mils/ 10 mils / 4 mils
2 mils / 1 mils
0,3 mil
ne erişmenin pek mümkün
Statik Kurulum Süresi (3)
NA / <4 dk. / <4 dk.
<4 dk.
olmadığı ortamlarda, eşsiz
Dinamik
Hizalama
(4)
<5
dk.
/
10
dk.
/
10
dk.
10 dk.
performans ve güvenilirlik
Hızlı Hizalama (Saklanan Değerler)
NA / 30 s / 30 s
30 s
sunuyor. iXblue’nun sunArızalar Arası Ortalama Süre (MTBF)
>80.000 saat
duğu kapsamlı seyrüsefer
Çevresel Şartlar
MIL-STD-810F - 461 E - 1275 D - Suya dayanıklı IP67
çözümleri, taktik araçlardan zırhlı araçlara ve topçu
İhracat denetimi
Sadece Fransız ihracat izni – ITAR’a tabi bileşeni yok
sistemlerine kadar tüm kara
(1) GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) olmadan kat edilen mesafe (Distance Travelled / DT) – ZUPT (Zero Velocity Update / Sıfır Hız Güncellemesi)
tabanlı askeri uygulamalarolmadan, VMS (Araç ölçüm sensörü) yardımı ile ölçülen tipik değer
da kullanılabilecek şekilde
(2) Dinamik hizalamadan sonra
uyarlanmıştır.
(3) GNSS’ye bağlı değildir.
Bu sözleşme, iXblue grubu(4) Çalışma koşullarına bağlı tipik değerler
nun, askeri kara sektörün(5) URSA U3: GNSS ile uyumlu hâle getirildikten sonra 30 nm / 10 km
deki büyük entegratörlerin
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Askeri Standartlarda Taşıma Sandığı Çözümü:

Koraltay Taşıma Sandıkları
Türkiye’de taşıma sandığı ve teknik
paketleme çözümlerini ilk olarak
mühendislik birikimiyle yaygınlaştıran
ve bu alanda 20 yıllık tecrübeye sahip
bir firma olan Makel, tamamen yerli
malı olan yeni nesil Koraltay taşıma
sandıklarını, Türk savunma sanayisine
ve dünya savunma ve güvenlik
sektörüne sunmaktan gurur duyuyor.

Tüm fotoğraflar: © Makel

Ö

zgün kübik istifleme desenleri ile kolayca ayırt edilen
Koraltay sandıkları, bu özellikleri ile hem aynı hem
de farklı boyutlardaki sandıkların; üst üste, düz ya da
çapraz olarak kilitlenmesini ve yerlerinden oynamadan taşınmalarını sağlar.
Çantaya monteli ergonomik tasarımlı kulplar, eldivensiz
dahi kolayca tutulabilir. Taşıma kulpları, çarpmalara karşı tedbir olarak, sandık yüzeyine çıkıntı yapmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Transpalet ve forkliftle taşıma imkânı
sağlayan yekpare sandık modelleri de mevcuttur. Koraltay
sandıklarının bütün bu özelliklerine ek olarak; basınç vanası,
nem göstergesi ve kolay taşıma için sandığın kısa kenarlarının tabanına köşe tekerleri eklenmesi gibi ilave özellikler de
opsiyonel olarak önerilmektedir.
Polimer malzemelerden yekpare olarak üretilen Koraltay taşıma
sandıkları, sağlam yapısıyla en ağır koşullarda
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kullanıma uygundur. Su geçirmez silikon contalı, paslanmaz
kilitli ve kulplu sandıklar; nem, tuz, kum ve toza karşı dayanıklı olmanın yanı sıra dünyanın her yerinde, yüksek irtifalarda ve en zorlu iklim koşullarında mükemmel performans
gösterir. MIL-STD-810G‘de tarif edilen çevresel standartlara
uyumlu olarak üretilen Koraltay taşıma sandıkları; dayanıklı,
su ve toz geçirmeyen sandık ihtiyacı olan bütün müşteriler
için uzun ömürlü bir çözümdür.
Koraltay sandıklarında, taşınan veya korunan malzemeye
uygun olarak farklı teknik özellikteki sünger tiplerinden iç
destek tasarımı yapılabilmekte; hatta amortisörlü ve metal
çerçeve korumalı modeller üretilebilmektedir. Koraltay sandıkları, karmaşık iç sünger tasarımlarını kolayca gerçekleştirebilecek CAD/CAM kontrollü kesim makinaları ve su jeti
dâhil olmak üzere, gereken bütün yazılım ve donanıma sahip
tesislerde üretilmektedir.
Türkiye’ye taşıma sandığı çözümlerini ilk olarak getiren ve
bu alanda 20 yıllık tecrübeye sahip %100 yerli bir üretici olan
Makel bünyesinde geliştirilen Koraltay sandıkları, arkasında yer alan uzman tasarımcı ve mühendisler, yetkin üretim
kadrosu ve satış sonrası servis birimi ile kullanıcısına, her
yönüyle tam bir çözüm sunmaktadır.
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MEGE Teknik:
Kablo Takımları, Elektronik
Kutular ve Paneller için,
Türkiye’deki İlk Durağınız

MEGE Teknik, havacılık ve savunma platformları için; kablo takımları,
elektronik kutuları ve paneller tasarlayıp üreten bir firmadır.
Firma ayrıca, ürün prototipleri hazırlama kabiliyetine de sahiptir.

M

© MEGE Teknik

EGE Teknik’in yürüttüğü çalışmaların temel taşını, AS EN 9100
ve ilgili havacılık ve savunma
gereklilikleriyle tam uyumlu, etkili bir “Kalite Yönetim
Sistemi” oluşturuyor. Bu
sistem, şirketin devam eden
büyümesinin ve başarısının
temel etkenlerinden biri.
Tecrübeli tasarım ve geliştirme ekibi ile birlikte MEGE
Teknik, havacılık ve savunma sistemleri için, uluslararası standartlara uygun;
kablo takımları, elektronik
kutuları ve paneller tasar-
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layacak bilgi birikimine ve
tecrübeye sahiptir.
MEGE Teknik’in referansları
arasında, aşağıdaki firmalar
bulunuyor:
n Airbus,
n Sikorsky,
n Boeing,
n TUSAŞ,
n ASELSAN,
n ROKETSAN,
n FNSS ve
n Otokar.
MEGE Teknik’in mevcut kalifikasyonlarından bazıları ise
şu şekilde sıralanabilir:
n AS EN 9100

ISO 9001
Tesis Güvenlik Belgesi
MEGE Teknik, 2013 yılında,
KALDER (Türkiye Kalite Derneği) tarafından, EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı)
Mükemmellik Ödülü’ne layık
görüldü.
Airbus onaylı bir şirket olan
MEGE Teknik, 2007 yılından
beri, A400M askeri nakliye
uçakları için, gövde kablo
takımları üretiyor. A400M
programının yanı sıra MEGE
Teknik, hâlihazırda Sikorsky
BLACK HAWK helikopterleri, T129 ATAK helikopteri,
n
n

C-130 modernizasyon programı (ERCİYES), Boeing
AWACS programı ve ulusal
ve uluslararası pek çok diğer
havacılık projesi ve askeri
proje için de kablo takımları üretiyor. Uçak, helikopter
ve kara araçlarının modernizasyonu ve modifikasyonu
için elektromekanik montaj
faaliyetleri ve işçilik hizmeti
de veren MEGE Teknik ayrıca, hava araçlarına yönelik
yeni sistem ve ekipmanın
kurulması ve entegre edilmesi konularında da engin
deneyime sahip.
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Navantia’dan Gelişmiş EPYS Çözümü
Navantia, son 25 yılda, başta İspanyol Deniz Kuvvetleri olmak üzere, Tayland, Norveç,
Venezuela ve Avustralya Deniz Kuvvetleri gibi farklı kullanıcılar için; karakol botları,
fırkateynler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler ve denizaltılar gibi farklı sınıfta
gemilere yönelik Entegre Platform Yönetim Sistemleri (EPYS’ler) geliştirilmesi ve
teslim edilmesi konusunda, önemli deneyimler edindi.

Tüm fotoğraflar: © Navantia

N

avantia’nın EPYS’si, envantere girdiği ilk andan itibaren, piyasada bulunan en yeni teknolojileri de
bünyesinde dâhil ederek, yetenek ve performansını
geliştirdi. Yeni uygulamaların entegre edilmesiyle birlikte,
sürdürülebilirlikle ilgili yeni kavramları da desteklemeye
yönelik çeşitli araçlar sunarak kesintisiz bir evrim süreci geçiren Navantia EPYS’sinin, muhtemelen piyasadaki en gelişmiş EPYS olduğu söylenebilir.
Bir savaş gemisinde, nihayetinde, tüm kararlar komutan
tarafından alınır; dolayısıyla en doğru kararların alınabilmesini sağlamak için, komutanın mevcut durum hakkında en
iyi şekilde bilgilendirilmesi önemlidir. Bu çerçevede EPYS,
gemi sensörleri tarafından sağlanan verilerden yola çıkarak,
geminin durumu hakkında bilgi üreten ve bu sayede karar
verme süreçlerine dayanak oluşturan bir araçtır.
Bu kavramı etkili bir şekilde uygulayabilmek amacıyla Navantia, COMPLEX/SIMPLEX (Control and Monitorization of
PLatforms Extensible / SIMulation of PLatforms Extensible)
olarak adlandırdığı bir yapı geliştirdi.
Söz konusu yapı; RAHAT (Rafta Hazır, Ticari / commercial-off-the-shelf) bileşenlere dayalı, yüksek düzeyde yedekli
ve hata toleransı olan bir donanım mimarisi ve yüksek düzeyde fiziksel hasara rağmen, sistemin işleyişine devam etmesini sağlayacak bir yazılım mimarisiyle birlikte, aşağıdaki
özelliklere sahip bir kontrol sistemi sağlar:
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Daha az mürettebat ile daha güvenli seyrüsefer,
Kullanıcılara geminin durumu hakkında en iyi bilgiyi
sağlayarak kullanıcı işlemlerinin optimizasyonu ve
n Karar verme süreçlerine destek.
Navantia EPYS’sinin ayırt edici özelliklerinden biri de bilgilere, tamamen entegre ve senkronize edilmiş üç farklı gösterim yoluyla erişilebilmesidir: 2 Boyutlu Görünüm
(şematik gösterim), 3 Boyutlu Görünüm (gerçek gösterim)
ve Veri Görünümü (verilerin ayrıntıları ve nitelikleri ile
gösterimi).
n
n

EPYS’nin İşlevleri
EPYS’nin işlevleri, standart ve genişletilmiş işlevler olarak
gruplandırılabilir:
Standart İşlevler: Temel EPYS işlevleri; tahrik ve yönlendirme sistemlerinin otomasyonu, kontrolü ve uzaktan denetimi, elektrik enerjisi üretimi-dağıtımı ve yardımcı sistemler
ile arızaların izlenmesi ve kontrolünü kapsar.
Genişletilmiş İşlevler: Bu işlevlere ilaveten EPYS, mevcut
bilgileri ve gemi mühendislik modellerini dâhil ederek, karar verme süreçlerini destekleyen birtakım ilave fonksiyonlar sunar:
n Gemide Eğitim: Gemide eğitim sistemi, personele eğitim
sağlamanın yanı sıra gemilere kurulan kontrol panelleri
ve konsollardan faydalanarak, operatörlere, EPYS
kontrol ve denetim araçlarının kullanımı ve yönetimi
konusunda eğitim verilmesi amacıyla da kullanılır.
n Denetimler: EPYS, gemide ve harekât noktalarında
gerçekleşen tüm olay ve gelişmeleri kaydeder. Böylece
sistem, operatöre, her an ne olduğunu; kimin ne zaman,
nerede, ne yaptığını analiz etmesine imkân tanıyan bir
“kara kutu” sunar.
n Kullanıcı Yönetimi: Erişim kontrolü ve operatörlere
sorumluluk tahsisi işlemleri de sistem üzerinden
gerçekleştirilir.
n Raporlama: Sistem, kaydedilmiş verilerden yola çıkarak
rapor hazırlayabilir ve bunları doğrudan yazdırabildiği
gibi bir HTML dosyasında da saklayabilir.
n Bakım Araçları:
l Dâhili Test (BITE): Sistemdeki arızaların yerlerini
		 bulmaya yönelik kendinden teşhis sistemi.
l Koruyucu Bakım İşlemlerine Destek: Sistem, çalışma
		 saatlerini ve farklı ekipler tarafından gerçekleştirilen
		 manevraların sayısını kaydederek, koruyucu bakım
		 işlemlerini destekler.

l Kestirimci Bakım: Sistem, gemiye “Koşullara Dayalı
		 Bakım” (Condition Based Maintenance / CBM) ve
		 “Gemi Durumu İzleme Sistemi” (Health Monitoring
		 System / HMS) gibi araçların entegrasyonunu sağlar.
n Documentarium: Her ekipmanın hiyerarşik bir tarzda
düzenlendiği ve her operatörün erişebileceği, geminin
bilgi deposudur.
n Önceden Tanımlanmış Yapılandırmalar: Operatörün,
iz topuna tek bir kez tıklayarak, karmaşık bir ortamda,
belirli bir durumu ayarlamasına olanak sağlar.
n Kontrol ve Uzaktan İzleme: Bir veri bağlantısı sayesinde,
geminin uzaktan kumandasını ve izlenmesini ve aynı
zamanda yüklü yazılımın güncellenmesini sağlar.
n Verilerin Otomatik Gönderilmesi: Bu işlev, kestirimci
bakımla ilgili yapılması gerekenleri belirlemek ve ayrıca
olaylarla ilgili delillerin tespit çalışmalarının yapılmasını
sağlamak için, EPYS’de depolanan verilerden bir kısmını,
uzmanlar tarafından analiz edilmesi amacıyla bir kıyı
istasyonuna gönderilmek üzere seçer.
n Eğilim Grafikleri: Herhangi bir değişkenin, tek başına
veya başka değişkenlerle birlikte, grafiksel olarak
gösterilmesini sağlar. Hem gerçek zamanlı değerleri
hem de depolanan geçmiş verileri kullanır.
n Oynatma Modu: Herhangi bir durumu analiz etmek
için uygulamanın kendisinde bulunan geçmiş verileri de
dâhil ederek olayların (zamanın) sıkı bir şekilde kontrol
edilmesini sağlar (geri sarma, ileri sarma, durdurma,
hızlı ileri sarma).
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NADCIS

Navantia Entegre Yara Savunma Sistemi (Navantia Integrated Damage
Control System / NADCIS)’nin amacı,
EPYS’nin bir parçası olarak veya bağımsız bir sistem olarak, kazara veya
bir savaş sonucu meydana gelip gelmemesine bakmaksızın, geminin yara
almasının önlenmesi; yaranın tespit
edilmesi, aranması ve kontrol edilmesidir.
NADCIS; yangın algılama, taşkın tespiti, nükleer-biyolojik-kimyasal kirlilik kontrolü, yangın söndürme, sintine
ve balast kontrolü, HVAC (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) kontrolü,
erişim ve sızdırmazlığın izlenmesi ve
kontrolü, yönetim ve vukuat takibi gibi standart işlevlerin
yanı sıra işlevini daha iyi yerine getirebilmek için, birtakım
araç ve fonksiyonları da içerir.
Temel yara savunma işlevlerine ek olarak, başka özelliklere
de sahiptir:
n Kontrol ve Güç Kararlılığı: Yara almayan ve
yara alan gemi koşullarında kararlılık (stability) ve
güç için hesaplama aracı. Araç, kararlılık koşullarının
yeniden sağlanmasına yönelik öneriler sunar.
n Video Gözetiminin Entegrasyonu: Sensörler tarafından
tespit edilen vukuatın görsel olarak onaylanması için,
Yara Savunma Operatörü’ne, otomatik olarak bir
video penceresi açılacaktır.
n Kaçış Yollarının Belirlenmesi: Geminin iki noktası
arasındaki en uygun güzergâhın hesaplanması.
Yolun hesaplanması, vukuat türünün (taşkın, yangın,
duman, nükleer-biyolojik-kimyasal kirlilik veya
yapısal hasar) yanı sıra diğer koşulları (erişim kapakları,
asansörleri vb.) da hesaba katar.
n Personel Konum Belirleyicisi: Gemi mürettebatının
konumunun, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama)
etiketlerinin kullanımı ve gemi boyunca kurulu bir
anten sistemi ile gerçek zamanlı olarak belirlenmesi.
Sistem, gemiden biri denize düştüğünde, otomatik olarak
alarm verir.
n Panoramik Görünümler: Özellikle yara savunma
için, ekipman ve sistemlerin bulunduğu yere ek
olarak panoramik resimlerin de entegre bir şekilde
görüntülenmesi.

Navantia Platform Eğitim Simülatörü
Navantia, kullanıcıya, COMPLEX/SIMPLEX teknolojisini referans alan; PC tabanlı bireysel eğitim simülatörlerinden (Bilgisayar Tabanlı Eğitmen / CBT) mürettebat eğitimi için tam
hareketli görev simülatörlerine kadar, çok çeşitli eğitim ihtiyaçlarına göre uyarlanmış geniş bir EPYS eğitim simülatörü
serisi sunuyor. Şimdiye kadar firma; İspanya, Norveç, Avustralya ve Venezuela için, çeşitli gemi türlerine yönelik (karakol botları, mayın avlama gemileri, fırkateynler, denizaltılar,
amfibi hücum gemileri, vb.) simülatörler üretti.
Navantia’nin mürettebat eğitimi ile ilgili yaklaşımı, esas olarak gerçek gemi üzerinde çalışan ve öğrencinin simülasyon
olduğunun farkına bile varmadığı, platform simülatörleri ile
tamamlanan EPYS yazılımının kullanılmasından ibarettir.
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Dolayısıyla bu simülatörler, EPYS Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler (PLC) tarafından toplanan saha verileri
yerine, doğrudan, gerçek zamanlı olarak EPYS veri tabanını
besler.
Platform simülatörleri, gerçek yazılım işletimcisi arayüzünü
(HMI) ve her biri farklı senaryolarda olmak üzere, geminin
ekipman ve sistemlerine yönelik yazılımla uyumlu bir simülasyonun çalıştırıldığı, temsili EPYS konsollarını içeren uygun bir ortam aracılığıyla kullanıcılara, geminin kontrol sistemlerinin yönetimi ile ilgili eğitim olanağı sağlar.
Platform donanımının lokal kontrolü, geminin günlük işletiminde önemli bir rol oynadığı için, simülatörler, bu bileşenlerin kullanılmasını gerektiren durumlarda, eğitim için Yerel
Operasyon Panolarının (LOP) ve diğer yardımcı ekipmanların
bir temsilini (fiziksel ve/veya sanal) içerir. Sanallaştırılmış
fiziksel panellere, geleceğin mürettebatının geminin iç kısmını ve ekipmanın tam yerini öğrenmesini ve gemideki yerel
panelleri kullanmasını sağlayan, 3 Boyutlu Görünüm aracılığıyla erişilebilir.

Navantis
Navantia, platform ekipmanlarının kontrolü eğitimine ek
olarak, geminin entegre yönetimi konusunda bir eğitime ihtiyaç duyulduğunda, gemide bulunan en eksiksiz ve karmaşık
fiziksel kontrol konumunun (köprü üstünün) sanallaştırılmasını içeren gelişmiş bir çözüm sunar ve iç mekâna hakim
olunduktan sonra, geminin dışını da ele alacak şekilde eğitimi tamamlar.
Seyrüsefer modülü; gerçeğe yakın bir yanıt elde etmek amacıyla, standart simülasyonda bulunan tüm bileşenlerin yanı
sıra deniz durumu (dalga yüksekliği ve periyodu), rüzgâr,
hava koşulları ve görünürlük gibi çevresel koşulların neden
olduğu etkileri de dikkate alarak, geminin hidrodinamik davranışına ilişkin ayrıntılı bir modeli içerir. Bu parametreler,
eğitmen tarafından belirlenir ve geminin davranışını etkiler.
Ayrıca simülatör, mürettebatın gemi operasyonu konusundaki eğitimi için, farklı görev senaryoları doğrultusunda, çok
ayrıntılı 3 boyutlu sanal ortamların oluşturulmasını da içerir;
böylelikle gerçeklik hissi elde edilmiş olur.
Navantia’nın yaklaşımı, aynı senaryolara tabi tutulan ekipman kullanıcılarına ve köprü üstü operatörlerine aynı eğitimin verilmesini sağlar ve bu operatörlerin, birbirleriyle etkileşime girmesi sayesinde, günümüzde, yalnızca gerçek gemi
kullanarak elde edilebilen bir eğitim düzeyi yakalanmış olur.
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Nero Endüstri’den Özel İhtiyaçlara
Yönelik Yenilikçi Çözümler

N

ero Endüstri, yardımcı güç üniteleri ve akıllı elektronik
güç teçhizatı, yangın bastırma sistemleri ve KBRN filtrasyon sistemleri konusunda uzmanlaşmış, savunma
ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir özel şirkettir.
2009 yılında kurulmuş olan şirketin, merkezi İstanbul’da olup
Ankara’da da bir fabrikası bulunmaktadır. Nero Endüstri, hem
araştırma-geliştirme hem de üretim faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca ISO 9001, ISO 14001 ve NATO Askeri Güvenlik belgelerine sahiptir.

Tüm fotoğraflar:

© Nero Endüstri

Geniş Ürün Yelpazesi
Nero Endüstri’nin güç üniteleri grubunda, şu ürünler yer alıyor:
n Jeneratör sistemleri (400 Hz AC jeneratör, 5 kW - 400 kW
50 Hz AC jeneratör, 5 kW - 400 kW PTO, APU, Araç
Alternatör Entegrasyonu) ve
n Görev kritik ekipmana kesintisiz güç kaynağı sağlamaya
yönelik, askeri elektrik tesisatı ve eksiksiz platform
otomasyon sistemlerine sahip, AC/DC dönüştürücüleri
olan güç dağıtım sistemleri.
Nero Endüstri’nin yangın bastırma sistemleri, yine Nero Endüstri tarafından geliştirilmiş
olan algılama dedektörleri sayesinde, patlamaları ve yangınları, neredeyse sıfır yanlış
alarm oranı ile tespit edebilen, son teknoloji
ürünü bir sistemdir. Patlamaları ve yangınları,
en fazla 250 milisaniye içinde bastıran sistem,
yangınları, sadece mürettebat bölmelerinde
değil, aynı zamanda mühimmat ve motor bölmelerinde de bastırabilir.
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Yangın bastırma sistemlerinin yanı sıra 360 derecelik yangın
koruması sağlamak için, aracın dışı ve lastikleri için benzersiz bir yangın söndürme çözümü de Nero Endüstri tarafından
geliştirildi.
Nero Endüstri’nin yangın söndürme ve bastırma sistemleri (kontrol üniteleri, yangın söndürme boruları, sensörler
ve valflerden oluşur.), NBC filtrasyon sistemleri (sensörler, aktif karbon ve HEPA filtre, kontrol ünitesi, uyarı sistemi, maskeden oluşur.) ve kablo makaraları (manuel ve
otomatik olarak sarılmış) sistem çözümleri, hava ve kara taşıtlarına uygulanabilir.
Nero Endüstri, inovasyona odaklanan, yenilikçi ve dinamik
Ar-Ge mühendisleriyle deneyimli ekip yöneticilerine sahip.
Firmanın Ar-Ge faaliyetleri, 2017’de de sürekli yeniliğe odaklanarak hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye’nin 334’üncü Ar-Ge merkezi olan
Nero Endüstri, araştırma-geliştirmeden satış ve servise tüm
alanlarda, her zaman müşteri
memnuniyetini arttırmayı hedefler, azami performans ve kaliteye,
her zaman yüksek öncelik verir.
Özellikle müşterinin ihtiyaçları
doğrultusunda, kritik noktalarda,
teknik destek ve dokümantasyon
desteği sağlar. Nero Endüstri,
ilerici sistem çözümleri ile hızlı
reaksiyonlar vererek mükemmel
sonuçlar elde etmeyi amaçlar.
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N

unatak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özel Harekât gibi
birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; dağcılık, kampçılık, arama-kurtarma ve tırmanış gibi faaliyetlerde kullanılan, doğada hareket etmek ve yaşamak
için gerekli ürünleri ithal etmektedir. Firmanın, bu ürünleri seçmek ve ihtiyaç duyulan en doğru malzemeyi tespit
edebilmek için, doğa sporları ve dağcılık tecrübesi bulunan
ekibi, ihtiyaç sahibi kurum personeli ile yakın bir şekilde çalışmaktadır.
Firmanın kurucusu Fatma Şahin, 2004 yılından beri, kendi alanında teknoloji üreten ve en çok taklit edilen; MSR,
Therm-A-Rest, Platypus, Sealline ve Packtowl markalarının
Türkiye distribütörlüğünü sürdürmektedir. Bu markalara,
yine kendi alanında lider olan; Nikwax, Outdoor Research,
Marlow Ropes ve Black Diamond da eklenmiştir. Bu markaların tamamı, sivil ve sportif kullanım dışında, aynı zamanda
dünya ordularının da tedarikçiliğini yapmaktadır. Bu markaların bir kısmı, ürünlerine ömür boyu garanti vermektedir ve
dünya çapında geniş bir servis ağına sahiptir.
Bu markaların ürünleri şöyle sıralanabilir: Çadırlar, köpük
ve şişme matlar, kampetler, portatif ocaklar, personel tipi su
arıtma cihazları, su taşıma torbaları, kış tırmanış malzemeleri, hedikler, buz tırmanış malzemeleri, kayak ve teçhizatları,
statik ve dinamik ipler, emniyet oturakları (harness), dağcılık
ve kurtarma teknik malzemeleri, sırt çantaları, helikopter
halatları, deri iniş eldivenleri, gözlükler, soğuk iklim kıyafetleri ve eldivenleri, su geçirmezlik sağlayan spreyler ve satış
sonrası bakım ürünleri. Bu ürünlerin dışında ise Nunatak,
soğuk iklim kullanımı için termal içlikler ve soğuk iklim kıyafetleri tasarlamakta ve üretmektedir. Sıcakta kullanım için
ise yine teknik tekstil ürünleri üretmekte ve geliştirmektedir.
Zorlu doğa koşulları ve çalışma şartlarında, kullanıcının;
yükünü hafifletmek, hayati risklerini asgariye indirmek ve bi188 - Mayıs 2017

Zorlu Şartlarda
İhtiyaç Duyulan
Her Şey İçin

Nunatak

Nunatak Dış Ticaret A.Ş.; kendi alanında
dünyanın en iyi markalarını seçerek
bu markaların distribütörlüğünü
yapmaktadır. Distribütörlüğün
yanı sıra ihtiyaca yönelik ürünlerin
geliştirilmesi ve üretimi de firmanın
faaliyet alanları arasında yer almaktadır.
reylerin, hem kendilerini hem de taşıdıkları malzemeleri her
türlü olumsuz koşuldan korumak firmanın en temel amacı.
Firma, 2017 hedefleri arasında yer alan; kendi markasını
oluşturmak ve üretim alanında da var olmayı, T-Element
markası ile gerçekleştirdi. T-Element markasıyla yerli üretimini yapmakta olduğu termal içlikler; özel ipliklerle üretiliyor ve -40 dereceye varan soğuklarda dahi koruma sağlayan
ergonomik bir yapıya sahip. Böylece Nunatak, T-Element ile
savunma sanayisinin içinde, daha aktif bir şekilde yer almaya
başladı.

Kapsamlı Ürün Ailesi

Nunatak’ın distribütörlüğünü yaptığı Cascade Designs’in
markaları şunlardır:
1. MSR: Zorlu doğa koşullarında, kamp ve dağcılık için
gerekli her türlü malzemeyi sağlayan MSR, bu alanda
öncü kuruluşlardan biridir. Dağcılara ve kampçılara
sunduğu ürünler şunlardır:
a. Çadırlar: Her türlü mevsim koşulları için, güçlü,
		 güvenilir ve yaşanılabilir çadır ve çadıra yardımcı
çadır kazıkları, çadır yatakları, çadır ipleri, çadır
zeminini kaplamak için örtüler, rüzgâr ve güneşten
koruyucu barınaklar, kar ve toz tutucu çengeller, ip
gergi mekanizmaları ile çadır ve malzemelerinde
meydana gelebilecek her türlü aksaklığı giderebilecek
malzemelerden oluşmaktadır.
b. Ocaklar: Kamp bölgesinde ve dağlarda kullanılmak
üzere; pratik, kolay taşınabilir ve güvenli ocak ve
ocak için gerekli gaz ve gaz tüpleri, ocak fünyeleri,
kahve hazırlayıcılar, her duruma uyum sağlayan
pişirme kapları, gaz pompaları ve servis bakım
tesisatlarından oluşmaktadır.
c. Pişirme Setleri: Ocakların üzerinde ve yemek
esnasında kullanılan, büyük katlı pişirme setleri,
kaşık ve çatallar, kahve ve çay filtreleri, tuzluk ve
biberlikler, küçük mutfak setleri, temizlik fırçaları,
bıçaklar ve kesme tahtalarından oluşmaktadır.
d. Su Arıtma Cihazları: Zor doğa koşullarında,
her zaman temiz su bulunamayabilir. Bu problemi
çözmek için MSR, arazide görev yapacak personelin
ihtiyaçlarını ve karşılaşabilecekleri durumları
düşünerek virüslerden, bakterilerden, enfeksiyona
sebebiyet verecek her türlü mikroptan korunmak için,
gerektiğinde Amerikan Silahlı Kuvvetleri ile beraber
çalışarak su arıtma cihazları geliştirmektedir. Bu
kategori, su arıtma cihazları, su depolama çantaları,
bakım malzemeleri ve su arıtma cihazlarına yardımcı
malzemelerden oluşmaktadır. Güvenli, pratik ve
kullanımları kolaydır.
e. Hedikler ve Kar Malzemeleri: Karlı havalarda
daha da zorlaşan doğa koşullarıyla mücadele etmek
için MSR; ilerlemede büyük kolaylık sağlayan hedikler,
portatif kürekler ve testereleri, dağcılara
ve kampçılara sunmaktadır.
f. Kazıklar: Karda ve doğa yürüyüşleri sırasında
kullanılmak üzere tasarlanan kazıkları ile MSR,
dağcılara ve kampçılara kolay ilerleme imkânı
sağlamaktadır.

2. THERM-A-REST: Kamp tutkunlarına, rahatlık ve
konfor sağlamak amacıyla kurulmuş öncü kuruluşlardan
biridir. Sunduğu ürünler şunlardır:
a. Yataklar: Kullandığı Neoair teknolojisiyle çadır
		 yatak sektöründe lider konumunda bulunan
THERM-A-REST, kamp tutkunlarına, rahat ve
güvenli dinlenme imkânı sunmaktadır.
b. Uyku Tulumları, Yorganlar, Battaniyeler ve Yastıklar:
Sağladığı ultra sıcaklık ve konfor ile kampçılara,
gece rahat bir uyku sağlamaktadır. Gece uyurken
kaybedilen sıcaklığın vücuda tekrar iletimini
sağlayan teknolojisi, kampçılara rahatlık ve huzur
sağlamaktadır.
c. Çadırlar: THERM-A-REST, sunduğu çadır ve güneş
ve rüzgâr barınakları ile kampçılara sağlıklı ve
huzurlu bir ortam sağlamaktadır.
d. Hamaklar ve Aksesuarlar: Kampetler, hamaklar
ve bunları iplerle bağlamaya yardımcı malzemelerden
oluşmaktadır. Aksesuarları da çadır dışında keyifli
zaman geçirme imkânı sağlayan; sandalye, oturma
matları ve yastıklarından oluşmaktadır.
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3. PLATYPUS: Marka olarak kendisini, doğada su ile ilgili
karşılaşılan problemlere çözüm bulmaya odaklayan
PLATYPUS; temiz, sağlıklı su ve suyun depolanması
konuları üzerinde çalışmaktadır. Sunduğu ürünler şunlardır:
a. Su Şişeleri: PLATYPUS, DuoLock kapak teknolojisi
ile rahat su içme imkânı ve güvenli bir şekilde suyu
taşıma imkânı sağlayan şişeleriyle öne çıkan bir
markadır.
b. Filtreleme: Kullandığı sistemle suyu daha az çabayla
daha hızlı temizleyen filtreleme sistemiyle ön plana
çıkmaktadır.
c. Hidrasyon Sırt Çantaları: Büyük yük taşıma
kapasitesiyle rahat ve keyifli bir yolculuk sağlayan
sırt çantalarıyla bilinmektedir.
d. Hidrasyon Sistemleri: Kolay su taşıma ve içme imkânı
		 sağlayan sistemleri ile ön plana çıkmaktadır.
4. SEALLINE: Yapılan her türlü aktivitede insanların
yanlarına aldığı kıyafetlerin, uyku tulumlarının,
yemeklerin ve ekipmanların tertipli kalması ve
korunması için çalışan bir markadır.
Sağladığı ürünler şunlardır:
a. Su Geçirmez Çantalar ve Torbalar: Su geçirmez
özelliğiyle taşınan malzemelerin korunmasını
sağlayan çantalar ve her türlü malzeme taşımayı
sağlayan çuvallar mevcuttur.
b. Su Geçirmez Aksesuarlar: Bazı özel aksesuarlarıyla
taşınan harita gibi önemli ve hasar görebilecek
eşyaları yağmurdan ve kardan korur.
c. PACKTOWL: Kamplarda, doğa yürüyüşlerinde,
yapılan her türlü sporda kullanılan; çabuk kuruma,
yüksek emicilik özelliklerine sahip mikro fiber
havluların üretimini yapan bir markadır.
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Nunatak’ın distribütörlüğünü yaptığı diğer markalar ise
şunlardır:
1. OUTDOOR RESEARCH: Şapka, bere, eldiven ve
tozluk gibi ürünleriyle tanınan bir markadır. Ürünleri;
kayakta, doğa yürüyüşlerinde, kampçılıkta ve dağcılıkta,
rahatlık ve kolaylık sağlamaktadır.
2. MARLOW ROPES: Dağcılıkta ve askeri birliklerde
kullanılan; tırmanma ipleri, iniş ipleri, halatlar,
helikopter iniş halatları, bu iplere yardımcı palangalar ve
birleştiricilerin üretimini yapan bir markadır.
3. NIKWAX: Kullanılan her türlü eşyaya uygulanabilen,
hem o eşyanın su geçirmez olmasını sağlayan hem de
eşyanın temizliğine yardımcı olan spreyleriyle tanılan bir
markadır. Uygulanmasının kolay olması ve kolay temizlik
sağlaması, kullanıcılara büyük bir avantaj getirmektedir.
4. BLACK DIAMOND: Kayak ve dağcılık gibi doğa
sporlarında kullanılan her türlü malzemeyi üreten
bir markadır. Bu sporların güvenli ve rahat bir şekilde
icra edilebilmesi, en önde gelen amaçlarından biridir.
Doğa sporlarında, her an gelişen yapısıyla kaliteli ve
güvenilir ürünler üretmeye devam etmektedir.
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RENK’ten, ALTAY Tankı için,
Dünya Lideri Transmisyon Teknolojisi

A

Tüm fotoğraflar:

© RENK AG

LTAY ana muharebe tankında, RENK ürünü, HSWL
295TM transmisyonu kullanılıyor. ALTAY tankının
arka kısmına yerleştirilen bu transmisyon, aşağıda
sıralanan işlevleri yerine getiriyor:
1. Aracın tüm frenleme işlevleri,
2. Paletli aracın yönlendirilmesiyle ilgili tüm işlevleri ve
3. Tüm sürüş işlevleri (otomatik vites değiştirme dâhil).
Motor ve soğutma sistemiyle birlikte RENK ürünü transmisyon, tek bir takım olarak, ALTAY tankına yerleştirilebilen ve tanktan yine tek bir takım hâlinde çıkarılabilen “güç
grubu”nu oluşturuyor.
HSWL 295TM transmisyonu, tüm yeni ana muharebe tankı
(main battle tank / MBT) tasarımları için, en kompakt ve optimal teknik çözümü sunuyor. Dünyanın önde gelen ve karmaşık olmakla birlikte, kendini defalarca ispatlanmış bir transmisyon teknolojisiyle donatılmış bu sistem, aynı zamanda
dijital olarak kontrol ediliyor ve gerektiğinde, manuel olarak
devre dışı bırakılabiliyor. RENK’in 70 yılı aşkın deneyimlerini
bünyesinde barındıran HSWL 295TM transmisyon sistemi,
ALTAY tankına, üstün hareket performansıyla birlikte, kullanım esnasında güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.
RENK transmisyonunun öne çıkan bir diğer özelliği, motorun,
araç içerisinde, daha “yayılmış” bir şekilde yerleştirilmesini
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sağlamasıdır. “U düzeni” olarak adlandırılan bu yaklaşım,
tanklardaki eski ve geleneksel “T düzeni”ne kıyasla araç içerisinde çok daha fazla yer kazandırır.

Frenleme
Tankı, gerektiğinde aniden durdurabilmek için HSWL 295TM
transmisyonunun fren sistemi, transmisyonun sol ve sağ taraflarından dışarıdan monte edilmiş fren diskleriyle birlikte,
aşınmayan ve son derece kuvvetli, içeriden monte edilmiş
bir yavaşlatıcı (retarder) kullanır. Fren sistemi, tıpkı bir araba veya kamyonda olduğu gibi, çift devrelidir; ancak bir tank
söz konusu olduğu için, fren sistemi bütünüyle HSWL 295TM
transmisyonunun üzerine monte edilmiştir.

Yönlendirme
Bir otomobilin aksine, bir tankın yönlendirilmesini sağlayacak ön tekerlekleri yoktur. ALTAY’ı yönlendirmek ve sağa-sola dönmesini sağlamak için paletlerden biri yavaşlatılırken
diğerinin hızlandırılması gerekir. RENK ürünü transmisyon,
bu işlemin gerçekleştirilmesi için gereken kuvvetli ve etkili
yönlendirme sistemini sağlar. Bu sistem, bütünüyle transmisyonun içine kuruludur. Dönüş ekseninin iç tarafında kalan
paletteki gücü aktararak, bunu dış tarafta kalan paleti hızlandırmak için kullanan RENK
sistemi, bu sayede, yönlendirme sırasında, araç performansındaki düşüşü asgari düzeyde
tutar. Yönlendirme sistemi,
ayrıca tankın kendi ekseni etrafında dönmesine de imkân
tanır (hem hareket hâlinde bir
dönüş hem de bir pivot dönüşü
olarak). Tank şanzımanı tasarımının karmaşık bir unsuru
olan yönlendirme sistemi, tıpkı
fren sistemi gibi, mürettebatın,
araçtan inen askerlerin ve çev-

redeki insanların güvenliği açısından son derece önemlidir.
RENK’in, ALTAY tankında kullanılan şanzıman için seçtiği
yönlendirme prensibi, hassas ve etkili sürücü kontrolü sağlamak üzere tasarlanmış, hidrostatik ve hidrodinamik yöntemlerin birleşiminden oluşur. Nitekim bu prensip, hâlihazırda,
tüm Leopard 2 ana muharebe tanklarındaki RENK ürünü
transmisyonlarda da kullanılmaktadır.

Sürüş
ALTAY tankında kullanılan ve RENK ürünü tork dönüştürücüsü tarafından desteklenen 5 vitesli HSWL 295TM transmisyonu, hem arazi koşullarında dik yamaçlara tırmanırken hem
de düz yollarda yüksek hızda ilerlerken araca üstün performans sağlar. Optimum verim sağlamak amacıyla tork dönüştürücüsü, sadece ihtiyaç duyulduğu zamanlarda
kullanılır; diğer zamanlarda ise güç
kaybını önlemek adına, kilitli vaziyette tutulur. Dişlilerin seçimi ve kontrolü
ile ilgili tüm işlemler ise
motor ve araçla da iletişim
kurabilen, RENK transmisyon kontrolörü tarafından, elektronik olarak
gerçekleştirilir. Askeri ihtiyaçlar için araçta, ayrıca
bir mekanik acil durum vites
seçme sistemi de kuruludur.

Fan Sürücüleri
Son olarak, RENK ürünü transmisyonun üzerinde, iki büyük
dairesel yapı bulunur. Bu yapılar, motorun ve transmisyonun tamamını soğutan iki fan sürücüsüdür. İlk bakışta basit
gibi görünen bu fan sürücüleri, aslında karmaşık bir yapıya
sahiptir. RENK’in transmisyonu tarafından kontrol edilen
bu fanlar, ALTAY tankının, mümkün olan en yüksek seviyede ivmelenebilmesini sağlamak amacıyla, motordan aracın
paletlerine kadar, azami düzeyde tork aktarabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Bu özellik, aracın korunmasına olduğu kadar
performansına da katkıda bulunur. RENK ürünü transmisyonun üzerinde çıkıntılar şekilde görülen diğer nesneler ise yağ
filtreleridir. Bu filtreler, tank mürettebatının, kolay ve
hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla
zırhın hemen altında ve güç grubunun en üstüne
yerleştirilmiştir.
Genel olarak bakıldığında, ALTAY tankına monte edilen ve sürüş-yönlendirme-frenleme işlevlerini yerine getiren
RENK ürünü transmisyonunun; paletli
askeri araçların modern transmisyonlarına özgü teknoloji ve tasarımlar üzerinde, uzmanlar tarafından uzun yıllar boyunca
yürütülen geliştirme çalışmalarının bir sonucu
olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmalar
neticesinde ortaya çıkan sistem ise üstün performansa
sahip, güvenilirliği ve dayanıklılığı kanıtlanmış ve dünya çapında büyük saygınlığa sahip olan ALTAY ana muharebe tankıdır.
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REPKON’dan Atış Ömrü
Arttırılmış - Hassas Namluların
Üretimi İçin Geliştirilmiş
Şekillendirme Teknolojisi
REPKON’un geliştirmiş olduğu Free Flowforming teknolojisi ile konvansiyonel talaşlı
imalat yöntemine kıyasla yüksek hassasiyete ve arttırılmış atış ömürlerine sahip silah
namlularının, düşük maliyetlerle üretimi mümkün hale gelmiştir.

Tüm fotoğraflar: © REPKON

F

lowforming, 50 yıldan uzun süredir savunma ve havacılık sanayisinde rotasyonel simetrik, ince veya kalın
cidarlı metal parçaların soğuk olarak şekillendirildiği
gelişmiş bir üretim teknolojisidir. Ancak, mevcut teknoloji ile bu yöntem kullanılarak sadece dış yüzeylerde bir
veya daha fazla kontur bulunan parçaları üretmek
mümkündü. Repkon tarafından geliştirilmiş olan
Free Flowforming yöntemi ile parçaların dış yüzeylerine
ilave olarak iç yüzeylerinde de çok çeşitli formlar oluşturmak mümkün hale gelmiştir. Bununla birlikte Free Flowforming teknolojisi ile karmaşık geometrik formlara sahip
rotasyonel simetrik parçaların üretimi de gerçekleştirilebilmektedir.
Flowforming yönteminin önemli avantajları arasında; soğuk pekleşme etkisi ile malzemenin mukavemetinde ve
sertliğinde önemli bir artış ile parça toleranslarında yük-
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sek hassasiyetlere ulaşılması en önde gelmektedir. Ayrıca
flowforming yöntemi ile nihai ürün geometrisine veya nihai
ürüne çok yakın ölçülere sahip parçaları üretmek mümkün
olmaktadır. Bu yöntem önemli ölçüde malzeme tasarrufu
sağlamakla birlikte bu ilave malzemenin işlenmesi için gereken işçilik maliyetlerini de ortadan kaldırmaktadır.
Flowforming tekniği yıllardır savunma sanayisinde birçok
parçanın üretilmesinde kullanılmasına rağmen yiv-setli
silah namlularını üretebilmek mevcut teknolojideki proses
limitlerinden dolayı mümkün olmamaktaydı. Repkon dünya
genelinde patentine sahip olduğu Free Flowforming teknolojisi ile yiv-setli namlularının üretimini mümkün hale getirmiştir.
REPKON Free Flowforming teknolojisi’nin kullanıldığı
namlu üretim süreci kullanılan mevcut üretim teknikleri
olan;

ömür değerlerinde ilaveten bir artış getirmektedir.
Proses sırasında sürekli soğuk dövme yöntemi
sayesinde parça yüzeyinde ve yiv kenarlarında mikro
çatlakların oluşumunun önlenmesi.
n İlave mekanik işleme gerek kalmaksızın keskin
kenarları yivlerin oluşturulması, eş merkezlilik
ve doğrusallık gibi üstün geometrik toleransların
sağlanması.
n Mükemmel iç ve dış yüzey pürüzlülüğü değerleri.
n Şekillendirme kalıplarının (mandrelin) ve tüm makina
parçalarının uzun ömürlü olması bu yöntemin doğal bir
avantajıdır.
REPKON 40 yılı aşkın metal şekillendirme sektöründeki
deneyimleri ile savunma ve havacılık sanayisine ihtiyaç
duyulan aşağıdaki yüksek hassasiyetli ürünlerin gelişmiş
yöntemlerle üretilmesi imkânını sunar;
n Roket Motor Gövdeleri
n Jet Motorlarının Ana Türbin Şaftları
n İniş Takımlarının Parçaları (Hidrolik Silindirler,
Basınçlı Akümülatörler)
n Tahrik ve İletim Şaftları (Helikopter Rotorları ve
Tahrik Milleri)
n Jet Motorlar Giriş Nozulları ve Motor Yanma Odaları
n Yüksek Sıcaklıklara ve Korozyona Dayanımlı Koniler
(ör. Konik Nozullar, Difuzörler)
n Dişli ve Tahrik Sistemlerinde kullanılan Parçalar
n Anti Tank Roketlerinde ve Nüfuz Edici Bombalarda
kullanılan Koniler
n Pirinç veya Çelik Malzemeden mamul Orta ve Büyük
Kalibre Mermi Kovanları
Yukarıdaki bahsedilen faaliyetlere ilave olarak REPKON,
metal şekillendirme makinalarını ve anahtar teslim üretim hatlarını tasarlayan, üreten ve kuran dünya çapında
faaliyet gösteren bir firmadır. REPKON, Flowforming, Shear
Forming, Hot Spinning makinaları, Sıcak Dövme Presleri ve
Patlayıcı Presleri gibi stratejik teknolojiler konusunda sahip
olduğu Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetleri ile müşterilerinin
talepleri doğrultusunda Makina Ekipman, Komple Üretim
Tesisi ihtiyaçlarının yanı sıra bitmiş veya yarı mamul parça
üretim taleplerini etkin bir şekilde karşılamaktadır.
n

Tek çakılı takım (Single Point Cut Rifling) veya çoklu
takım ile açılan yiv-set (Multipoint Broach Cut Rifling),
n Düğme metodu ile yiv-set açma (Button Rifling),
n Dövme metodu ile yiv-set açma (Hammer Rifling),
n Elektro-kimyasal işleme metodu (Electro Chemical
Machining) gibi geleneksel imalat tekniklerine göre
çok daha üstün bir üretim tekniği sunar.
Bu yeni üretim teknolojisi sayesinde sınırları kaldırarak
karmaşık yapıdaki namluların tasarlanıp geliştirilmesi de
mümkün olabilmektedir. Başlıca avantajlar aşağıda sıralanmaktadır;
n Namlu atım ömründe ve geometrik hassasiyetlerinde
yapılan ön çalışmalar sonucunda birkaç kata varan
artışlar sağlanmıştır.
n Darbe etkisi yaratmayan bu sürekli formlama etkisi
sayesinde malzemenin tane yapıları uzunlamasına
doğrultuda yönlendirilerek tane boyutları küçültülmüş
içyapıların oluşması mümkün olmaktadır.
n Nihai parça geometrisine veya nihai parçaya çok yakın
ölçülerde üretim avantajı ile yüksek oranda malzeme
tasarrufu sağlaması.
n Diğer şekillendirme tekniklerinde mümkün olmayan
geometrik formlar oluşturulabilmektedir.
n Daha yüksek kalitedeki malzemelerin kullanımı ile ilave
avantajların ortaya çıkarılması mümkündür.
n Namlu içi stres yapısının avantajlı olarak kullanılması
n
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SDT SARPER Stripmap Görüntüsü

SDT, Keşif ve Gözetleme İhtiyaçlarını
SAR Teknolojileri ile Karşılıyor

S

entetik Açıklıklı Radar (SAR) sistemleri, keşif ve gözetleme amacıyla insanlı ve insansız hava araçlarında ve
uydu platformlarında gittikçe artan bir yaygınlıkla kullanılan gelişmiş radar sistemleridir. SAR sistemlerinin sahip
olduğu üstünlükler, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
n Gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda operasyon,
n Yüksek çözünürlüklü (cm mertebesinde) görüntü,
n Uzun menzillerden (>100 km), çözünürlük etkilenmeden
görüntüleme,
n Hassas konumlandırma ve
n Değişiklik tespiti (Kompleks/Genlik: CCD/ACD).
SAR sistemleri ile elde edilen görüntü, askeri istihbarat
amaçlı kullanımın yanında, afet risklerinin izlenmesi, afet
sonrası hasar tespiti, gemi trafiğinin izlenmesi, harita ve kadastro, kaçak yapılaşmanın tespiti, tarım alanlarının izlenmesi ve benzeri pek çok sivil uygulama alanında da kullanılabilmektedir.

SDT SAR ve Görüntü İstihbaratı
Yetenekleri
SDT, özgün olarak geliştirdiği SAR Sinyal İşleme Algoritması ve Gerçek Zamanlı Yazılım ve bunların tamamŞekil 1. SDT Spot ve ISAR Modları ile elde edilen görüntü örnekleri
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layıcısı olan SAR Görüntü İstihbaratı Uygulamaları ile bu
kritik alanda, ülkemizin ihtiyaçlarını milli imkânlarla karşılamaktadır. Bu doğrultuda, ASELSAN ile birlikte geliştirilmiş olan SARPER sensörü, ANKA insansız hava aracı
(İHA)’na entegre edilmiş ve uçuşlu kabul testleri, Ekim
2016’da başarı ile tamamlanmıştır. SDT, ANKA için, Özgün
SAR Sensörü Geliştirme ve HASAT projeleri çerçevesinde, SAR teknolojileri alanında kazandığı bilgi ve birikimini,
yeni SAR sensörlerine de rahatlıkla uygulayabilecek durumdadır.
SDT’nin, İHA, çeşitli uçak ile uydu platformları için sahip olduğu SAR ve Görüntü İstihbaratı yetenekleri aşağıda özetlenmiştir:
n Uçtan uca SAR Sistem Çözümleri
n Algoritma ve Gerçek-zamanlı Yazılım Geliştirme
(Stripmap, Spotlight ve ISAR)
n SAR Görüntü Kıymetlendirme Uygulamaları
l Platform üstünde veya Yer İstasyonunda
l Kıymetlendirme ve İstihbarat
		r Otomatik Hedef Tespiti
		r Değişiklik Tespiti (CCD/ACD)
		r Analiz

STANAG-7023 uyumlu SAR/ISAR Görüntüleme
DEM Üretimi (Geliştirme Aşamasında)
l Debrifing
n Görev Raporlama
n Arşiv, Katalog ve Dağıtım
n Modelleme ve Simülasyon
n Gerçek-zamanlı Ham ve İşlenmiş SAR Verisi Kaydı
Uçuşlu testlerden elde edilen Spotlight ve ISAR görüntü örnekleri Şekil 1’de; Uydu SAR görüntüsü üzerinden gemi tespiti örneği ise Şekil 2’de gösterilmektedir.
l

Şekil 2. Gemi tespiti örneği – Uydu Spotlight Görüntüsü

l

Yeni Projeler: Göktürk-3 Uydu SAR
ve SAR Podu
SDT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin keşif ve gözetleme
ihtiyaçlarını karşılayacak ilk milli SAR uydu programımız
GÖKTÜRK-3 ve keşif uçaklarında kullanılacak SAR podu
kapsamında; SAR Sinyal İşleme, Görüntüleme ve Görüntü
İstihbaratı konularıyla ilgilenmektedir. SAR podundan daha
fazla fayda elde edilebilmesini sağlamak üzere, Otomatik
Hedef Tespiti, Değişiklik Tespiti ve diğer SAR görüntü analiz
ve kıymetlendirme konularında geliştirme çalışmaları planlanmış durumdadır.
SAR sinyal işleme ve görüntü kıymetlendirme alanındaki
birikimi sayesinde, SDT’nin; Faz Uyumlu Değişiklik Tespiti (CCD) ve İnterferometri gibi özel uzmanlık alanları ve
bunların uygulamaları olan Yeryüzü Deformasyon Analizi
gibi konulara yönelik ilgisi ve çalışmaları devam etmektedir. Bu çok özel uzmanlık alanlarında, Türkiye’de milli

olarak ilk kez gerçekleştirilecek çalışmalar sayesinde,
TSK’nın keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını etkin bir şekilde
karşılamanın yanı sıra sivil alanda da SAR sistemlerinin
kullanımı ve kullanım etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
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SDT’nin Görüntü İşleme Kabiliyetleri

S

DT bünyesinde bulunan Görüntü İşleme ve Veri Mühendisliği Ürün Geliştirme Müdürlüğü ekibinin yurt içi ve
yurt dışındaki müşterileri için geliştirdiği ürün yelpazesine, her geçen gün yeni ürünler eklenmektedir. Özellikle
farklı sensörlerden gelen görüntülerin iyileştirilmesi, otomatik hedef tespiti ve tanıma, bölütleme, değişiklik tespiti
ve çoklu veri füzyonu alanlarında ekibin geliştirdiği özgün
algoritmalar ve bunların sunulduğu ulusal ve uluslararası
yayınlar, dikkate değerdir.

Uydu SAR Görüntüleri ile Hedef Tespiti,
Teşhisi ve Tanımlaması
SDT görüntü işleme ekibinin yakın zamanda geliştirmeyi tamamladığı bir diğer ürün, uydu SAR görüntülerini işleyerek
NATO STANAG’ları ile tanımlanmış, askeri ve sivil hedeflerin otomatik tanınmasına ilişkin yazılımdır. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın bir Ar-Ge projesi ile başlangıcı yapılan geliştirme faaliyetlerinin, ilerideki farklı ihtiyaçları karşılayacak eklentiler (paralel işleme gibi) ile olgunlaştırılması
sağlanmıştır. Özellikle milli uydu projelerimiz için gerekli
altyapının kapsamı düşünüldüğünde ve elde edilen görüntülerin hacmi dikkate alındığında, otomatik işleme ve hedef
tespit ve tanıma gibi işlevlerin, zaman ve görev kritik olduğu
değerlendirilmektedir. Özellikle GÖKTÜRK-3 uydusundan
elde edilen görüntülerin, hedef bulma ve tanımaya yönelik
olarak işlenmesinde, bu yazılımın etkin olacağı öngörülmektedir.

SARPER görüntüsü FPD sonucu

asıl amacı, görüntüdeki bilgi içeriğini zedelemeden, benek
gürültünün düşürülmesidir. İdeal benek gürültü filtreleme
yöntemi, benek gürültüyü yumuşatmalı (smooth), yani azaltmalı; kenarları ve bölgeler arasındaki sınırların keskinliğini
korumalı ve nokta hedefler ve doğrusal nitelikler gibi küçük
ama fark edilebilir ayrımları muhafaza etmelidir. Proje kapsamında, SAR görüntülerinde, tüm bu sorunların üstesinden
gelen, homojen alanları son derece iyi yumuşatan, noktasal
ve insan yapımı hedefleri koruyan ve görüntüdeki kenarları
koruyan uyarlamalı bir yöntem geliştirilmiştir.
Otomatik Hedef Tespiti: HASAT SAR görüntü işleme algoritmalarından otomatik olarak gerçekleştirilen en temel 30
adet hedef tespiti algoritması kullanıcıya sunulmaktadır.

QGIS platformunda
otomatik hedef tespiti
algoritmalarını gösteren
ara yüz
Şekil 1 SARPER Görüntüsü

QGIS ile Geliştirilen
Ara Yüz
QGIS Platformuna SAR algoritmaları
için geliştirilen eklentiler

QGIS ekranında, SDT tarafından geliştirilen algoritmaların görselleştirilmesi için eklentiler geliştirilmiştir.

Gürültü Temizleme: SAR görüntüleri, yüksek oranda benek
(speckle) gürültü içermektedir. SAR görüntülerinde bulunan
benek gürültü ise çizgi-kenar bulma, bölütleme, değişiklik
tespiti ve özellikle de otomatik hedef tanıma yöntemlerinin
başarımının ciddi oranlarda düşmesine sebep olmaktadır.
Benek gürültü ayrıca, noktasal ve insan yapımı hedeflerin
tespiti sırasında da gözetilmesi gereken bir husus olarak
ortaya çıkmaktadır. Benek gürültü filtreleme yöntemlerinin
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SARPER görüntüsü üzerinde hava alanı algoritma sonucu

Birinci ve ikinci görüntüler, bir bölgenin farklı zamanlardaki SAR görüntüleridir. Sonuncu görüntü ise iki görüntü arasındaki değişiklikleri ifade eden algoritma
sonucudur. Kırmızı bölgeler, ikinci görüntüde yeni gelen nesneleri, yeşil bölgeler ise ikinci görüntüde kaybolan nesneleri ifade etmektedir.

Değişiklik Tespiti: Değişiklik tespiti, uzaktan algılama verilerinin otomatik analizi alanında yapılan uygulamaların en
önemlilerinden biridir. Bu işlemin amacı, insan yapımı ve
doğal değişikliklerin tamamını tespit ederken önemsiz değişiklik olarak adlandırılan ve fiziksel değişiklikten kaynaklanmayan diğer tüm değişiklikleri ihmal etmektir. Önemli değişikliklere örnek olarak yer değiştiren araçlar, bitki örtüsü
değişiklileri ve bina veya yapı değişiklikleri verilebilir. Önemsiz değişiklikler ise almaç gürültüsü, benek gürültüsü, radar
ya da güneş aydınlanma farkları ve çekim geometrisinden
kaynaklanan farklar olarak sayılabilir. Arka plan gürültüsü
göz önünde bulundurulduğunda, değişiklik tespitinin başarılı
olması, yanlış alarm oranın düşük tutulmasına bağlıdır.
Doğrusal Unsur: SAR görüntülerinde doğrusal unsurların
tespiti, birçok otomatik hedef tanıma işlemi açısından oldukça
önemlidir. SAR görüntülerinde, doğrusal unsurları oluşturan
parlak pikseller, genelde benek gürültü tarafından bozulmaya uğraşmıştır ve bunların parlaklık değerleri düşürülmüştür.
Bu da benek gürültü etkisinde kalan parlak noktaların kullanılarak doğrusal unsurların tespitini zorlaştırmaktadır. HASAT
projesi kapsamında geliştirilen algoritmada, kullanıcı etkileşimi ile birlikte, parlak pikseller yardımıyla SAR görüntüsü üzerinde bulunan doğrusal unsurların tespiti sağlanmıştır.

İnsan Yapımı Hedef Tespiti: SAR görüntülerinde, otomatik hedef tespiti, genellikle kendisini takip eden otomatik
hedef teşhisi yöntemlerinin ilk aşaması olduğu için çok
önemlidir. SAR görüntüleri, insan yapımı nesnelerin tespiti
açısından, oldukça önemli özellikler barındırmaktadırlar.
Örneğin, bina gibi nesneler, etraflarına göre daha yüksek
parlaklık değerine sahiplerken, karayolu gibi bazı nesneler
ise etraflarına göre daha az parlaklık seviyesine sahiptirler. Fakat SAR görüntüleri, benek gürültü tarafından bozulmaya uğramaktadırlar ve görüntüdeki benek gürültü de
yapay olarak zemin üzerinde parlak piksellerin oluşmasına
sebep olmaktadır. Bu bozulma, görüntüler üzerinden çalışan hedef algoritmalarının hız ve kesinliğini büyük ölçüde
azaltmaktadır. SDT tarafından geliştirilen yöntem ile birlikte, oldukça hızlı bir insan yapımı hedef tespiti algoritması
gerçekleştirilmiştir.
İnsan yapımı hedef tespiti sonucunda elde edilen gemi hedefi
(a) SAR görüntüsü

(b) Alansal en büyük bölge (regional maxima)

a) Bir Satıhtan Satıha Füze (SSF) bölgesinin elektro optik (EO) görüntüsü (b)
Aynı bölgenin SAR görüntüsü (c) SSF bölgesinin etrafındaki tellerin algoritma
sonucu bulunması

Etkileşimli Yol Ağı Tespiti: Otomatik hedef kategorisinde
bulunan yol ağı algoritmasından farklı olarak, kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan başlayarak bir yol parçası bulunmasıdır. Bu istekle amaçlanan, otomatik yol ağı algoritması
ile bulunamayan yol ağı parçalarının tamamlanmasıdır.

(c) Hedef adayı bölgeleri

(d) RB-CFAR sonucu

Şekil 9 (a) Otomatik olarak bulunan yol ağları (b) Kullanıcı etkileşimli olarak
eklenen yol ağı
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SAR algoritmalarının bir kısmı, radar eklentisi olarak Erdas
Imagine yazılımına entegre edilmiştir. Bu kapsamda gürültü
temizleme, otomatik hedef tespiti, değişiklik analizi ve kullanıcı etkileşimli gemi bölütlemesi algoritmaları, Imagine ile
gerçekleştirilebilir hâle gelmiştir.
(a) Elektro Optik Görüntü

(b) 3B Nokta Bulutu

Erdas uzaktan algılama yazılımı için SDT tarafından geliştirilen “SAR Feature” eklentisi

(c) Nokta Yüzey Modeli
(d) Sayısal Yüzey Modeli
(a) Bir bölgeye ait görüntü (b) Aynı bölgenin Lidar verisi (c) Nokta bulutu
verisinin yüzey modeli (d) Aynı bölgenin sayısal yüzey modeli algoritma sonucu
(a)

(b)

Erdas’ta otomatik olarak elde edilen değişiklik tespiti sonucu

(a) Bir bölgeye ait lidar verisinin iki boyutlu görüntüsü (b) Bölgedeki ağaçların
taç bölgelerinin görüntüsü
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Erdas’ta kullanıcı etkileşimli gemi bölütleme sonucu

Hiperspektral veri analizi: Yine SSM’nin, 2012 yılında başlattığı ön çalışmalar ile hızlanan hiperspektral veri analizi çalışmaları, SDT’nin de ilgisini çeken konulardan olmuştur. Bu
kapsamda, SDT tarafından açık kaynaklı veriler ile spektral
analizler yapılmış ve ilgili konferanslarda makaleler sunulmuştur. Sonrasında SDT, bir SSM Ar-Ge projesi olarak kurgulanan TUYGUN projesinde belirli hedeflere yönelik algoritma
geliştirici rolüyle yer almıştır. SDT’nin katkısı, hava platformlarından alınmış hiperspektral verilerin analizi ve tanımlı hedeflerin tespiti şeklinde özetlenebilir. İlk aşaması 2016 yılı
içinde tamamlanan projenin, ikinci aşaması planlanmaktadır.

Hiperspektral gaz saptama

Lidar veri analizi: SDT’nin son dönemde çalışma alanına eklediği konulardan biri de Lidar sensöründen gelen verilerin
işlenmesidir. Lidar sensörü, sağladığı 3 boyutlu veri ile diğer
sensörlerden alınan görüntüleri tamamlayan niteliğe sahiptir.
SDT, özellikle çoklu sensor veri füzyonu alanında edindiği tecrübelerini, Lidar sensörünü de dahil ettiği bir veri seti üzerinde geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etmektedir.
Bu çalışmalar arasında, arazinin yüzey modelininin çıkartılması, ormanlık alanlardaki ağaçların, göllerin ve yolların
tespiti ve değişiklik tespiti yer almaktadır.
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(a,b) Farklı iki bölgeye ait elektro optik görüntüler (c,d) Aynı bölgelerin lidar
verileri (e,f) Bölgedeki göllerin bölütlenmesi

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(a,b) Bölgeye ait birinci ve ikinci zamanda çekilmiş elektro optik görüntüler
(c,d) Birinci ve ikinci zamanda toplanmış nokta bulutu verilerinin 3 boyutlu
görünümleri (e,f) Birinci ve ikinci zamanda toplanmış nokta bulutu verilerinin
iki boyutlu yükseklik haritaları (g) Birinci zamandaki görüntü ile ikinci zamandaki görüntü arasındaki değişim haritası

Görüntü işleme alanındaki uygulamalarını, teknoloji tabanını ve ürün yelpazesini her geçen gün daha da ileriye taşıyan
SDT, söz konusu ürün ve yeteneklerinin, hem askeri hem de
sivil uygulama alanlarındaki kullanımına yönelik arayışlarını
ve bu alandaki uluslararası pazardan iş payı alma çabalarını
aktif bir şekilde sürdürüyor.
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SDT’nin Uydu Yer İstasyonu
Çözümleri ve Yetenekleri

U

zay ve hava platformlarından yapılan keşif ve gözetleme, operasyonel başarı için kritik öneme sahiptir. Bu
yetenek; bölgesel farkındalık, görev ve harekât planlama ve hedef, tehdit ve hasar tespiti gibi süreçlerde kritik
kazanımlar sağlamaktadır.
Uydu platformundan yapılan keşif ve gözetleme; bölge sınırlaması olmaksızın, dünyanın her yerinden, geniş alanları belirli aralıklarla takip etme ve ilgi alanlarından farklı nitelikte
bilgi toplama imkânı tanımaktadır.

SDT, yer gözlem uydu yer istasyonları konusundaki çalışmalarına, GÖKTÜRK-1 askeri gözetleme uydu projesi ile
birlikte başlamıştır. 2010 yılında, ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak başladığı GÖKTÜRK-1 projesinde SDT, Kullanıcı Servisi Alt Sistemi bünyesinde; sistem mühendisliği,
donanım ve yazılım entegrasyonu ve kullanıcı servisi yazılımlarını tasarlama ve geliştirme sorumluluklarını üstlendi. SDT tarafından milli olarak geliştirilen yazılımlar,
5 Aralık 2016 tarihinde uzaya fırlatılan Göktürk-1 uydusunun gerçek faaliyetlerinde, kendilerine atanan işleri başarıyla icra etmekte ve kullanıcıların takdirini toplamaya
devam etmektedir.
2013 yılı sonunda başlayan GÖKTÜRK-3 projesinde de
ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak aynı birimlerin geliştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan SDT; GÖKTÜRK-1,
GÖKTÜRK-2, GÖKTÜRK-3 uydularının yönetileceği Hava
Kuvvetleri Keşif Uydu Komutanlığının kullanıcı servisi birimlerini geliştirmiş olacaktır.
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SDT, GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında edindiği tecrübe ve yetenekleri, çoklu-görev yer istasyonuna yönelik ürün geliştirme
hedefi ile sadece yer gözlem uyduları değil, hava platformlarına (İnsansız Hava Aracı-İHA, İnsanlı Hava Keşif Platformu-İHKP, vb.) yönelik olarak da hizmet verecek olan Çoklu-Görev
(Multi Mission) Yer İstasyonu çözümü geliştirmektedir.

İstihbarat amaçlı keşif ve gözetleme ihtiyaçlarına yönelik
veri toplamadan, mekânsal istihbarat üretimi ve dağıtımına kadar olan süreçte; modüler, sonuca yönelik, komple
çözüm sunma amacıyla yeteneklerimizi geliştirme ve ürünleştirme hedefimiz mevcuttur. Bu kapsamda, SDT Entegre
Servis İşletimi (SDT Enterprise Service Infrastructure-SenseI) çekirdek altyapı geliştirme ürünü tasarlanmış ve geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Keşif Gözetleme
kaynaklarından (Uydu/İHA/İHKP) alınan verilerin görüntüye
çevrilmesi OGC ve INSPIRE metadata standartlarında; görüntü işleme adaptörlerinin yönetimi ise ESA Generic IPF
arayüz standartlarında olacaktır. SenseI; yatay ve dikey ölçeklenebilen, arşivlemeyi “Open Archival Information System (OAIS)” uyumlu gerçekleştiren, servis, veri ve iş akışı
işletimini dinamik şekilde yapan orta katman çözümüdür.

SenseI; kullanıcı arayüzü, katalog, arşivleme ve dağıtım sistemi ile görüntü kıymetlendirme sistemleri ile single sign
on, yetkilendirme ve güvenlik kuralları temelinde iletişim
kurabilen bir yapıdır.

İHA’lar, her bir görevinde yüksek miktarda video verisi sağlamakla birlikte, bu verilerin değerlendirilip kıymetlendirilmesi,
operatörler için saatler süren ve deneyim gerektiren, zorlu
bir süreçtir. İHA’lardan toplanan veriler, sahadaki gerçek-za-

manlı operasyonel destek için hızlı değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra görev planlama ve istihbarat desteği için, daha
derin ve detaylı değerlendirme ihtiyacı mevcuttur.
SDT; ilişkili bir alt disiplin olarak, farklı projelerde kazandığı
görüntü oluşturma ve işleme yeteneklerini de bu kapsamda
değerlendirmektedir. Uzay, hava ve yer platformlarında konumlandırılmış, Elektro-Optik (E/O), Kızıl-Ötesi (IR) ve Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) algılayıcılarından sağlanan görüntü
ve videoların gerçek-zamanlı ve/veya çevrimdışı kıymetlendirilmesi ile mekânsal istihbarat üretmeye yönelik, ihtiyaca ve
platforma göre uyarlanabilir bir çözüm geliştirmektedir.

Bu kapsamda sunulan çözüme ait yetenekler:
n Talep ve görev yönetimi,
n Görüntü ve video indirme, sunma,
n Verilerinin arşiv ve yönetimi,
n Gerçek-zamanlı ve/veya çevrimdışı görüntü analiz ve işleme
(Çevrimdışı görüntü kıymetlendirme ile ortaya çıkabilecek
sonuçlar, gerçek zamanlı olanlara göre daha karmaşık ve
kapsamlı hedeflerin bulunmasını sağlayacaktır),
n Video üzerine işaretleme yeteneği ve
n Görüntü, video ve diğer istihbarat verilerinin birlikte
gösterimi ve füzyonu
şeklinde özetlenebilir.
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SDT Elektronik
Harp Ürünleri ve
Projeleri

E

lektronik Harp (EH), günümüz dünyasında, orduların ve
güvenlik birimlerinin en önem verdiği konuların başında gelmektedir. Kendi çözümlerini üretebilen ve milli
sistemlere sahip olabilen ülkeler, istihbarat ve güç savaşlarında öne geçmektedirler. Bu gerçekten yola çıkarak, SDT,
kuruluşundan itibaren, EH alanında çözümler üretmektedir.
SDT, çalışmaları kapsamında; hem RF hem de kızılötesi (KÖ)
bantlarda projeler yürütmekte ve ürünler ortaya koymaktadır. EH görev sistemlerinin geliştirilmesi yanında mevcut
EH sistemlerinin test, ölçme ve değerlendirmelerine yönelik
ürünler de geliştirmektedir.

RF EH Sistemleri
SDT tarafından, farklı görev ihtiyaçları için farklı RF bantlarını kapsayan entegre Elektronik Harp Sistemleri geliştirilmektedir. Mobil veya sabit olarak geliştirilen bu sistemler
vasıtası ile radar ve karıştırıcı platformlarından yayılan sinyallerin algılanması, kaydedilmesi, yayın parametrelerinin
belirlenmesi ve EH etkinlik ölçümlerinin yapılması mümkün
olmaktadır.

Radar ve Haberleşme Simülatörü
Radar ve Haberleşme Simülatörü, radar sinyallerini ve haberleşme sinyallerini, kullanıcı tarafından tanımlanan parametreler doğrultusunda ürettikten sonra, istenen merkez
frekanslarında güçlendirerek, dış ortamda yayın yapan bir
simülatör sistemidir. Sistem, Radar Sinyal Simülatörü (RSS)
ve Haberleşme Sinyal Simülatörü (HSS) olmak üzere iki alt
sistemden oluşmaktadır. Sistem antenleriyle birlikte 4x4 pick-up tipi arazi aracı üzerinde konumlandırılmaktadır.

KÖ Güdümlü Mermi Simülatörü

Sistem vasıtası ile gemilere yönelik güdümlü mermilere karşı savunma teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi, denenmesi
ve iyileştirilmesi ve ilgili birimlerin EH eğitimlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Sistem, bunun yanında platformların KÖ izlerinin ve Radar Kesit Alanı (RKA)’nın azaltılmasına
yönelik çalışmalarda da kullanılabilmektedir.
Güdümlü mermi benzetimleri, KÖ algılayıcıların özel lens ve
filtrelerle ve geliştirilmiş olan özel görev yazılımlarının parametrik olarak tanımlanması vasıtası ile yapılmaktadır. Ayrıca
analiz yazılımı vasıtasıyla da savunma teknik ve taktiklerinin
etkinliğinin artırılması sağlanmaktadır. Komple bir sistem
çözümü olarak geliştirilen KÖ Güdümlü Mermi Simülatörü,
bir şelter ortamına entegre edilerek kullanılmaktadır.

SDT EH ürün ailesi genişliyor

Gerçekleştirilen projeler kapsamında, benzer sistem ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için gerekli yapı taşları olan SDT EH ürünleri ortaya çıkmıştır:
n
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EH Kayıt Cihazı, farklı arayüzlerden
gelen görev verilerinin, çevrimiçi
ve kayıpsız olarak kaydedilmesini
sağlar. Seri FPDP, Ethernet gibi
farklı formatlardaki sayısal verilerin veya IF verilerinin
sayısallaştırılması sonrasında, RAID yapısındaki Solid
State Disklere 3 GByte/s ve üzeri hızlarla kaydını
gerçekleştirir. MIL-STD-461, MIL-STD-810 standartları
ile uyumlu olabilmektedir.

n

n

n

Geniş Bant Analog Almaç,
Antenlerden gelen RF sinyali IF
bandına indirmek maksatlı
kullanılmaktır. Superhet
yapısındaki almaç, aynı anda
1 GHz seviyelerinde geniş bant IF, 40 MHz/20 MHz/10
MHz seviyelerinde dar bant IF ve video detektör sinyal
çıkışlarını sağlar. Ethernet arayüzü üzerinden
kontrol edilir.

Sinyal Analiz Yazılımı, Sinyal Analiz Yazılımı (SAY görev
icrası sırasında kaydedilmiş radar verilerinin çevrimdışı
analiz edilmesini sağlayan yazılımdır. SAY vasıtası ile IF veri
ve Darbe Tanımlama Kelimesi (DTK) analizi yapılabilmektedir.
Bu kapsamda farklı gösterimler (Tabular, Spektrum,
Histogram, Genlik/Faz/Frekans-Zaman Grafikleri), sıralama
ve filtreleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

n

Sayısal Almaç (Darbe Analizörü),
IF bandına indirilen
sinyallerin sayısallaştırılması
ve sinyallere ait Darbe
Tanımlayıcı Kelimelerin (DTK)
oluşturulmasını sağlar. Aynı
anda bir geniş bant
IF sinyal ile birden fazla dar bant IF sinyal sayısallaştırma
ve Darbe Tanımlama Kelimesi (DTK) üretme yeteneğine
sahiptir. Analog Almaç ile senkronize çalışır.
Yayın Kaynağı Tespit Yazılımı, ortamda bulunan yayınların
ve bu yayınlara ait parametrelerin belirleyerek yayın
listesini oluşturur. Yayın listesi, yayınlara ait frekans,
frekans tipi, darbe tekrarlama aralığı, darbe tekrarlama
tipi, sinyal genliği, darbe genişliği, yayın ilk/son görülme
zamanları, darbe içi modülasyon bilgilerini içerir.
Oldukça yoğun darbe/sinyal ortamında darbe
işleyebilir.

n

Ortam Simülatörü, her türlü EH sisteminin geliştirilmesi
sırasında ihtiyaç duyulan ortam verilerinin simüle olarak
üretilmesini sağlar. Farklı tip ve özelliklerdeki radar
sinyallerinin tanımlanması ve ilgili DTK’larınn üretilmesi
sağlanır. Atmosferik ortam, çevresel yansıma ve çok
yolluluk etkileri modellenebilmektedir.
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SDT’nin Aviyonik ve Görev Sistemleri

S

DT’nin, sektöre ürün sağlayan bir savunma teknolojisi
şirketi olarak, aviyonik platformlara entegre ettiği ilk özgün
tasarımı, Veri Kayıt Sistemi (VKS)
ürün ailesidir. Hem donanım hem
de yazılım tasarımı özgün bir biçimde SDT mühendisleri tarafından yapılmış olan VKS’ler, yine
SDT bünyesinde yer almakta olan
Üretim, Test ve Entegrasyon Bölümü çatısı altında üretilerek yerli
ve yabancı havacılık programlarına rafta hazır ürünler olarak
sağlanmaktadır.
VKS’ler, temel olarak platformda oluşan sayısal kontrol verilerini ve video ve ses sinyallerini kaydetmeyi amaçlar. Sayısal kontrol veri tiplerine; MIL-STD-1553B, ARINC429, CAN
ve Ethernet veri yolları üzerinden alınan bilgiler örnek gösterilebilir. Video arayüzleri ise PAL, NTSC, RS170, RS343, DVI,
SDI ya da DisplayPort olabilmektedir. Sayısal kontrol verilerinin kaydı, haberleşme hatlarının doğrudan dinlenmesiyle
olabildiği gibi, merkezi kontrol birimlerinin kayıt sistemine
doğrudan veri yollaması şeklinde de gerçekleşebilmektedir. VKS’ler tarafından alınan video ve ses verileri, yüksek
verimliliğe sahip algoritmalarla sıkıştırılarak kaydedilmektedir. Kayıt için kullanılan taşınabilir bellek modülleri, uçuş
sonrasında, yer destek bilgisayarlarına standart endüstriyel
arayüzler üzerinden (USB, Ethernet, SATA vb.) bağlanarak
verilere erişim imkânı tanımaktadır.
Geçmişte yurt dışı kaynaklardan temin edilen ürünlerin şu
an tamamen yerli bir kaynaktan temin ediliyor olması, ana
programlardaki yerli katkı payının yükselmesine katkı sağlamıştır. Bugün, hava platformlarında gündeme gelen her
türlü görev veri kayıt sistemi ihtiyacı, tamamıyla özgün tasarım olan SDT ürünleriyle sağlanmaktadır. T-38 Eğitim Uçağı,
ASELPOD, HÜRKUŞ, ANKA ve ATAK, VKS ürün ailesinin hâlihazırda yer aldığı programlardan bazılarıdır. Günümüzde,
200’den fazla platformda görev yapan SDT VKS’lerine her
geçen gün yenileri eklenmekte; eklenen her yeni ürünle de
SDT VKS’lerin başarısı perçinlenmektedir.
VKS ürün ailesi ile elde edilen ticari başarı, teknolojik birikim
ve sektörel saygınlık, bu mimarinin türevleri ile pek çok farklı
aviyonik elektronik sistem geliştirilmesinin önünü açmıştır.
Jandarma BLACK HAWK Helikopteri Modernizasyonu kapsamında; askeri koşullara dayanıklı, yüksek performanslı,
düşük güç tüketimine sahip, MIL-STD-1553 ve ARINC 429
aviyonik veri yolları üzerinden platform ile haberleşebilen
Hava Birimi Bilgisayarı (HBB) Görev Bilgisayarı geliştirilmiştir. SDT HBB Görev Bilgisayarı, kayan harita yazılımları
gibi, 3 boyutlu görsel uygulamaları çalıştırma kabiliyetinin
yanında veri, video ve ses kaydı yapabilme özelliklerine de
sahiptir. HBB Görev Bilgisayarı; hava, deniz ve kara platformlarında birçok değişik uygulamada ana oyuncu olarak
kullanılmaktadır.
HBB ile birlikte, FNSS için geliştirilen Video Anahtarlama
Ünitesi; ASELSAN için geliştirilen Uzak Komuta Birimi ve
Uzak Komuta Gönderme Alma Ünitesi; TUSAŞ için tasarlanıp üretilen Hava Aracı Kontrol Bilgisayarı, özkaynak Ar-Ge
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projeleri olan Hassas Konum Belirleme Cihazı ve Semboloji Üreteç Bilgisayarı, SDT’nin Platform Yönetim Sistemleri
ürün ailesini oluşturmaktadır.
Buna ilaveten ROKETSAN ile yakın iş birliği ve çözüm ortaklığının sonucu olarak oluşan Lançer Elektronik Sistemleri,
SDT Aviyonik Sistemler ürün grubunun bir diğer ürün ailesidir. 2009 yılında, ATAK helikopter programında yer almak
üzere UMTAS Lançer Elektronik Birimi geliştirme kontratıyla başlayan iş birliği, sonrasında gelen kara uygulamalarına
yönelik OMTAS Atış Kontrol Ünitesi Kontrol elektroniği ve
yazılımı, Füze Üstü Veri Toplama Kayıt Sistemi, güdümsüz
roket sistemlerine yönelik Lançer Yönetim Bilgisayarı, Platform Simülatörü, Füze Atış Sistemi, HİSAR-A ile HİSAR-O
sistemlerinde kullanılan Füze Arayüz Birimi ve Görüntü Çözümleme/Kodlama Ünitesi sözleşmeleriyle pekişmiştir.
Bunların yanı sıra birtakım kara ve deniz platformları elektronik görev ekipmanları ihtiyaçlarına yönelik olarak (uydu
haberleşme cihazları ya da silah platformlarında kullanılan
servo sürücüleri gibi) maliyet etkin sistem çözümleri oluşturmak maksadıyla, endüstriyel elektronik ürünler (endüstriyel servo sürücüsü, endüstriyle uydu modem, multiplexer,
downconverter vb.) amaca yönelik yeniden tasarlanıp askeri
çevre koşulları ve elektro manyetik uyumluluk standartlarına uygun biçimde yeni bir ürün hâline getirilip askeri platformlar için kalifiye edilerek kullanıma sunulmaktadır.
Son dönemlerde SDT, askeri standartlara uygun olarak
geliştirdiği platform elektroniği ürünlerinin yanı sıra hem
askeri hem sivil kullanım alanlarına sahip olabilecek sivil
havacılık standartlarına (DO-178 ve DO-254) uygun platform
elektroniği ürünleri de geliştirmeye başlamış ve bu alanda
ürün yelpazesini oluşturmak için çalışmalarını derinleştirmektedir. Bu alandaki ilk örnek, hâlihazırda 50’den fazla
teslimat gerçekleştirilmiş ve taktik sahada kullanımına başlanmış olan, insansız hava araçlarına yönelik uçuş kontrol
bilgisayarıdır.
Bununla birlikte SDT; sahip olduğu sensor sinyal işleme ve
yukarıda açıklanan elektronik ürünler altyapısı ve yetenekleri ile görüntü işleme ve gömülü simülasyon uygulamalarında da bugüne kadar çeşitli ürünler ortaya koyup projeler
tamamlamıştır ve bu alanlarda takip eden projeler ile türev
ürünler geliştirmektedir. İç pazarda kendi kaynakları ve
SSM/TÜBİTAK destekleri ile geliştirdiği özgün ürünlerle ülke
savunma sektörü yurt dışı bağımlılığının azalmasına büyük
katkı sağlayan SDT, yurt dışında piyasaya çıkabilecek olgunlukta, sahada denenmiş ürünleri olan bir teknoloji firması
hâline gelmiştir.

SDT Simülasyon ve Eğitim Sistemleri,
Muharebe Eğitimleri için Hazır

S

DT, kurulduğu 2005 yılından beri, on yılı aşkın bir süredir, silahlı kuvvetlere, muharebe eğitim çözümleri sağlıyor. Bunlar arasında; hava muharebe eğitimi
ve piyade muharebe eğitimine yönelik çözümler yer alıyor.
Hava muharebe eğitimi için gömülü ve canlı eğitim ürünleri,
başarıyla kullanıma alınmış durumda. SDT, şimdi de amfibi
deniz piyade gibi muharebe personelinin etkin eğitimi için
kabiliyetlerini sergiliyor.

Gömülü Simülasyon Sistemi
Gömülü Simülasyon Sistemi (ESS), SDT’nin, 2007 yılında, hava
muharebe eğitim sistemi geliştirme konusundaki ilk projesidir. Proje başarıyla tamamlanmış ve Türk Hava Kuvvetlerinin
bir avcı uçağına entegre edilmiştir. SDT, ESS için, Bilgisayar
Tarafından Yaratılan Kuvvetlerin (CGF) simülasyonu ve radar,
RWR, CM/ECM ve füze gibi yüksek sadakat seviyeli uçak sistemi modelleri geliştirmiştir. Sistem, uçak görev yazılımına
(OFP) tam olarak entegre edilmiş ve kullanıma alınmasından
önce, pek çok yer ve uçuş testine tabi tutulmuştur. ESS, hava
muharebe eğitim kabiliyetini arttırmak için “canlı” ortama
“yapısal” unsurları dâhil etmektedir. ESS, şu anda, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerinin kullanımı için ihraç edilmektedir.

Otonom kullanım özeliği (TSPI)
Aviyonik veri yolu entegrasyonu
l Bildirim ve emniyet ikazları
l Ad-hoc TDMA ağı
l Canlı-Sanal-Yapısal (LVC) desteği
Yer İstasyonu Özellikleri
l Tatbikat Planlama, Canlı İzleme ve Debirifing
l İhtimalat analizleri
l Performans değerlendirme ve raporlama
l Veri yükleme ve indirme
l Yerde kayıt
l Çoklu GIS veri desteği ve 2B Taktik Harita
l Çeşitli 3 boyutlu kamera görüntüleme modları
l Harici sistemler ile entegrasyon
l Diğer ACMI sistemleriyle birlikte çalışabilirlik
l
l

n

ACMI Sistemi
SDT, ACMI sisteminin geliştirme fazını başarıyla tamamlamıştır. Sistemin işlevsel uçuş testleri, TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte F-16 uçakları üzerinde icra
edilmektedir. Uçuş güvenliği ve uçuşa elverişliliği içeren
ilk uçuş kampanyası, Mart ayı içerisinde tamamlanmıştır.
SDT ACMI sistemi, uluslararası pazar için hazırdır.
n Temel Özellikler
l Farklı uçaklarda kullanılabilme
l Yüksek sayıda katılımcı desteği
l Kriptolu iletişim ve kayıt
l Yüksek sadakat seviyeli mühimmat ve karşı
		 tedbir simülasyonları
l Uzun haberleşme menzili ve röleleme
l Yüksek kapasiteli veri bağı (data link)
l Çoklu-frekans bandı desteği

Piyade Muharebe Eğitim Simülatörü

SDT, atış alanlarında ve sanal muharebe ortamlarında, sabit ve hareketli hedeflere karşı piyade silahları kullanarak
yapılan harekâtta, askeri personelin eğitimi için bütüncül
çözümler de sağlıyor. Bu çözümler; lazerli eğitim, sanal gerçeklik (VR), hareket takibi, geri tepme simülasyonu ve oyun
motoru teknolojilerini içeriyor. Bu bağlamda, amfibi deniz
piyade eğitim merkezi gibi, gelecekteki eğitim merkezlerini oluşturmak için uyumlandırılacak ve entegre edilecek
önemli bileşenlerin hazır olduğu değerlendiriliyor.
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TEKSAV’dan Uçaklar için
Durdurucu Bariyer Çözümü

U

Tüm fotoğraflar: © TEKSAV

çak Durdurucu Sistemler, pilotun, normal inişte veya
kakışta, uçağın pistte duramayacağını düşündüğü, acil
durumlarda kullanılır. Bu sistemler, uçak piste indiğinde, uçağın yakalanarak kinetik enerjisinin absorbe edilmesini
ve uçağa herhangi bir zarar gelmeden durdurulmasını sağlar.
Uçak durdurucu sistemler arasında yer alan Durdurucu Bariyer, uçağı, pist genişliğinde açılan bir ağ ile yakalayarak veya
uçağın kancaya takılmasını sağlayarak durduruyor. Bu sitemler, temelde iki ana birimin birleşiminden oluşuyor: Fren Sistemleri (Energy Absorbers) ve Yakalama-Kavrama Birimleri
(Engaging Systems). Durdurucu Bariyerler, taşınabilirliklerine göre sabit veya gezgin tipte olabilir.
Özellikle askeri pistlerde, savaş uçaklarının uçuşu öncesinde,
pistte, bu sistemler mutlaka kontrol edilir ve uçak durdurucu bariyeri olmayan veya çalışmayan bir askeri pistten, uçak
kalkışına kesinlikle izin verilmez. Her pistte, en az 1 adet sabit
veya gezgin sistem olması zorunludur.
TEKSAV Teknoloji, Uçak Durdurucu Bariyerler konusunda,
önemli bir birikime sahip. Firma, bu sistemler için, uzun zamandır yedek parça üretiyor ve sistemin bileşenlerinin %80’i
ile ilgili tecrübesi bulunuyor. TEKSAV Teknoloji üretimi Ağ
Kaldırma Sistemleri ve Ağları, Türk Hava Kuvvetleri tarafından
da başarıyla kullanılıyor.
TEKSAV Teknoloji, bu birikim ve tecrübeye dayanarak özgün
bir bariyer geliştirme çalışmaları yürütüyor. Firma, özgün çözümü ile dünya üzerinde sadece 2 firma tarafından üretilen
bu özel sistemi, hem daha üstün teknoloji ile hem de rakiplerine göre, ortalama %25 daha maliyet-etkin bir şekilde dünya
pazarlarına sunmayı hedefliyor. Firma, başta Endonezya olmak üzere, çeşitli ülkelerden de ciddi talepler alıyor. TEKSAV
Teknoloji, bir süredir, başta Endonezya ve Kore Cumhuriyeti
olmak üzere, uçak durdurucu bariyer çözümünü konu alan temaslarda bulunuyor.
Hâlihazırda TEKSAV Teknoloji, geliştirmekte olduğu milli
Uçak Durdurucu Bariyer’in, test ve kalifikasyon çalışmalarını
başarıyla sürdürüyor.
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Savunma ve havacılık
sanayisinde elektrik,
elektronik ve makine
sistemleri ile ilgili Ar-Ge, tasarım,
geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak
için 2008 yılında İzmir’de kurulan TEKSAV
Teknoloji, Uçak Durdurucu Bariyer
çözümü ile hem Türkiye’nin hem de
dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını
karşılamaya hazır.
ATAKSİM’de TEKSAV Teknoloji İmzası
ATAKSİM, Türk Kara Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATAK
Helikopterlerinin eğitimlerinin ve harekât planlarının gerçekleştirilmesi için TUSAŞ ve HAVELSAN tarafından geliştirildi.
Bu eğitim sisteminde yer alan ve TEKSAV Teknoloji tarafından
üretilen ATAKSİM Simüle Panelleri; pilotların, simülatör üzerinde, helikopterin panellerinin kullanımını öğrenmesine ve
uçuş kontrol eğitimlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.
Bu proje ile TEKSAV Teknoloji, Türkiye’de ilk defa, uçak simülatör panellerinin yurt içinde üretimini gerçekleştirdi. Paneller, ATAK helikopterlerinde kullanılan paneller ile fiziki olarak
birebir aynı olmakla birlikte, kullanım özellikleri açısından, simülatör ara yüz programıyla entegre olarak çalışıyor. Böylece,
gerçek panellerin fonksiyonel özelliklerinin tümünü yansıtıyor.
TEKSAV Teknoloji, edindiği bu teknoloji ile tüm askeri simülatör panellerinin üretim kabiliyetini kazandı ve Türkiye’nin bu
alandaki yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırdı.
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Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çok sayıda aracın elektrik
ve elektronik altyapısının tasarım ve üretiminde görev
alan Ayyazılım’ın üzerinde çalıştığı bir araç.

Sektörün
Örnek KOBİ’si:
Ayyazılım

T

Tüm fotoğraflar: © Ayyazılım

ürk savunma ve havacılık
sanayisinde, bir
KOBİ olarak aldığı
ödüller ve özellikle araç
elektroniği (vetronics)
alanında elde ettiği ihracat
başarılarıyla adını duyuran
Ayyazılım, kendisine bu
başarıları kazandıran
ürünleri ve kabiliyetleriyle
IDEF’te ziyaretçilerinin
karşısına çıkıyor.
Ayyazılım’ın ziyaretçileri,
firmanın;
n Rasadi Yöntemli
Meteoroloji Sistemi
(RAYMET)’nin Aktif
versiyonu,
n Çöl şartlarında faaliyet
gösteren 700’ün üzerinde
araçta kullanılan merkezi
lastik şişirme sistemi
(CTIS),

Partneri olduğu
Ametek firması ile
beraber oluşturulan
elektronik sistemlere
yönelik ısıtma soğutma
sistemleri,
n Askeri araçlara
özel kameralar ve
durumsal farkındalık
çözümleri,
gibi ürünleri ile ödüllü
ürünleri;
n Alternatör Kontrol
Birimi (ALKÜ),
n RAYMET,
n Bütünleşik Sürücü
Konsolu ve Araç
Bilgisayarı,
hakkında bilgi alabilecekler.
Askeri birliklerin, top ve roket
atışlarının hedefe isabet
oranını arttırmak için ihtiyaç
duyduğu meteorolojik verileri
sağlayan RAYMET’in, kullanıcı
ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirilen versiyonu olan
RAYMET Aktif, görsel veri
almanın mümkün olmadığı,
n

RAYMET
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gece ve kötü hava şartlarında
çalışabilme kabiliyeti ile
öne çıkıyor. RAYMET ile ilk
TESİD ödülünü 2010 yılında
kazanan firma, Bütünleşik
Sürücü Konsolu ve Araç
Bilgisayarı ürünü ile de 2011
yılında, KOBİ dalında Ürün
Geliştirme Süreci Ödülü’ne
layık görülmüştü.
Kurulduğu 2005 yılından
bu yana, sürekli Ar-Ge
yaparak özgün ürünler
ve çözümler geliştiren
Ayyazılım, alışılagelen KOBİ
kalıplarının dışına çıkarak,
hem Türkiye’de hem de
uluslararası pazarda özel
bir konuma ulaştı. Son 3
yıldır, cirosunun, yaklaşık
olarak %85’ini ihracattan
elde eden firma, özellikle
araç elektroniği konusunda,
önemli projelere imzasını
atıyor. Bugün, Türkiye’nin
araç elektroniği sağlayıcısı
olarak, 4x4 araçlardan ana
muharebe tankına kadar
çok sayıda farklı platform
için elektronik sistemler
tasarlayan firma, maliyet
etkin ve hızlı teslimat gibi
özellikleriyle rakiplerini
geride bırakıyor.
Araç üreticilerinin, askeri
ya da dayanıklı (rugged)
alt sistem ihtiyaçları
çerçevesindeki; araçların
elektronik yazılım ve
donanımları ile araçların

kontrol mekanizmalarının
tasarlanması ve üretilmesi,
Ayyazılım’ın uzmanlık
alanları arasında yer
alıyor. Bu ürünler, her
ne kadar rafta hazır gibi
görünseler de Ayyazılım,
kullanıcı ihtiyaçlarına göre,
gerektiğinde uyarlamalar
da yapabiliyor. Firmanın
müşterilerine sunduğu
diğer çözümler arasında
ise elektronik sistem
entegrasyonu ve test
sistemleri sayılabilir.
Araç elektroniği konusunda
çok derin bir tecrübe ve
bilgi birikimine sahip olan
firma, bu derinleşmesinin
bir sonucu olarak, askeri
araçların yanı sıra New
York’un ve Londra’nın taksi
projelerinde de görev aldı.
Böylece savunma alanında
geliştirdiği yetenekleri, sivil
tarafa da uyarlamış oldu.
Özellikle son 3 yıla
bakıldığında, cirosundaki
ihracat oranını yüzde
85’lere çıkartan Ayyazılım,
bu özelliğiyle de sektörün
gelişmesi için gerekli
görülen; “ihracat yapabilen
KOBİ” tanımına en iyi
örneklerden birini teşkil
ediyor. Firma, gelecek
hedefleri doğrultusunda,
yeni bir tesis yatırımı
yaparak üretim altyapısını da
geliştiriyor.
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Bayraktar Mini İHA,
Yeni Sürümü V3 ile Envanterde

Tüm fotoğraflar: © Kale-Baykar

B

ayraktar Mini İHA’nın
V3 serisi, Nisan ayında,
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin envanterine girdi.
Bu yeni sürümün geliştirilmiş
özellikleri ve yenilikleri şöyle:
n Jiroskop destekli;
ataletsel sabit bakış,
coğrafi konum takibi,
gövde sabit ve kafes
modlarına sahip akıllı
stabilize kamera,
n Yeni nesil otopilot sistemi,
entegre ataletsel
sensörler, baro altimetre,
hız ölçer, radyo modem,
konfigüre edilebilir video
verici sistemi,
n Yeni Tip Yer Kontrol
İstasyonu Sistemi
(3 boyutlu harita desteği,
kamera yer takip modu,
coğrafi koordinat takip,
ataletsel stabilizasyon,
yeni nesil arayüz),
n Bütünleşik otomatik
yönlenen anten sistemi
(2 eksen akıllı servo
sistemi, 360 derece sonsuz
yönelme, video alıcı ve
enkoder, radyo modem),
n Kullanıcı dostu arayüz
(Hızlı fonksiyon tuşları, yarı
otonom uçuş ve kamera
kontrolü için 3 eksen
kumanda kolu, dayanıklı
bilgisayar sistemi,
dokunmatik ekran, raster,
vektor, DTED, adres
destekli dinamik harita),
n Rota uygunluk ve görüş
hattı analizi ve
n GPS ve GLONASS
destekli seyrüsefer.
Kale-Baykar ortaklığı
tarafından, yakın menzil gece
ve gündüz, keşif ve gözlem
maksatlı olarak geliştirilip
üretilen Bayraktar Mini İHA,
TSK envanterine giren, ilk
milli ve özgün mini sınıfı
insansız hava aracı olma
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özelliğini taşıyor. Sistem,
ilk olarak 2007 yılında, TSK
tarafından operasyonel olarak
kullanılmaya başlandı. Hâlen
Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
Özel Kuvvetler Komutanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından aktif olarak
kullanılıyor. Bayraktar
Mini İHA, 2012 yılında Katar’a
gerçekleştirilen ihracatla
Türkiye’nin, yurt dışına satılan
ilk milli hava aracı sistemi
olma unvanına da sahip.
Azami uçuş menzili 55 km,
haberleşme menzili ise
15 km olan Bayraktar Mini
İHA, saatte 60 km süratle
uçabiliyor ve azami
4.000 ft irtifaya tırmanabiliyor.
Operasyonel irtifası 1.000 m
ve uçuş süresi 60-80 dk
olarak verilen Bayraktar
Mini İHA, fırçasız elektrik
motorundan güç alıyor.
İki eksenli termal kamera
veya yine iki eksenli
gündüz görüş kamerası ile
donatılabilen uçağın, kanat
açıklığı 2 m; gövde uzunluğu
ise 1,2 m. Teslim edilen
sistemlerin, 100.000’in
üzerinde uçuş sortisi
bulunuyor.
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T

ürk savunma ve havacılık
sanayisinin, kablaj ve
elektromekanik montaj
alanında, tasarımdan
seri üretime uzman
firması TTAF Savunma,
IDEF’te, bu alandaki
yeteneklerini sergileyeceği
standında ziyaretçilerini
karşılıyor. Özellikle çeşitli
platformlara yönelik
kablaj tasarım ve üretim
yeteneklerini sergileyen
firmanın özel gündemini
ise yerli konnektör üretimi
konusundaki çalışmaları
oluşturuyor.
TTAF Savunma, son
dönemde, özellikle kara
platformlarına yönelik
görev aldığı projelerle

TTAF Savunma, Yeni Denizlere Yelken Açıyor
sektörde adından söz
ettiriyor. Bu projeler
arasında; Nurol Makina’nın
EJDER YALÇIN aracı ile
FNSS’nin SABER-25 tek
kişilik kulesi ve TEBER-30
iki kişilik kulesi yer alıyor.
Genel Maksat Helikopter
projesi için de teklif veren
TTAF Savunma, sonucu
heyecanla bekliyor.
Hava ve kara
platformlarında çok sayıda
projede görev alarak
bu alandaki tecrübesini
derinleştiren firmanın
sıradaki hedefi ise deniz
platformu inşa projelerinde
görev almak. TTAF

ESNAD Savunma
Hedef Büyütüyor

K

urulduğu 2015 yılından itibaren hızlı bir büyüme
kaydeden ESNAD Savunma, IDEF 2017’de,
ziyaretçilerini, Suudi ortağı Al-Esnad ile birlikte, 156
metrekarelik standında ağırlıyor. Firma, misyonuna uygun
olarak, standında herhangi bir ürün sergilemiyor. Bunun
yerine, Suudi Arabistan’dan davet edilen askeri heyetler
ve kuruluş temsilcileri ile Türk firmalarını, standında
bir araya getiriyor. Bu doğrultuda fuara, Al-Esnad’ın
tüm üst düzey yetkilileri de katılıyor. IDEF 2017, ESNAD
Savunma’nın ilk fuar katılımı olması dolayısıyla ayrı bir
önem taşıyor.
ESNAD Savunma, geçtiğimiz yıl ve bu yıl, kara araçları alt
sistemleri dışında, savunma sanayisine yönelik üretim
yapan; 11 yerli, 2 de yabancı firma ile temsilcilik anlaşması
yaptı. Bu firmaların ürünlerinin hepsinin tanıtımları Suudi
Arabistan’da yapıldı. Firma, 2017 yılının Mayıs ayına kadar,
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Savunma Genel Müdürü
Ergün İşgör, firmanın
geleceğiyle ilgili olarak
şunları söylüyor: “Yola
çıkış projemiz olan T129
ATAK helikopterinin kablo
demetlerini üretirken bir
taraftan da yeni projelere
kendimizi hazırladık.
Özellikle kara platformları
alanında aldığımız
siparişlerle büyümemizi
sürdürdük. Bir sonraki
aşamada, deniz platformları
inşa süreçlerinde görev
almak istiyoruz. En yakın
aday da MİLGEM projesinin
5. gemisi. Devamında
da doğrudan ihracat

yapabilir bir konuma
gelmeyi hedefliyoruz.
Yerli konnektör üretimi
konusundaki çalışmalarımız
da aralıksız sürüyor.
Bu yılın sonuna doğru,
bu konudaki somut
gelişmelerle sektörün
karşısına çıkmak istiyoruz.
Bir diğer gündem
maddemiz de alt sistem
entegratörü olmak; bu
konuyla ilgili çalışmalarımız
da belli bir aşamaya geldi.
Hava aracı modernizasyon
projeleri, önümüzdeki
süreçte gündemimizdeki bir
diğer konu başlığı
olacak.”

tamamı yerli üreticilerle, kara araçları için geliştirdiği
12 farklı alt sistemin prototip ve test aşamalarını
tamamladı. Bu ürünlerden 2 adedi, müşterinin ihtiyacına
yönelik olarak, yeni tasarlanan sistemler. 3 ürünün
satışı yapıldı. Diğerlerinin ise Suudi Arabistan’daki araç
modernizasyon projelerindeki takvimlere bağlı olarak, ilk
satışlarının bu yılın sonunda ve ağırlıklı olarak da 2018 ve
2019 yıllarında içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Kurulduğunda 6 kişiden oluşan ESNAD Savunma, 2016
yılında ve 2017 yılında, birer kişi genişleyerek 8 kişi oldu.
Firmanın, tamamı ihracattan kaynaklanan cirosunun
gelişimi ise şöyle gerçekleşti:
n 2015: 5.660.120 dolar
n 2016: 9.428.165 dolar
n 2017 (İlk Çeyrek): 3.581.850 dolar
n 2017 (Hedef): 13.000.000 dolar
n 2018 (Hedef): 20.000.000 dolar
ESNAD Savunma, IDEF 2017’de kuracağı yeni ilişkilerle
hedeflerine daha da hızlı ilerlemeyi amaçlıyor.
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Kore Cumhuriyeti de
Tercihini Meteksan Savunma’dan
Yana Kullandı

Tüm fotoğraflar: © Meteksan Savunma

K

ore 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
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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 Kuvvetleri’nin de
açmış olduğu ihaleyi
kazanmış ve sistem
teslimatını başarı ile
tamamlamıştı.
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CANİK TP9 Serisi,
Yeni Modellerle
Genişliyor
Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın CANİK markası ile müşterilerine sunduğu
yarı otomatik tabancaları, hem Türkiye’de hem de başta ABD olmak üzere,
dünya pazarlarında, kendilerine özel bir yer edindiler. İlk aşamada
silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin kullanımı için tasarlanan TP9,
yeni modellerle hedef kitlesini genişletiyor.

Tüm fotoğraflar: © Samsun Yurt Savunma

T

P9’un kaydettiği gelişimi anlamak için, tabancanın tarihçesinden başlamak gerekiyor. SYS Genel Müdürü
C. Utku Aral, TP9’u nasıl geliştirdiklerini şöyle anlatıyor: “2008 yılında yapmış olduğumuz araştırma sonucunda,
kolluk kuvvetlerinin, gelecekteki tabanca talebinin tamamının, polimer gövdeli ve iğne ateşleme sistemli olacağını tespit ettik. Söz konusu sistemde, hem tabanca ciddi miktarda
hafifliyor hem de iğne ateşleme mekanizmasında parça adedi azaldığından, tabancanın mukavemet performansı artıyor.
Bu dönemde, Türkiye’de bu özelliklere haiz bir tabanca bulunmadığından, projedeki alt sistemlerin tamamını, ilk kez
geliştirmek durumunda kaldık. Sonuç olarak TP9 modelini,
2 yıllık bir çalışma neticesinde hayata geçirdik; ama mekanizmanın tüm eksiklerini tamamlamamız, neredeyse 4 senemizi aldı. Tam da o dönemde, Emniyet Genel Müdürlüğü
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(EGM), bu tip tabancaları tercih edeceğini açıkladı. Ardından
başlatılan ihale sürecinde, TP9, yarıştığı tüm yabancı rakiplerini geride bırakarak, envantere girmeyi başardı. Akabinde
Özel Harekât Daire Başkanlığı ile yaptığımız çalışma neticesinde, TP9 modelinin bir üst sürümü olan, TP9 SF modelini
geliştirdik. TP9 SF modeli, TP serisinin tüm dünyada kabul
edilmesini sağladı. Bugün, EGM bünyesinde, 70.000 adet TP9
serisi silah hizmet veriyor. Dünya pazarında da birçok kolluk
kuvveti, ihtiyaçlarına göre; TP9 DA, TP9 SA, TP9 SF, TP9 SFx,
TP9 SFL, TP9 SF Elite ve TP9 SF Elite-S modellerini kullanıyor.”
TP9 serisi tabancalar, Güney Afrika, Kamerun, Burkina Faso
ve Zambiya’da, kolluk kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.
Ayrıca, Ukrayna sınır kuvvetlerinin tamamı da TP9 kullanmaya başladı.

SYS, son 2 yıldır, TP9 serisinin, diğer ebat ve özelliklerde
değişik sürümleri üzerinde çalışıyor. 2016 yılı sonunda, spor
atıcılık uygulamalarına yönelik TP9 SFx ve gizli taşınabilirliğe uygun TP9 SF Elite modelleri satışa sunuldu. Söz konusu modeller, daha önce geliştirilen; TP9 DA, TP9 SA ve
TP9 SF modellerinin muadilleri olmadığından, firmanın satış rakamlarına doğrudan etki etti. Önümüzdeki Haziran ayı
içerisinde, TP9 serisinin, susturucu takılabilir modelleri de
ABD’de satışa sunulacak. 2018 yılının başında ise TP9 serisinin, ilk “sub-compact” modelinin satışı başlayacak. Söz
konusu silahın ABD’ye ihracatı mümkün olamayacağından,
montaj işlemleri, ABD’de bulunan CANİK USA tesislerinde
yapılacak. SYS, bunların haricinde; 2019, 2020 ve 2021 yıllarında satışa sunulacak projelerinin çalışmalarına da bir yandan devam ediyor. SYS’nin hedefi, yılda 350.000 adet tabanca
satış rakamına ulaşmak.
Aral, ABD pazarı ile ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor: “ABD
pazarı, tüm hafif silah üreticilerinin en büyük pazarı konumundadır. ABD pazarında var olmanın tek yolu, kaliteli ürün
sunmanın yanında pazara markayı
kabul ettirmekten geçer. Bunu
başarmak, uzun soluklu ve meşakkatli bir çalışma gerektiriyor.

7 sene önce aldığımız karar çerçevesinde, konusunda uzman ekipler ile çalışmalar yaptık; markamızı, logomuzu ve
sunumumuzu masaya yatırıp, bir plan çerçevesinde çalışmalar başlattık. Yapmış olduğumuz kamuoyu çalışmaları
çerçevesinde, yol haritamızı belirleyip harekete geçtik. Bugün CANİK, gerçekten Türkiye’nin dünya markalarından biri
oldu. Şunu belirtmek isterim ki; bu pazardaki başarı, fiyattan
geçmiyor. Şu an bilinen dünya markaları ile fiyat farkımız
yok denecek kadar az ve müşteriler, CANİK ürünlerini, fiyatından dolayı değil kalite ve performansından dolayı tercih
ediyorlar. İlk başladığımız günden bugüne, toplam 7 farklı tip
ürünümüz pazara sunuldu ve hepsinde, en üst kalite performansı sağlandı. Bu sayede, müşterilerin markaya güvenini
ve bağımlılığını da sağlamış olduk.”

En İyiler için TP9 Elite Serisi

TP9 Elite serisinin geliştirilmesine, ABD’den gelen talep
doğrultusunda başlandı. Silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerinin kullanımına yönelik geliştirilen TP9 modellerinden
farklı olarak TP9 SF Elite modeli, iç kılıf ile rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Ebadının
küçük olmasına karşın, 15 mermi kapasitesi ile
kullanıcıya yeterli mermi kapasitesi sağlayan bu
serinin poligon atışının da çok konforlu olduğu
belirtiliyor. TP9 Elite serisi, bu nedenle tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.
TP9 SF Elite modeli, 2016 yılının Kasım ayında, Türkiye’den önce, ABD’de satışa girdi. SYS,
ABD’ye, ayda, ortalama 10.000 adet TP9 serisi
tabanca sevk ediyor ve bunların yaklaşık %35’ini,
Elite serisi oluşturuyor. Aynı oran, Türkiye’deki
satışlar için de geçerli.
TP9 Elite serisinin mukavemet performansı,
Savunma Sanayii Müsteşarlığının, Özgün Yerli
Tabanca projesi için belirlediği kriterlere uygun
şekilde arttırıldı. Bu model, TP9 serisinin, en üst
performanslı silahı olma özelliğini taşıyor. Ebat
olarak gizli taşımaya uygun olan Elite modeli, ayrıca geliştirilmiş bir tetik emniyeti mekanizmasına da sahip. Tabancanın sökülmesi, diğer TP9
serisi modellere nazaran farklı ve muadillerine
göre çok daha pratik. Nişangâhı Scott Warren tarafından tasarlanan tabancada, profesyonel bir
nişangâh, standart olarak kullanıcıya sunuluyor.
TP9 SF Elite modelinin tasarımı, hem sağ hem
sol el kullanımına uygun. TP9 Elite-S modelinde
ise tetik korkuluğu üzerinden emniyet mandalı
özelliği de dünyada ilk kez kullanıma sunuldu.
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Otokar, RABDAN 8x8 ile
Dikkatleri Üzerine Çekti
Otokar, 19-23 Şubat tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin başkenti
Abu Dabi’de gerçekleştirilen IDEX 2017’de, BAE’deki ortak girişim şirketi
üzerinden imzaladığı sözleşme ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
BAE, 8x8 tekerlekli zırhlı araç ihtiyacı için RABDAN’ı seçti.

F

uar sırasında, BAE ile Tawazun arasında, RABDAN 8x8
tekerlekli zırhlı araçlarının tedarik edilmesini konu
alan, 661 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. 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. Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, 6 yıllık bir takvimi olan proje ile ilgili olarak;
“2016’da Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurduğumuz Otokar Land Systems şirketimizle Körfez bölgesi başta olmak
üzere yurt dışı iş birliklerimizi güçlendirmeyi, yeni pazarlara açılmayı ve satışlarımızı arttırmayı hedeflemiştik. Bu
hedefteki ilk adımımız; Tawazun ile ortaklaşa kurduğumuz
Al Jasoor’un, BAE ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
önümüzdeki dönemde 700’lü adetlere ulaşması öngörülen,
dünyanın en büyük 8x8 zırhlı araç alımlarından biri olan bu
ilk sözleşmeye imza atması oldu.” dedi.
Otokar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, proje kapsamında, Otokar’ın doğrudan elde
edeceği gelirlerin; gerçekleştirilecek araç ihracatından, demonte kit (CKD / Completely Knocked Down) satışlarından,
teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirlerinden ve Al Jasoor’dan alacağı temettülerden oluşacağı bildirildi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, bu sözleşme ile Otokar’ın teknoloji ihracatına ve ortak girişim şirketi aracılığıyla yurt dışında üretime başladığına dikkat çekti. “Ülkemizin savunma
sanayisi 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 pazarlardaki konumunu
güçlendiriyor. İmzalanan bu anlaşma ile şirketimiz Otokar, savunma sanayisinde artık
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RABDAN Teknik Özellikleri
Mürettebat

Azami Ağırlık
Boyutlar
(Amfibi yetenekle ilgili donanım dâhil)

İz Genişliği
Karın Altı yüksekliği
Balistik Koruma
Mayın Koruması
Motor
Tork
Dişli Kutusu
Azami Yol Hızı
Yol Menzili
Sudan Geçiş
Eğim Tırmanış
Yan Eğim
Hendek Geçişi
Dik Engel Geçiş
Dönüş Çevresi
Sudaki Azami Hızı

12’ye kadar (sürücü ve komutan dâhil)
Zırhlı Muharebe Aracı sürümü 1+2+8
Personel Taşıyıcı sürümü 2+10
30.000 kg (büyüme potansiyeli var)
8.000 mm x 3.250 mm x 2.350 mm
2.560 mm
450 mm
STANAG 4569 Seviye 4 +
STANAG 4569 Seviye 4a/4b +
Caterpillar 600 BG, 12,5 l, 6 silindirli, su soğutmalı
2.384 Nm @ 1400 rpm
Allison 4500, 6 ileri, 1 geri
105 km/sa
700 km
1.500 mm
%60
%30
2.000 mm
700 mm
22 m
10 km/sa

sadece ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana
çıkıyor. Otokar mühendislerince tasarlanan ürünler ve kabiliyetlerimiz uluslararası arenada başarı elde ediyor. Bu sözleşmede, uzun, detaylı ve zorlu bir değerlendirmeyle ulaştığımız başarı, Türk savunma sanayisi için de tek kalemde
imzalanan en büyük ihracat anlaşmasıdır. Gurur duyuyoruz.
Al Jasoor’un gelecekte BAE’nin ve bölgenin her türlü kara
sistemleri talebini karşılamasını hedefliyoruz.”
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Otokar’ın teknolojik üstünlüğü, mühendislik gücü, tasarım kabiliyeti ve 30
yıllık tecrübesi ile dünyada savunma sanayisi sektöründeki
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 savunma sanayisinin 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 kazandıracağına inanıyorum.”

Sınıfında Fark Yaratacak
RABDAN, en zor arazi ve iklim koşullarında, modern bir ordunun ihtiyaç duyacağı zırhlı piyade muharebe, keşif gözetleme, silah taşıma maksatlı ve komuta kontrol görevleri için
modüler bir platform olarak hizmet vermek
üzere tasarlandı. Orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyonuna uygun
olan RABDAN, BAE’nin envanterinde
bulunan BMP-3 paletli zırhlı araçlarında kullanılan kule ile sergilendi. Bu
kule, hem 100 mm hem de 30 mm top
taşıyor. Bağımsız süspansiyona, kilitli
transfer kutusuna ve patlak gider lastiklere sahip araç, amfibi operasyon yeteneği ile denizde de gidebiliyor. RABDAN
ismi, Hz. Muhammed’in atının soyundan
geldiğine inanılan, gücü, sürati ve yarış
kazanmadaki kabiliyetleri ile bilinen safkan
Arap atından geliyor.
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ARES 80 SAT

ARES Tersanesi’nden,
Özel İhtiyaçlara Özel Botlar
ARES Tersanesi (ARES), yakın
zamanda, 2 bot modeli ile ilgili önemli
gelişmeler yaşayacak olmanın
heyecanını yaşıyor.

Tüm fotoğraflar:

© ARES Tersanesi

Özel Kuvvetlerin Yeni Ası: ARES 80 SAT

ARES’in su altı taarruz (SAT) timlerine yönelik yeni botu
ARES 80 SAT, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın
ihtiyacı için başlatılan; fakat daha sonra iptal edilen yeni SAT
botu tedarik sürecinde geliştirilen platformu temel alıyor.
ARES’in ciddi yatırımlar yaparak geliştirdiği ve tüm teknik
çalışmaları tamamlanan ARES 80 tasarımının gövdesi üzerinde şekillendirilen ARES 80 SAT, farklı bir konsepte sahip.
ARES, çok önem verdiği bir yurt dışı müşterisi için geliştirdiği
botun tanıtım çalışmalarına, IDEF 2017 ile başlıyor.
ARES, bu sınıftaki botlarla ilgili çalışmalarına yaklaşık 5 yıl
önce başladı. Türkiye’deki ihaleye hazırlık olarak başlattığı
çalışmada, denizcilik ve performans özellikleri öne çıkan
bir gövde formu tasarımı ortaya çıktı. ARES Yönetim Kurulu
Başkanı Kerim Kalafatoğlu, bu formu; “Gerek sınırları zorlayan yüksek sürat kabiliyeti ve gerekse çok ama çok üstün
denizcilik özellikleri itibarıyla emsalsiz.” sözleri ile anlatıyor.
ARES’in bu formu, geleneksel çekme testlerinin dışında,
hem ampirik olarak ve hem de “self-propelled sea-keeping”
(kendinden tahrikli denizcilik) testleriyle denenip ispatlandı.
Gövde formu, 5 deniz durumunda dahi, 50 knot civarı süratleri yakalayabiliyor. Sonuçta, hem özel operasyonlarını hem
de daha uzun görev dayanımı gerektiren karakol görevlerini
222 - Mayıs 2017

ARES 80 SAT ile
ilgili testlerin
yapıldığı model

başarıyla yapabilecek nitelikte, çok rollü bir platform ortaya
çıktı.
ARES 80 SAT, 24 m boyunda, 5,8 m eninde ve 5.200 BG güç
ile 54 knot sürate ulaşıyor. Tahrik, 2 adet 2.600 beygir gücünde 16 silindirli MTU marka ana dizel makinalara bağlı Rolls-Royce marka su jetleri ile sağlanıyor. Çok çeşitli silah ve
sensörlerle donatılabilen bot, 1 ya da 2 adet RHIB ve bunlara
ilaveten 2 adet jetski taşıyabiliyor. Seyir siası 600 mile kadar
uzatılabilen botta, 7 personel, bir hafta kadar ikmalsiz olarak
görev yapabiliyor. Ek olarak, tam teçhizatlı, 9 ila 16 arasında komando da botta idame edilebiliyor. Platforma, 30 mm

ARES 150 HERCULES

stabilize topun rahatlıkla uygulanabileceği de gelen bilgiler
arasında.
Tamamen alüminyum gövdeli olan botta, standart deniz
alüminyumu olan 5083 yerine, daha üstün karakteristiklere
sahip, 5383 sealium kullanılıyor. Kalafatoğlu, bu konudaki
yaklaşımlarını söyle özetliyor: “Kompozitin ticari ve paramiliter gemi inşada en iyi malzeme olduğundan emin olmakla
birlikte, muharip sınıf askeri gemilerde kullanımının sınırlı
olduğunu düşünüyoruz. Özel operasyonlarda, ağır şartlarda
çalışacak; hedef olabilecek, çok çeşitli çarpışma ve ezilmelerden kaynaklı deformasyonlara tabi olabilecek bir platformda, her yerde ve kolaylıkla tamir edilebilme özelliği olan
metal malzemelerin kullanımının daha uygun olduğuna inanıyoruz. ARES 80 SAT, gerek sığ sularda operasyon kabiliyeti
gerekse çıkarma kabiliyeti ile farklılık yaratıyor. Bot, sığ sulara girebiliyor, sahile kapak atarak direkt olarak personel
indirip alabiliyor. Bunu yaparken de timler, geminin kıç veya
yan güvertelerine çıkmadan, doğrudan doğruya gemi içinden
baş rampa kanalıyla koşarak sahile çıkabiliyor.”

ARES 80 SAT

ARES 150 HERCULES Geliyor

ARES, Katar İçişleri Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme uyarınca, Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için, farklı tiplerde,
toplam 17 bot inşa ediyor. 5 adedi 24 m’lik, 3 adedi de 35
m’lik toplam 8 adet botun teslimatını tamamlayan ARES,
sözleşme takviminin 13 ay önünde devam ediyor. Projede
teslim edilmeyen 7 adet 35 m’lik bot ve 2 adet 48 m’lik bot
kaldı. ARES, bu yılın sonuna kadar, 4 adet daha 35 m’lik bot
teslim etmeyi planlıyor.
ARES, 48 m boyundaki ARES 150 HERCULES açık deniz karakol gemilerinden ilkinin kompozit gövde inşasını, geçtiğimiz haftalarda tamamladı. Bu gemi, donatım hattına geçerken, ikinci geminin de gövde inşası başladı. ARES, ilk gemiyi,
Ağustos veya Eylül ayında denize indirmeyi ve yıl sonuna
kadar da teslim etmeyi planlıyor. İkinci geminin teslimatı
da 2018 yılının ortasında yapılacak. Böylece, yine 2018 yılında teslim edilecek 3 adet 35 m’lik bot ile proje, sözleşmede
belirtilen tarihten, yaklaşık 22 ay daha erken tamamlanmış
olacak.
48 m boya ve 9 m ene sahip ARES 150 HERCULES; E-glass,
karbon elyaf ve epoksi reçine gibi tamamen ileri kompozit
malzemelerle inşa ediliyor. ARES, gemi gövdesinin, 30 yıl
hiç bakım gerektirmeyeceğini; rutin karina temizliği ve antifoil uygulamasının yeterli olacağını belirtiyor. Diğer yandan
gemi, gövde formu itibarıyla yarı deplasman özelliği sunuyor.
Böylece, hem üstün denizcilik kabiliyetine hem de yüksek
sürate sahip. Örneğin, 260 ton deplasmanda ve sadece 9.000
beygir makina gücüyle 37 knot sürate ulaşabiliyor. Sözleşme
isterlerine göre, 29 knot sürat ve 800 mil seyir siası zorunluluğu var; ARES 150 HERCULES ise 37 knot sürat ve 1600 mil
seyir siası sağlıyor.
ARES 150 HERCULES ayrıca, dalış desteği sağlayan; ilaveten kıç güvertesinde, yine ARES tarafından üretilen iki adet
yüksek süratli ve ARES 25 HARPOON markalı interseptör bot
Mayıs 2017 - 223

MSI

IDEF 2017

Kalıptan çıkartılan ARES 150 HERCULES

taşıyan bir platform. Bu interseptör botlardan, birer adet de
35 m’lik ARES 110 HERCULES serisi botlara bulunuyor.
ARES, teslim ettiği tüm botlarda, ASELSAN üretimi
30 mm MUHAFIZ ve 12,7 mm STAMP silah sistemlerini kullanıyor. Tersane, geçtiğimiz aylarda imzaladığı sözleşmeyle
ASELSAN’dan, 12 adet MUHAFIZ ve 29 adet de STAMP satın aldı.
Kalafatoğlu, ARES’in, yurt içinde ve yurt dışında takip ettiği
projelerle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Etkin ve başarılı bir iş
geliştirme departmanına sahibiz ve pazarlamaya ciddi kaynak ayırıyoruz. ARES, şu anda dahi hatırı sayılır bir marka
durumunda geldi. Kendi alanımızda, dünyanın en büyük isimleriyle yine dünyanın her yerinde, kıran kırana yarışabilmekteyiz. Bu, çok olumlu bir durum ve emeklerimizin karşılığının
alındığının kanıtı. Aklımıza gelmeyecek coğrafyalardan talepler almaya başladık. Egomuz çok düşük. Çok iyi bildiğimiz bir
şey var: Aslında ne kadar az biliyor olduğumuz. Hâlâ öğrenmeye çalışıyoruz ve bu hep böyle devam edecek. Tamamen
müşteri odaklı, gerçek ihtiyaç ve operasyonel gereksinimlere
hitap eden platformlar geliştirip sunmaya gayret ediyoruz.
Yurt içinde Yeni SAT Botu ve Süratli Devriye Botu ihalelerinde
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yarıştık; şu anda sonuç bekliyoruz. SSM projeleriyle çok ama
çok ilgiliyiz ve bu yönde ciddi yatırımlar, düzenlemeler yaptık.
Özellikle ileride beklenen Türk Tipi Hücumbot Projesi’nin, en
önemli oyuncularından biri olmaya adayız. Ancak bizi diğer
yerli tedarikçilerden ayıran önemli bir farkımız var. Yerli rakiplerimizin tamamı, öncelikle SSM’ye, yani yurt içine satışlar
yapıp geliştiler, zenginleştiler. Ve böylece ihracat pazarlarına çıktılar.
Oysaki ARES, en başından beri ihracatta var ve
aslında dış pazarlardan
içeriye gelen; daha doğrusu, ihracatın yanına iç
pazarı da eklemeye gayret eden bir tersane. Yani
dışarıda kazanıp içeriye
harcayan, belki de tek
milli tersane. Nitekim
hâlihazırda, yurt içinde,
görece düşük bütçeli 2
ihalede yarışıyor olmakla
beraber, özellikle Körfez
bölgesinde, rekor sayılabilecek büyüklüklerdeki
tedarik programlarında
yarışıyoruz. Çok yakında,
önemli ve çok iyi haberARES 150 HERCULES
lerimizi duyacaksınız.”
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FNSS, IDEF’te,
Kara Platformlarının
Geleceğini Sergiliyor
Ürün ailesini, yenilikçi ürünlerle genişletmeyi sürdüren
FNSS, IDEF 2017’de, hem yeni araçlarının lansmanını yapıyor
hem de en yeni platformlarının geldiği son noktayı
sergiliyor. FNSS standının ziyaretçileri,
kara platformlarının geleceğine dokunma
fırsatı da buluyorlar.

F

uarda, kara platformlarına yönelik lojistik destek ve
modernizasyon gibi çözüm ve kabiliyetlerini de sergileyen FNSS’nin standında, her biri sınıfının zirvesinde
bulunan, şu araç ve silah sistemleri yer alıyor:
n KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank
n KAPLAN 30 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı
n KAPLAN 20 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı
n PARS III 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı
n PARS III 6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı
n PARS İZCİ 6x6 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli
Zırhlı Araç
n PARS 4x4 Tanksavar Aracı
n TEBER 30 İki Kişilik Kule
n TEBER 30 Uzaktan Komutalı Kule
FNSS, fuarda; KAPLAN 30, PARS III 8x8 ve PARS III 6x6 Taktik
Tekerlekli Zırhlı Aracı, PARS İZCİ 6x6 Özel Maksatlı
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, ZMA modernizasyonu ve
TEBER 30 İki Kişilik Kule’nin lansmanını da yapıyor.
Konsept tasarımının lansmanı Endonezya’da yapılan
KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank prototipi ise ilk defa
sergileniyor.
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FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail
Kurt, FNSS’nin geldiği
noktayı şöyle özetliyor: “5 yıl önce ortaya
koyduğumuz stratejik
planımızın gösterdiği
yolda, proaktif davranarak, hem Türk
Silahlı Kuvvetlerinin
hem de dünya ordularının ihtiyaç duyacağı
teknolojilere ve yeteneklere yatırım yaptık.
Sonuçta, 15 tondan 30
tona kadar, farklı ihtiyaçlara cevap veren
paletli zırhlı muharebe aracı ailemiz; 4x4’ten 8x8’e kadar taktik tekerlekli
zırhlı araç ailemiz ile SAMUR ve KUNDUZ’dan oluşan zırhlı istihkâm araçları ailemiz oluştu. Bunlara, orta ağırlık

sınıfı tankımız KAPLAN MT’yi ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı
ZAHA’yı da eklemeye hazırlanıyoruz. Ayrıca; 25, 30 ve
40 mm silahlı, insanlı ve insansız kulelerimizle de müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugün,
FNSS, ürün ailesiyle ve bu ürünlerin etkinliği ve teknolojisi ile
dünyanın önde gelen kara platformu üreticilerinden birisidir.”
Kurt, gelecek için ise daha da büyük bir FNSS’nin ipuçlarını
veriyor: “FNSS, son dönemde, Türkiye’de; PARS 4x4, KAPLAN 15, ZMA 30 ve ZAHA araçlarının tasarımını ve seri üretimini kapsayan projelere imza attı. Yurt dışında ise PARS
6x6 ve PARS 8x8 ile yeni bir ihracat başarısı daha kazandı.
Tüm bunlar, şirketi, 1-2 yıl içerisinde, yıllık 500 milyon dolar ciro bandına taşıyacak. Önümüzdeki yeni stratejik plan
döneminde ise hedefimiz, milyar dolarlık ciroya ulaşmak.
Bunu, hem mevcut ürün ailemiz hem de bu ürün ailemize
katacağımız yeni platformlarla sağlayacağız. FNSS, geride
bıraktığımız dönemde; doğru stratejiler ortaya koyabilen,
bunları uygulayabilen ve başarıya ulaşabilen bir firma olduğunu gösterdi. Yeni stratejik plan döneminde de aynısını
tekrarlayacağından kimsenin bir şüphesi olmasın.”
Kurt, son sözü ise FNSS’nin varlık nedeni olan müşterile-

rine ayırıyor: “FNSS, kurulduğu günden beri, girdiği her
işe büyük bir ciddiyetle yaklaşan bir firma. Müşterilerimize, ihale sürecinden itibaren, değer katmaya başlıyoruz.
Müşterilerimiz, sonunda ipi göğüsleyen FNSS olmasa bile
FNSS’nin getirdiği yaklaşımlar sayesinde, ihalelerin; takvim, bütçe ve kalite parametrelerinin daha iyiye gittiğini
biliyor. FNSS, Türk Silahlı Kuvvetlerinin; envanterdeki araç
sayısı ve envanterdeki araç tipleri gibi farklı parametrelerin hepsine göre, en büyük tedarikçisi. İş yaptığı yabancı
ülkelerle de FNSS’nin iş bağlantıları hiç kesilmedi. İlk sözleşmelerin ardından, yeni işler aldı ya da entegre lojistik
destek faaliyetleri kapsamında, o ülkedeki varlığını devam
ettirdi. Malezya’da AV8, Endonezya’da KAPLAN MT ile ortak geliştirme projeleri yürütüyoruz. Suudi Arabistan’da,
yerel ortağımızla, bir devlet tesisini işletiyoruz. FNSS, yurt
dışı müşterilerine, hem silahlı kuvvetleri için en iyi çözümü
hem de savunma sanayileri için en uygun iş birliği modellerini sunuyor. Geleceğe güvenle bakmamızın en büyük nedeni, müşterilerimizin memnuniyeti. Önümüzdeki dönemde
de müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya devam
edeceğimizi, güvenle ifade edebilirim.”
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Yeni Nesil Amfibi Zırhlı
Muharebe Aracı: KAPLAN-20

K

APLAN 20 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı (YN-ZMA),
FNSS’nin; Türk, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya Silahlı Kuvvetleri envanterinde başarıyla hizmet vermeye devam eden ZMA aracının ağırlık sınıfını, 21’inci yüzyıla taşıyor.
Muharebe ağırlığına bağlı olarak ortalama 23 BG/ton güç/
ağırlık oranına, otomatik şanzımana ve ana muharebe tankları ile ortak hareket edebilme yeteneğine sahip araç, farklı
alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine
getirebiliyor.
Sınıfındaki, amfibi özelliğine sahip az sayıdaki araçtan biri
olan KAPLAN 20 YN-ZMA’nın gövdesi, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal ediliyor.
Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön
kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri, aracın
orta kısımda bulunuyor. Geriye kalan arka kısımda ise personel taşıyıcı konfigürasyonunda 8 kişilik; silah kuleli konfigürasyonda ise 6 kişilik personel bölümü yer alıyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, FNSS’nin ZMA
sınıfındaki iddiasını, KAPLAN-20 ile sürdürdüğünü söylüyor: “Son dönemde, zırhlı muharebe araçlarının ağırlıkları, özellikle beka gereksinimleri nedeniyle oldukça arttı.

KAPLAN-20, pazarda, farklı ve düşük bir ağırlık sınıfında,
etkin bir çözüm sunuyor. Aracımızın amfibi olması da onu
kullanacak silahlı kuvvetlere önemli bir esneklik sağlıyor.
FNSS, ZMA ile kaydettiği başarıyı, KAPLAN-20 ile sürdürmeyi hedefliyor.”

Yüksek Koruma Seviyesine Sahip
Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı: KAPLAN-30

F

NSS, Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı (YN-ZMA) ürün
ailesinin yeni ve üst modeli KAPLAN-30’un lansmanını, IDEF 2017’de yapıyor. KAPLAN ailesinin amfibik üyeleri olan KAPLAN-15 ve KAPLAN-20 ile karşılaştırıldığında,
KAPLAN-30, yüksek iç hacmi ve yüksek koruma seviyesi ile
dikkat çekiyor. Hem potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarını
dinlemeye hem de özgün teknolojilerini geliştirmeye devam
eden FNSS, daha yüksek ağırlık sınıfında bir araca olan ihtiyacı da görerek KAPLAN 30 YN-ZMA’yı geliştirdi.

228 - Mayıs 2017

Muharebe ağırlığına bağlı olarak, ortalama 20 BG/ton güç/
ağırlık oranına, otomatik şanzımana ve ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle çok çeşitli görevleri yerine
getirebiliyor. KAPLAN-30, sahip olduğu balistik zırhı ve mayına karşı yüksek koruma özelliği sayesinde, içinde görev
yapan askeri personelin güvenliğini de üst seviyede sağlıyor. Aracın karın altı yüksekliği, personelin ayak bastığı yüzey, oturma şekli ve yüksekliği; ihtiyaç duyulan mayın ve el
yapımı patlayıcı (EYP) koruma seviyesine göre tasarlandı.
KAPLAN 30 YN-ZMA’nın gövdesi; balistik malzemelerden,
balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal ediliyor. Güç
grubu kabini ve genişletilmiş sürücü bölmesi, aracın ön
kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri, aracın orta kısmında bulunuyor. Geriye kalan arka kısımda ise
personel taşıyıcı konfigürasyonunda 8 kişilik; silah kuleli
konfigürasyonunda ise 6 kişilik personel bölümü yer alıyor.
KAPLAN 30 YN-ZMA arttırılmış faydalı iç hacmi sayesinde,
araçta, kullanıcıya daha fazla görev ekipmanını ve mühimmatı taşıma imkânı sağlıyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, KAPLAN-30’un,
ZMA sınıfında zirve noktasını temsil ettiğini belirterek şunları söylüyor: “KAPLAN-30’un arkasında, FNSS’nin 30 yıla
yaklaşan tecrübesi ve FNSS üretimi binlerce ZMA’nın operasyonel birikimi var. Her yönüyle sınıfının lideri bir araç
ortaya çıkarttık. Araçla ilgili bizi gururlandıran en önemli
noktalardan birisi; beka, hareket kabiliyeti, görev yükü ve
iç hacim gibi, birindeki yetenek artışının diğerine negatif
etki yaratmadığı, tüm kabiliyetleriyle dengeli bir araç tasarlamış olmamız. KAPLAN-30’un, önümüzdeki dönemde,
pazarın en önemli oyuncuları arasında yer alacağına inancımız tam.”

KAPLAN MT, Tank Sınıfına Yeni Bir Soluk Getiriyor

F

NSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir
çalışma kapsamında geliştirmekte olduğu Orta Ağırlık
Sınıfı Tank KAPLAN MT, testlere hazır prototipi ile IDEF
2017’de ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. KAPLAN MT; hassas doğrudan ateş kabiliyeti, yakın ateş desteği sağlayan
mühimmattan tanksavar mühimmata kadar uzanan geniş
mühimmat seçenekleri ve üstün taktik ve stratejik hareket
kabiliyeti ile muharebe sahasına yeni bir soluk getiriyor.
KAPLAN MT, gücünü, aracın arka kısmında bulunan ve
20 BG/ton mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç
paketinden alıyor. Motor, bu gücü, çift pinli paletleri süren
ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, anti-şok
süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor.
Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm Cockerill
topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya
sahip CMI Cockerill® 3105 kulesi sağlıyor. Bu kule sayesinde KAPLAN MT, düşük ağırlığına rağmen, yüksek tahrip
gücüne ulaşıyor.
Aracın iç kısmı, mürettebatın ergonomisi ve taktiksel koşulların yanı sıra sürüş, silahın ateşlenmesi ve mühimmatın yüklenip çıkarılması gibi, muharebe sırasında karşılaşılan şartlar dikkatlice göz önünde bulundurularak
tasarlandı. Sürücü koltuğunun özel tasarımı, kullanıcının
yeterli bir görüş alanına sahip olmasını ve kabin içerisin-

deki tüm ekipmanlara ulaşabilmesini sağlıyor. KAPLAN
MT; araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemi ile de
donatılıyor.
Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya
sahip olan KAPLAN MT, kullanıcısına, muharebe alanındaki
tehditlere karşı, çok kısa sürede, yeterli ateş gücü ile hızlı
yanıt verme imkânı tanıyor. Bu da beraberinde, muharebe
alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti getiriyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, hem KAPLAN
MT’nin yeteneklerine hem de geliştirme modeline vurgu
yapıyor: “KAPLAN MT, çok özel bir araç. Projenin ilerleyen
safhalarında, aracın performansını sahada gösterdiğimizde, bu tasarımın etkinliği, daha net bir şekilde gözler önüne
serilecek. Bu aracı, Endonezyalı ortağımızla geliştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. FNSS, farklı iş birliği modellerini yıllardır başarıyla uyguluyor. Malezya’da,
iş ortağımız DEFTECH ile AV8 projesini yürütüyoruz. Suudi
Arabistan’da, ortak girişim şirketimiz FNSS ME üzerinden, devlete ait bir fabrikayı işletiyoruz. Endonezya’da ise
farklı bir model uyguluyoruz; ortak ürün geliştiriyoruz.
FNSS, sahip olduğu teknolojisi ve tecrübesi ile dost ve müttefik ülkelerle farklı iş birliği modelleri altında çalışmaya
hazır.”
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PARS 4x4
Tanksavar Aracı,
Sınıfının Yıldızı
Olacak

M

otorunun arka kısmında yer alması ile diğer 4x4 araçlar arasından
sıyrılan PARS 4x4 Tanksavar Aracı,
IDEF 2017’de de bakışları üzerinde toplamaya devam edecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, Türk Kara
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını
karşılamak için yürütülen Silah Taşıyıcı
Araçlar (STA) projesi için seçilen PARS
4x4, kullanıcısının özel ve zorlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. STA
projesinde, tank avcısı konfigürasyonunda teslim edilecek araç, modüler
altyapısı ile yeni görevlere de hazır.
25 BG/ton güç/ağırlık oranıyla araç, düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahip.
Hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, derin
ve akıntılı suda operasyon yapabiliyor.
Araç, yere yakın ağırlık merkezi, tam
bağımsız süspansiyon sistemi, ABS
destekli hidrolik disk frenleri, düşük
yer basıncı, arttırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile her
türlü zorlu arazide hareket edebiliyor. %70 dik eğim tırmanabilen; %40 yan eğimde tutunabilen PARS 4x4 Tanksavar Aracı,
40 cm’lik dik engelleri de kolaylıkla geçebiliyor.
Balistik gereksinimlere uygun olarak tasarlanan balistik korumalı camlar, aynı zamanda, sürücü ve araç içeresindeki tüm
personele, çok geniş bir görüş açısı sağlıyor.
İşletme maliyetini düşürmek için, aracın tasarımı esnasında,
birçok alt sistemin ömrü, araç ömrü ile aynı tutuldu. Araç,
arazide hızlı sökülüp takılabilen güç grubu sayesinde, bakım
ve lojistik destek kolaylığı da sağlıyor.
PARS 4x4 Tanksavar Aracı’nın ateş gücünü, yine FNSS’nin tasarladığı Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK) sağlıyor.
Kule, kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde, hemen
hemen tüm tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebilme özelliğine sahip.
Kule, KORNET veya MIZRAK (OMTAS) tanksavar füzelerinin kullanımına göre, iki ayrı konfigürasyonda sunuluyor.
UKTK sayesinde; nişancı, araç içerisinde, balistik koruma altında, kontrol konsolu vasıtasıyla gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma, hedefe kilitlenme ve füze güdüm fonksiyonlarını
yerine getirebiliyor.
UKTK silah sistemi, KORNET ve MIZRAK füzelerinin, azami etkili menzilinde, taşıyıcı zırhlı platform üzerinde etkin şekilde
kullanılabilmesini sağladığı gibi, modüler mimarisi sayesinde,
farklı tanksavar silahlarının da kuleye kolayca entegre edilebilmesine olanak sağlıyor.
Tahrik sistemi, atış kontrol sistemi, beka ve ateş gücü açısından en son teknolojileri barındıran kule, üzerindeki elektro-optik görüş sistemi sayesinde, gece/gündüz, her türlü hava
şartında görev yapabilme özelliğine sahip.
Kule, ana silah olarak, iki adet KORNET-E veya iki adet
MIZRAK-O füzesi ile teçhiz edilebiliyor. Füzelerle beraber
ikincil silah olarak kullanılan eş eksenli 7,62 mm makinalı tü230 - Mayıs 2017

fek, kulenin ateş gücünü arttırdığı gibi görev alanının genişlemesine de olanak sağlıyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, PARS 4x4 Tanksavar Aracı’nın, dünyadaki benzer sistemlerden çok daha
farklı olduğunun altını çiziyor: “Motorunun arka kısımda olması, aracı, hem hareket kabiliyeti hem de amfibi yetenekler
konusunda, çok farklı bir sınıfa yükseltiyor. Üzerinde bulunan
UKTK silah sistemi, dünya çapında envanterde olan tüm ana
muharebe tanklarına ve ağır zırhlı araçlara karşı, son derece etkili bir sistem. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: FNSS,
PARS 4x4 Tanksavar Aracı ile şu anda, 4x4 kategorisinde,
pazarda eşine az rastlanan komple bir silah sistemi çözümü sunuyor. PARS 4x4’ü, yakın gelecekte, farklı konfigürasyonlarda da kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan bir araç olarak
göreceğiz.”

PARS Ürün Ailesinde, Bayrağı
3’üncü Nesil Devralıyor

F

NSS’nin taktik tekerlekli zırhlı araç ailesi PARS, IDEF
2017’de, 3’üncü nesil üyeleri ile boy gösteriyor. PARS III
8x8 ve PARS III 6x6, ilk defa, IDEF 2017 fuarı sırasında, ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.
Her iki araç da sınıflarının en yüksek teker gezinme hareketine ve en düşük dönüş yarıçapına sahip. Araçların ön
kısmında bulunan iki kişilik sürücü kabini, sunduğu 180°lik
yatay görüş açısı ile yüksek sürüş güvenliği ve konforu
sağlıyor. Araçların gövdeleri, modüler tasarıma sahip zırh
sistemleri sayesinde, kullanıcı tarafından istenilen koruma
seviyesine getirilebiliyor. Gövde formu, karın altı yapısı,
taban plakaları ve araçlar için özel geliştirilen mayın korumalı koltuklar, personeli, yüksek seviyede mayın ve el
yapımı patlayıcı (EYP) tehdidine karşı koruyacak şekilde
tasarlandı. PARS III 8X8 ve PARS III 6x6, hem personel taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı kamyonların koruma
seviyesine sahip hem de modern bir zırhlı muharebe aracından beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulunduruyor.
Araç alt sistemlerinin, mayın korumalı gövdeye modüler
olarak bağlanması, bakım ve değişim kolaylığı sağlıyor.
Özellikle yürüyen aksam ve güç aktarma sistemlerinin
bakım ve değişimindeki bu kolaylık, araçları, benzerlerinden üstün kılıyor. 60 dakikadan daha az bir sürede sökülüp
takılabilen güç grubu mimarisi, dikkat çekici bir yetenek
olarak, kullanıcıya, sahada motor değiştirme avantajını kazandırıyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, PARS ürün
ailesindeki gelişimin, FNSS’nin yenilikçi yönünün bir göstergesi olduğunu söylüyor: “PARS ürün ailesi, çok sayıda
ürünün olduğu, oldukça kalabalık bir pazarda, yenilikçi
özellikleri ile öne çıkıyor. Aracın, hem Asya hem de Orta
Doğu’da kullanılıyor olması, farklı çevre koşullarına ve
teknik gereksinimlere uyum sağlama kabiliyetini gösteriyor. PARS III ile FNSS, bu araç ailesini geliştirmeye ara
vermeyeceğini ve kullanıcılarına, her zaman en güncel çözümleri sunmaya devam edeceğini de net bir şekilde ortaya koyuyor.”

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli
Zırhlı Araç: PARS İZCİ 6x6

P

ARS Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ürün ailesini, yeni ürünlerle genişletmeye devam eden FNSS, PARS İZCİ 6x6 Özel
Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) ile keşif ve iç
güvenlik görevlerine yeni bir soluk getiriyor. PARS İZCİ 6x6,
aracın ön kısmında bulunan, şeffaf zırh (balistik cam) uygulaması ve 230° yatay görüş açısı sunan iki kişilik sürücü kabini ile PARS ürün ailesinin diğer üyelerinden farklılaşıyor. Bu
kabin, görevli personele, yüksek sürüş güvenliği ve durumsal
farkındalık sağlıyor.
22 BG/ton güç/ağırlık oranına sahip olan PARS İZCİ 6x6, 100
km/sa hıza ulaşabiliyor; %60 dik, %30 yan eğimde hareket edebiliyor; 60 cm yüksekliğinde dik engeli ve 120 cm’lik
hendeği geçebiliyor. 6x6 ve 6x4 sürüş özelliğine sahip aracın
tüm aksları, gerektiğinde kilitlenebiliyor. Amfibi bir araç olan
PARS İZCİ 6x6, suda 8 km/s hıza ulaşabiliyor.
Aracın gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç
için özel geliştirilen mayın korumalı koltuklar, personeli yüksek seviye mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde tasarlandı. PARS İZCİ 6x6, koruma seviyesi ile hem personel taşıma
amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine sahip hem de modern bir zırhlı muharebe aracından beklenen kabiliyetleri, bünyesinde bulunduruyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt da PARS İZCİ
6x6’nin özel bir araç olmasına vurgu yapıyor: “Elinizde, olgun
ve modüler bir araç olduğunda, bunun özel ihtiyaçlara yönelik sürümlerini tasarlamanız daha kolay oluyor. PARS ürün
ailesi, bize bu imkânı fazlasıyla sağlıyor. PARS İZCİ 6x6, aslında bir açıdan farklı bir araç; ama aynı zamanda, PARS ürün
ailesinin tüm üstün niteliklerini taşıyor. Aracımızın, mevcut
ve potansiyel müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılayacağına güveniyoruz.”
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TEBER-30 İki Kişilik Kule, Alanında Yeni Referans Noktası Olacak

F

NSS tarafından geliştirilen TEBER-30 İki Kişilik Kule,
zırhlı muharebe araçlarında kullanılan insanlı kuleler
için, yeni referans olmaya hazırlanıyor. Tahrik sistemi, atış
kontrol, beka ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri
barındıran kule; üzerindeki algılayıcılar ve diğer elektronik
sistemler sayesinde; gece ve gündüz, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında görev yapabiliyor. Kulenin
modüler yapısı, gelecekte yapılabilecek konfigürasyon değişiklikleri için de altyapı sunuyor.
TEBER-30 İki Kişilik Kule, insanlı kulelerin tüm avantajlarını; teknolojik çözümler ve ergonomik tasarımla bir arada
sunuyor. Kulede, komutan ve nişancı, konvansiyonel konfigürasyonda, kule sepeti içerisinde oturuyor. Hem nişancı
hem de komutan, kulenin tüm fonksiyonlarını kontrol edebiliyor. Ayrıca nişancı, elle yedekleme sistemi sayesinde,
acil durumlarda, yan ve yükseliş ekseninde kuleyi yönlendirebiliyor ve silahları ateşleyebiliyor.
Kule, ana silah olarak, dakikada 200 atım hızına sahip, 30
mm kalibrede, Mk44 çift beslemeli otomatik top taşıyor.
Kulede, iki farklı bölmede, toplamda 300 adet atışa hazır mühimmat bulunuyor. Kulenin mühimmat kutusunun
ve mermi yollarının modüler tasarımı, SuperShot 40 mm
(40x180 mm) mühimmatının kullanımına da izin veriyor.
Böylece, ana silah 40 mm’ye de yükseltilebiliyor. İkincil
silah donanımı ise 7,62 mm Mk52 veya 7,62 mm makinalı
tüfek ile 1.000 adet atışa hazır mühimmattan oluşuyor.
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Elektrikli tahrik sistemine ve hareket hâlinde isabet oranını arttırmaya yönelik iki eksen stabilizasyon yeteneğine
sahip olan kule, asgari 60 derece/saniye hıza sahip olacak
şekilde, yan eksende 360 derece sınırsız dönebiliyor ve silahlarını, yükseliş ekseninde, -10 ile +45 derece arasında
kullanabiliyor.
TEBER-30 İki Kişilik Kule, iki eksen stabilize bağımsız görüş sistemi ve kule içerisinde yer alan atış kontrol sistemi
sayesinde, ileri düzey atış kontrol yeteneğine sahip. Sabit
ve hareketli hedefler için otomatik hesaplanan yükseliş ve
önleme açıları, ateşlenen ilk mühimmatın isabet oranını
arttırıyor ve mühimmatın, daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. Komutan ve nişancının kullandığı bağımsız sistemler, kuleye, avcı/nişancı kabiliyeti de sağlıyor.
TEBER-30 İki Kişilik Kule’nin gövdesi, kaynaklı alüminyum
zırha ilaveten, kompozit ve çelik zırhtan oluşuyor ve yüksek
düzeyde balistik koruma sağlıyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, TEBER-30 İki
Kişilik Kule’nin, insanlı kulelerin hâlâ etkin olabileceğini
gösterdiğini belirtiyor: “İnsanlı kuleler, bazı ülkelerin tercihi olmaya devam ediyor. Ürünlerini geliştirirken, dünya
genelindeki çok farklı müşteri gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen FNSS, sınıfının en üstün insanlı
kulesini geliştirdi. TEBER-30 İki Kişilik Kule, insan-makina
iş birliğinin, etkin ve ergonomik bir şekilde, yüksek koruma
altında gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.”

Düşük Araç İçi İz ve Yüksek
Ateş Gücü: TEBER-30/35
Uzaktan Komutalı Kule

T

EBER-30/35 Uzaktan Komutalı Kule (UKK), zırhlı muharebe araçlarına, yüksek ateş gücünü, araç içerisine,
kule sepeti gibi bir uzantısı olmadan sağlıyor. Komutan ve
nişancı, kuleyi, araç içinde bulunan konsollarından kontrol
ediyor; böylece, aracın içinde, personel ve diğer teçhizat
için geniş bir hacim kalıyor.
Hem 30 hem de 35 mm ana silahla donatılabilen
TEBER-30/35 UKK, 30 mm’lik konfigürasyonda, daki-

kada 200 atım hızına ulaşabilen, 30x173 mm kalibrede,
Mk44 çift beslemeli otomatik topa ve toplamda 250 adet
atışa hazır mühimmata sahip. 35 mm’lik konfigürasyonda ise yine dakikada 200 atım hızına sahip, 35x228 mm kalibrede, çift beslemeli otomatik top ve toplamda 100 adet
atışa hazır mühimmat ile teçhiz ediliyor. 30 mm konfigürasyonun bir diğer önemli özelliği de SuperShot 40 mm
(40x180 mm) mühimmatına uygun olması sayesinde, ileride 40
mm kalibrelik ana silaha da yükseltilebilme olanağına sahip
olması.
İkincil silah donanımı, her iki konfigürasyonda da 7,62 mm
Mk52 veya 7,62 mm makinalı tüfek ile 750 adet atışa hazır
mühimmattan oluşuyor.
TEBER-30/35 UKK’nın en kritik özelliği, mühimmatın, yüksek zırh koruması altında, araç içerisinden yeniden doldurulabilme yeteneğine sahip olması. Bu özellik sayesinde,
muharebe şartlarında, personelin, mühimmat ikmali için
araç dışına çıkma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor ve personel emniyeti arttırılıyor.
Kule, elektrikli tahrik sistemine ve hareket hâlinde isabet
oranını arttırmaya yönelik iki eksen stabilizasyona; asgari
60 derece/saniye hıza sahip olacak şekilde, yan eksende
360 derece sınırsız dönebilme yeteneğine ve -10 ile +45 derece arasında, silah yükseliş açısı yeteneğine sahip.
İki eksen stabilize bağımsız görüş sistemi ve kule içerisinde
yer alan atış kontrol sistemi, TEBER-30/35 UKK’ya, ileri düzey
atış kontrol yeteneği sağlıyor. Sabit ve hareketli hedefler için
otomatik hesaplanan yükseliş ve önleme açıları, ateşlenen ilk
mühimmatın isabet oranını arttırıyor. Kulede ayrıca, termal
kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçerden oluşan,
iki eksende stabilize 360 derecelik panoramik ve bağımsız komutan görüş sistemi ve avcı/nişancı kabiliyeti de bulunuyor.
TEBER-30/35 UKK’nın gövdesi, kaynaklı alüminyum zırha
ilaveten, kompozit ve çelik zırhtan oluşuyor ve STANAG
4569 standardının öngördüğü düzeye kadar, balistik koruma sağlıyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, TEBER-30/35
UKK’nın, insansız bir kuleden beklenen tüm özellikleri içerdiğini vurguluyor: “TEBER-30/35 UKK, içinde insan
barındırmamasının yanında, araç içinden mühimmat aktarımı yapılabilmesi ile de operatör güvenliğini en üst seviyeye
taşıyor. FNSS, nispeten yeni bir ürün çeşidi olan ve zaman
zaman operasyonel konseptler konusunda bilgi ve tecrübe
eksikliği hissedilen insansız kuleler konusunda, önemli bir
birikime sahip. Böylece, kullanıcıya, hem teknolojiyi hem de
tecrübeyi içeren, etkin ve yetkin bir çözüm sunuyoruz.”
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FNSS’nin, ZMA-15 Modernizasyonu ve Ömür Uzatma Çözümleri

E

nvanterdeki ürünlerinin ömür devri boyunca da arkasında duran FNSS, ilk ürünleri olan ZMA (Zırhlı Muharebe
Aracı) ve GZPT (Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı)’yi, önümüzdeki döneme taşımaya hazır. Gelişen ihtiyaçlar ve ortaya
çıkan yeni tehditleri dikkate alan FNSS, bu araçlar için hazırladığı kapsamlı modernizasyon paketinin uygulandığı prototip aracı da IDEF 2017’de sergiliyor. Henüz resmi bir proje
başlatılmadan yaptığı bu çalışmayı, öz kaynakları ile finanse
eden FNSS, ürünlerinin her zaman arkasında olduğu mesajını da net bir şekilde veriyor.
FNSS tarafından üretilen, yaklaşık 2.650 adet ZMA ve GZPT,
Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, Birleşik Arap
Emirlikleri, Malezya, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Filipin
Silahlı Kuvvetleri envanterinde hizmet veriyor. Teslimatları 1991 yılında başlayan araçların sonuncusu, 2004 yılında,
Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti. Tanklarla beraber
veya bağımsız olarak harekât icra edebilen ZMA ve GZPT’ler,
hâlen Türk piyadesinin belkemiğini oluşturuyorlar.
FNSS, yakın zamanda çeşitli operasyonlarda da kullanılan
bu araçların; beka, durumsal farkındalık, ateş gücü ve hareket kabiliyetinin iyileştirilmesine yönelik modernizasyon
paketleri üzerinde, bir süredir çalışıyor. Kullanıcıdan alınan
geri beslemeler de dikkate alınarak oluşturulan modernizasyon paketi ile araçların; değişen tehdit algılarına göre
güncellenmesi, performansının arttırılması ve ömürlerinin
uzatılarak, envanterde kalacakları süre boyunca, daha iyi
hizmet vermeleri hedefleniyor.
FNSS tarafından hazırlanan modernizasyon çözümünün
başlıca nitelikleri, şöyle sıralanıyor:
n Beka: Araçların, mayın ve balistik koruma seviyelerinin
arttırılması, mayın korumalı koltuklar, koruma astarı
(parçacık kalkanı) uygulaması, çift kademeli otomatik
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yangın söndürme ve bastırma sistemi, yerlileştirilmiş
yeni filtreleri içeren NBC sistemi, personel için klima
ve RPG koruma ağı.
n Durumsal farkındalık: Yakın mesafe durumsal
farkındalık sistemi, akustik silah atış yeri tespit sistemi
ve lazer ikaz sistemi.
n Ateş gücü: GZPT’ler için, akustik silah atış yeri tespit
sistemi ile entegre Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
(UKSS) ve mevcut atış sistemlerinin iyileştirilmesi.
n Hareket kabiliyeti: Yürüyüş takımları ve güç grubunun
iyileştirilmesi.
FNSS, modernizasyon paketi hazırlama çalışmalarını, maliyetlerin düşük tutulması ve ortak lojistik destek uygulaması
yoluyla tasarruf sağlanması gibi kriterleri de göz önünde bulundurarak yürütüyor.
FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, FNSS’nin
modernizasyon kabiliyetine, şöyle vurgu yapıyor: “FNSS,
ZMA ve GZPT sınıfı araçların modernizasyonu konusunda,
dünyanın en tecrübeli firmaları arasında yer alıyor. Uzun
bir süredir, yerel ortağımızla birlikte, Suudi Arabistan’da,
devlete ait bir tesisi işletiyoruz ve burada, Suudi Arabistan
envanterindeki M113 araçlarını modernize ediyoruz. Bu
araçlar, dünya çapındaki M113’ler arasında, en modern
ve en yüksek performansa sahip araçlar olarak öne çıkıyor. M113A4 olarak isimlendirdiğimiz modernizasyondan,
kullanıcı da çok memnun. Şimdi bu tecrübeyi ve yeni nesil araçları geliştirirken edindiğimiz deneyim ve teknolojiyi,
ZMA’ya ve GZPT’ye uyarlıyoruz. Teknik, maliyet ve takvim
bakış açılarından, en iyi çözümü sunuyoruz. IDEF 2017’de
sergilediğimiz aracın, bunun ötesinde, önemli bir mesajı
daha var: Aradan 27 yıl geçmiş olsa da FNSS, ürünlerinin
arkasındadır.”
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Roket, Füze ve
Mühimmat
Alanındaki
Yeniliklerin
IDEF’teki Adresi:
ROKETSAN
Dünyanın önde gelen roket, füze ve
güdümlü mühimmat firmalarından
ROKETSAN, geniş ürün yelpazesini,
IDEF 2017’de ziyaretçilerin ilgisine
sunuyor. KAAN Füzesi’nden tapa
sistemlerine, SOM Stand-Off
Mühimmat ailesinden MAM Akıllı
Mühimmat ailesine, UMTAS’tan
CİRİT’e; roket, füze ve mühimmat
alanında her segmentte etkin ürünler
geliştiren ROKETSAN, aynı zamanda,
balistik zırh ve mühimmat tesisleri gibi
niş alanlarda getirdiği çözümleri de
IDEF’te sergiliyor.

Tüm fotoğraflar: © ROKETSAN

R

OKETSAN, bir yandan kendi özgün teknolojilerini geliştirerek faaliyet alanlarında yeni standartları belirliyor
diğer yandan da başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, küresel tehditlere karşı da mücadele veren müşterilerine, etkin ve acil çözümler sunuyor. ROKETSAN ürünlerinin iki
önemli özelliği yüksek teknoloji ve kendini sahada ispat etmiş
olma, bu ürünlere gösterilen ilgiyi de artırıyor. Bu nedenle
ROKETSAN’ın en geniş katılımla yer aldığı fuar olan IDEF
2017’deki standının; roket, füze ve mühimmat alanındaki son
yenilikleri yakından takip eden her kesimden ilgili tarafından
ziyaret edilmesi bekleniyor.
ROKETSAN standında ilk defa sergilenecek ürünler arasında; KAAN Füzesi, TRG-122 Füzesi, TRG-300 KAPLAN Füzesi
ve MAM-C Mühimmatı yer alıyor. ROKETSAN’ın topçu füze
ailesinin son üyesi olan KAAN, 610 mm çapa ve 2.500 kg
ağırlığa sahip. Katı yakıtlı bir füze olan KAAN, 470 kg’lık harp
başlığını; Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ile hedefine yönlendiriyor.
Füzenin fırlatma aracı, her biri kendi izolasyonlu kompozit
podu içinde yer alan 2 adet KAAN Füzesi’ni taşıyabiliyor.
MAM-C ise ROKETSAN’ın, başarılı ve kendisini ispat etmiş
mini akıllı mühimmat (MAM) ürün ailesini, yeni bir üye ile
genişletiyor.
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IDEF 2017’de Sergilenecek
ROKETSAN Ürünleri
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

SOM
SOM-J
HİSAR-A
HİSAR-O
CİRİT
UMTAS
L-UMTAS
OMTAS
TEBER
MAM-L
MAM-C
Patriot Füzesi (GEM-T) Kontrol Tahrik Sistemi
KAAN Füzesi ve Fırlatma Aracı
TRG-300 KAPLAN Füzesi ve Fırlatma Aracı
TRG-122 Füzesi
T-122/300 Silah Sistemi
T-107/122 Silah Sistemi
KMC Aracı (Kaideye Monteli CİRİT)
DSH Atıcı Sistemi ve Roketi
ASPIDE Roket Motoru
TESEO Roket Motoru
Dipten Yanma Ünitesi
Tapa Sistemleri
Balistik Koruma Sistemleri

KAAN Füzesi ve Fırlatma Aracı
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Emin Adımlarla Zirveye

Toplam çalışan sayısı 2.268, mühendis sayısı 1.000 kişiyi geçen ROKETSAN’da, çalışanların 58’i doktora; 568’i ise yüksek
lisans derecesine sahip. Firma, 2016’yı 1 milyar TL’yi aşan
ciro ile tamamladı; bu sürede gerçekleştirdiği Ar-Ge harcaması ise 269,9 milyon lira mertebesine ulaştı.
ROKETSAN, IDEF 2017’ye, 2016 yılı ve 2017’nin ilk birkaç
ayında, projelerinde bir dizi önemli kilometre taşını geride
bırakmış olarak geliyor:
n TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine
teslim edildi.
n MAM-L, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.
n HİSAR-A ve HİSAR-O Füzeleri’nin test atışları başarıyla
gerçekleştirildi. Bu testler kapsamında, Türkiye’de
ilk defa geliştirilen çift darbeli motor da kendini ispat etti.
n SOM Seri Üretim Projesi’nin hat kalifikasyonu çalışmaları
tamamlandı; teslimatlar devam ediyor.
n ROKETSAN, öz kaynakları ile geliştirdiği ve MK-81 ile
MK-82 genel maksat bombalarına uygulanan TEBER
Lazer Güdüm Kiti’nin testlerini başarıyla tamamladı.
n TRG-122 Roketi, prototip testlerini başarıyla tamamladı.
Ürünün kalifikasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor.
n OMTAS’ın, ürün ve üretim hattı kalifikasyonları
tamamlandı.
n Konya Karapınar’da gerçekleştirilen, “HÜRKUŞ Uçağı
L-UMTAS Füzesi Atış Gösterimi”nde, ROKETSAN
tarafından geliştirilen, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli
Tanksavar Füze L-UMTAS; Savunma Sanayii Müsteşarlığı
inisiyatifiyle başlatılan ve TUSAŞ tarafından geliştirilen,
eğitim ve yakın hava destek uçağı HÜRKUŞ’tan,
ilk kez ve başarıyla atıldı.
n Roketsan Balistik Koruma Merkezi tarafından geliştirilen
RS-PRG-10 İstatistiki RPG Koruma Sistemleri yurt içi
ve yurt dışı çeşitli zırhlı araçlara uygulanmıştır.
ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin ALPMAN,
IDEF 2017’nin, şirketin gittiği yönü gözler önüne sermek
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adına çok iyi fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:
“ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olarak, Türkiye’nin çok önemli bir değeri.
Çalışmalarımızı, IDEF 2017 sırasında, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız
ve Milli Savunma Bakanımız olmak üzere, devlet büyüklerimize gururla göstereceğiz. ROKETSAN, her IDEF’te,
ortaya koyduğu yeni teknolojilerle ve ürünlerle gelişimini
gözler önüne seriyor. ROKETSAN 2035 Vizyon Belgemiz
doğrultusunda, ROKETSAN’ı daha da yukarılara taşımak
için çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, yol arkadaşlarımızla; çözüm ortaklarımız ve alt yüklenicilerimizle
birlikte koşmak istiyoruz. Çeşitli etkinliklerle Türkiye’nin
dört bir yanında yeni iş ortakları edinmek için, kendimizi
ve çalışmalarımızı anlatıyoruz; çözüm ortağımız olabilecek
firmaların neler yaptıklarını dinliyoruz. IDEF 2019’da, daha
da geniş bir ürün ailesiyle, yeni başarılarla yerimizi alacağız; sanayileşmeyi tabana ve özellikle Anadolu’ya yaymak
için ROKETSAN olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya
devam edeceğiz.
ROKETSAN, müşterilerinin karşısına, geçmişte teslim ettiği başarılı ürünler ve tüm fikri mülkiyet hakları kendisine
ait olan teknolojilerle çıkıyor; kesinlikle, sınırları belli ve
değişemez, esnek olmayan çözümlerle çıkmıyor. Müşterilerimizi dinliyoruz; onların ihtiyaçlarını anlıyoruz, altyapılarını değerlendiriyoruz ve onlara özel, terzi usulü çözümler geliştiriyoruz. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse
dost ve müttefik ülkeler, ROKETSAN’ın bu yaklaşımından
son derece memnun. Ürün ve çözümlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitleniyor, gelişiyor. Bu
çalışmalarımızın bir sonucu olarak, yakın gelecekte, Türkiye’nin 2023 hedeflerine de katkı sağlayacak yeni ihracat
projelerine dair haberleri sektörle paylaşıyor olacağız.
Tüm fuar katılımcılarını, roket, füze ve mühimmat alanındaki son yenilikleri görmek için, ROKETSAN standına davet
ediyorum.”

Tanklar, Zırhlı Araçlar, Sabit Tesisler ve Hava Platformları,
ROKETSAN’ın Balistik Koruması Altında

R

OKETSAN, balistik koruma çözümlerinin uygulama alanlarını genişletiyor. ALTAY Ana Muharebe Tankı için zırh
sistemini tasarlayan, üreten ve kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan ROKETSAN, şimdi de Reaktif Zırh Sistemi
(Explosive Reactive Armor / ERA) uygulamaları ile bu alanda
kendini gösteriyor. ROKETSAN’ın ERA sistemi çözümü:
n Tandem harp başlıklı tanksavar mühimmatına karşı
koruma sağlıyor,
n ROKETSAN tarafından geliştirilen duyarsız patlayıcı
kullanıyor,
n Çevresel hasarı en aza indirgiyor,
n Modüler tasarımı ile sökme ve yenileme işlemlerinde
kolaylık sağlıyor,
n Çeşitli zırhlı araçlara uyarlanabiliyor ve
n Kullanımı süresince bakım gerektirmiyor.
ROKETSAN, hem yurt içi kullanıcıların envanterinde bulunan
çeşitli araçlar için hem de bir yurt dışı kullanıcının envanterinde bulunan BMC KİRPİ Araçları için sağladığı hafif esnek
katmanlı zırh sistemi ile RPG türü tehditlere karşı da koruma
sağlıyor.
ROKETSAN, balistik koruma çözümlerine, helikopterleri de
dâhil ediyor. Helikopterler için; taban, yan ve koltuk zırhları
geliştiren firma, ilk uygulamasını Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan BLACK HAWK Helikopterlerine yaptı.
ROKETSAN’ın sabit tesisler için balistik koruma çözümleri ise
şöyle sıralanıyor:
n RZB-20 Zırh Bloğu, askeri üs bölgelerin güncel tehditlere
karşı korunmasına yönelik, yüksek mukavemetli
kompozit koruma panellerinden oluşuyor.

ERA sistemi çözümü

RZP-10 Parçacık Kalkanı, konteynerli yaşam alanlarında,
havan tehdidine karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılıyor.
n RZK-7 Zırh Kafesi, askeri bölgelerin RPG tehditlerine karşı
korunmasını sağlıyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk YAŞAR, balistik koruma sistemlerinin askeri ve güvenlik personelinin canlarını
emanet ettikleri, kritik sistemler olduğuna dikkat çekerek,
ROKETSAN’ın bu ürün ailesine yaklaşımını şöyle anlatıyor:
“Balistik koruma sistemlerinin, tehditler kadar hızlı gelişmeleri gerekiyor. ROKETSAN, müşterilerine sağladığı çözümlerle, gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğini ve hızlı çözümler üretebildiğini gösterdi ve göstermeye devam ediyor. En
önemli avantajlarımızdan bir tanesi de aynı zamanda balistik
koruma sistemlerini alt etmeye çalışan roket ve füze sistemleri üzerinde çalışıyor olmamız. Bu, ROKETSAN’ı, çok farklı bir
konuma getiriyor ve biz de bu farklı konumun getirdiği tüm
avantajları, müşterilerimizin yararı için kullanıyoruz.”
n
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CİRİT, Etkisini
Termobarik Tesirli
Harp Başlığıyla Arttırıyor

S

ınıfının en uzun menzilli füzesi olan 2.75” Lazer Güdümlü
Füze CİRİT, gelişimini, termobarik tesirli yeni harp başlığı ile sürdürüyor. Bu harp başlığı ile zırh delici, anti-personel ve yangın çıkarıcı olarak işlev görebilen çok maksatlı
harp başlığı ve yüksek infilaklı harp başlığı seçenekleri dışında sunulan çeşit 3’e çıkartılmış oldu.
CİRİT, kullanılabildiği platform çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. T-129 ATAK ve AH-1 COBRA Taarruz Helikopterlerinde kullanılan CİRİT’in TIGER Helikopteri’ne entegrasyonu
konusunda çalışmalar devam ediyor. ROKETSAN ile MBDA
Almanya, son olarak, ILA 2016 Fuarı sırasında, bu konuda bir
iş birliği anlaşması imzaladı.
BLACK HAWK Helikopterlerine entegrasyon faaliyetleri devam eden CİRİT’in, hafif helikopterlere entegrasyonu konusunda da çalışmalar yürütülüyor. Bu konudaki en güncel gelişme ise Farnborough 2016 Fuarı sırasında, ROKETSAN ile
Airbus Helicopters arasında imzalanan ve CİRİT’in H135M ve
H145M Helikopterlerine entegrasyonunu konu alan iş birliği
anlaşması oldu.
CİRİT’in çeşitli insansız hava araçlarına entegrasyonu ile
ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren ROKETSAN, Kaideye
Monteli CİRİT (KMC) Sistemi ile füzenin kara araçlarına entegre edilebildiğini ve etkin bir silah sistemi olarak kullanılabildiğini gösterdi. ROKETSAN, müşterilerine, sabit ve mobil
kara sistemleri üzerinden CİRİT kullanımı ile ilgili gösterimler de yapıyor. Çekili bir kara platformuna entegre edilen
CİRİT, ROKETSAN’ın, yurt dışı müşterilerinden biri tarafından sipariş edildi ve kullanıma alındı.

Daha önce AT-802 Sınır Devriye Uçağı’na entegre edilen
CİRİT, Farnborough 2016’da, Airbus Defence and Space ile
imzalanan iş birliği anlaşması uyarınca, C295W Uçaklarına
da entegre edilecek. CİRİT’in hücumbot ve korvet boyutunda gemilerden kullanımı ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor.
Füze, bu platformların bazıları ile çeşitli operasyonlarda kullanıldı ve muharebede de kendini ispat etti.
CİRİT’in, çok farklı ihtiyaçları tek başına karşılayabilecek
bir sistem olduğuna vurgu yapan ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk YAŞAR “CİRİT, maliyet-etkin olması fikri ile ortaya
çıkan ‘güdümlü 2,75” roket’ kavramını yeni zirvelere taşıyor.
8 km’lik menzili ile sınıfının lideri olan CİRİT, üst sınıflarda
yer alan füzelerin görevlerinin bir bölümünü yerine getirebileceğini de gösterdi. Tek bir füze üretim hattı ile kara, hava
ve deniz kuvvetlerinizin güdümlü füze ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz. Piyasada, bu esnekliği bu maliyetlerle sağlayacak başka bir füze olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.”

ROKETSAN’ın Tanksavar Füze Ailesi, Farklı Uygulamalarla Geliyor

R

OKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 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 sahasında ortaya çıkan farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.
Lazer Güdümlü UMTAS (L-UMTAS)’ın kalifikasyon çalışmaları 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 platformlarına entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bunun
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yanı sıra deniz platformlarına, stabilize silah sistemi entegrasyonu çalışmaları da yürütülüyor.
OMTAS’ın da başlamış olan ürün ve üretim hattı kalifikasyonu süreçleri tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi.
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 gelişen her türlü tehdide karşı cevap verebilmeniz gerekiyor.
UMTAS ve OMTAS, asıl görevleri tank avcılığının yanı sıra karada ve su üstünde ortaya çıkabilecek diğer hedeflere karşı
da etkili olmaları için tasarlandı. Önümüzdeki dönemde, bu
uygulamaları sıklıkla göreceğiz.”

HİSAR Hava Savunma
Füzeleri, Yeteneklerini
Göstermeye Devam Ediyor

T

ROKETSAN, MAM-L ile
İHA’ların Etkinliğini Arttırıyor

R

OKETSAN’ın günümüz muharebe sahasının gerekleri
doğrultusunda geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L),
başta insansız hava araçları (İHA’lar) olmak üzere, faydalı
yük taşıma 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,
halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan
BAYRAKTAR ve KARAYEL taktik İHA’larına da entegre edildi.
İHA’ların görev yaptığı çeşitli operasyonlarda başarıyla kullanılan MAM-L, sahada kendisini ispat eden bir mühimmat
olarak öne çıkıyor.
Yaklaşık 22 kg’lık, düşük bir ağırlığa sahip olan ve boyu da
1 m’nin altında olan MAM-L, İHA’ların yanı sıra hafif taarruz
uçakları için de maliyet-etkin bir çözüm oluşturuyor. MAM-L;
hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, radar antenlerine, silah mevzileri gibi yumuşak hedeflere ve 50 m çaptan büyük
bir alanda dağılmış 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
aileye mensup olması ise eğitim ve lojistik konularında kullanıcısına önemli bir avantaj sağlıyor.
ROKETSAN, MAM-L’nin hava platformlarına entegrasyonu
ile ilgili de önemli bir tecrübe edindi. Hava aracında gerekli
altyapıların bulunması halinde, tüm entegrasyon çalışmalarını birkaç ay içinde tamamlayarak MAM-L’yi kullanıma hazır
hale getirebilen ROKETSAN, eksik altyapılar bulunması halinde de müşterilerine entegrasyon desteği verebiliyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk YAŞAR MAM-L’nin pek çok
ülkenin tercihi olacağını söylüyor: “MAM-L, tasarımı ve kullanım konsepti ile kullanıcılarına, özellikle keşif ve gözetleme görevleri sırasında ortaya çıkan zaman-kritik hedeflerin,
etkili bir şekilde tesirsiz hale getirilebilmesi kabiliyetini kazandırıyor. Aynı zamanda MAM-L, hassas güdümü ve boyutları itibarıyla çevre hasarı düşük bir çözüm sunuyor. MAM-Ltaktik İHA bileşimi, silahlı kuvvetlerin sahip olduğu diğer tüm
kabiliyetlerden daha maliyet-etkin bir çözüm, diğer ülkelerin
de kısa zamanda bu konuya dikkatlerini yönelteceklerini değerlendiriyoruz.”

ürk Silahlı Kuvvetlerinin alçak ve orta irtifa hava
savunma ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen
HİSAR Hava Savunma Füze Ailesi, nihai kalifikasyon sürecine doğru ilerlediği yolda, yoğun geliştirme ve test
programının aşamalarını başarıyla geride bırakmaya
devam ediyor. Bu kapsamda son test, 7 Aralık’ta, Milli
Savunma Bakanı Fikri IŞIK’ın da katımlı ile gerçekleştirilen, orta menzilli HİSAR-O’nun atış denemesi oldu.
Ateşlemenin ardından programlanan manevralarla
uçuşa devam eden füze, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra, %100 başarıyla uçuşunu tamamladı. Test atışları kapsamında, ilk kez çift darbeli roket
motoru da kullanıldı.
Ortak alt sistemlere ve ortak füze arayüzüne sahip
HİSAR Hava Savunma Füze Ailesi, önümüzdeki dönemde, alanında standartları belirleyici bir rol oynamaya
hazırlanıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk YAŞAR,
HİSAR füzelerinin gelecekteki konumu ile ilgili olarak
şunları söyledi: “HİSAR Hava Savunma Füze Ailesi, başta güdüm, tapa, harp başlığı ve roket motoru alanları
olmak üzere, her alt sisteminde güncel teknolojiyi içerecek şekilde geliştiriliyor. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkelere etkin bir hava savunma çözümü sunmakla kalmayacağız; bu çözümün,
ROKETSAN’ın ömür devri boyunca desteği ile uzun yıllar
geçerliliğini korumasını sağlayacağız. Müşterilerimiz,
herhangi bir ihracat ya da kullanım kısıtı olmadan bu
füzeleri tedarik edebilecek ve hava savunmalarını bu füzelere emanet edebilecek.”
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İTÜ Rover Takımı,
URC Yolunda Çalışmalarına
Devam Ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinden
oluşan İTÜ Rover Takımı, ABD’nin Utah eyaletinde her yıl düzenlenen ve bu yıl,
1-3 Haziran tarihleri arasında, 11’incisi gerçekleştirilecek University Rover
Challenge (URC) yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu.
2016 yılının Ağustos ayında kurulduğu günden itibaren yarışmaya hazırlanan takım,
ABD’de yapılacak finallere katılmak ve yarışmada başarılı bir performans ortaya
koyabilmek için, kalan kısıtlı zamanında çalışmalarına devam ediyor.

Tüm fotoğraflar:

© İTÜ Rover Takım

T

akım, kurulduğundan bu yana geçen sürede, 5 temel
alt ekibe bölünerek çalışmalarını yürüttü. Bu temel alt
ekipler, şöyle sıralanıyor: Mekanik alt ekibi, elektronik
alt ekibi, yazılım alt ekibi, bilim alt ekibi ve sponsorluk-tanıtım-tasarım alt ekibi. Mekanik, elektronik, yazılım ve bilim
ekipleri, tasarlanan aracın, yarışma esnasında yapması gereken görevleri başarıyla tamamlayabilmesi için koordineli
olarak çalışıyor. Sponsorluk-tanıtım-tasarım alt ekibinde
yapılan çalışma ise rover ve takım hakkında kamuoyunu bilgilendirici paylaşımlar yaparak takımın tanınırlığına ve marka değerine katkıda bulunmak.
İTÜ Rover Takımı’nın alt ekiplerinin yaptığı çalışmalar, izleyen bölümlerde yer alıyor.

Mekanik
Aracın iskeleti, mekanik ekibinin Ağustos ayından bu yana
yürüttüğü çalışmalar, hazırlanan simülasyonlar ve yapılan
testlerin sonucunda ortaya çıkartıldı. Bu süreçte, başlangıçta seçilen “rocker-bogie” tasarımdan, üretimde yaşanan
aksaklıklar sonucu vazgeçildi ve hemen ardından, B planı
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olan 6 bağımsız tekerlek sistemi üzerinde çalışmalara başlandı. Bu tasarımdan beklenen; yarışma alanında, araçtan
istenen şekilde, engebeli arazide hareket edebilmesi.
Mekanik ekibini ilgilendiren bir diğer iş de aracın, astronotlara
yardım etme görevinin bir simülasyonun gerçekleştirilmesi.
Bu kapsamda, araçtan; istenilen malzemeleri taşıması, vana
açma-kapama, düğmeye basma gibi temel hareketleri yapması gibi görevleri gerçekleştirmesi bekleniyor. Mekanik ekibinin
buradaki işi ise bu görevlerde kullanılmak üzere bir robot kol
tasarımının ve bu kolun başında yer alacak tutucu, yani gripper
tasarımının gerçekleştirilmesi ve üretilmesi. Bu sistemlerin
prototipleri, 3-boyutlu yazıcılardan çıkartıldı. Fakat malzemenin esnekliği istenilen düzeyde olmadığından, robot kol belli
bir açıya geldikten sonra malzemeyi çatlattı ve bundan dolayı
da robot kol için, tamamen alüminyumdan oluşan, yeni bir tasarıma geçildi. Şu an, bu sistem üzerinde çalışılıyor.

Elektronik
Elektronik ekibi, mekanik ekibiyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, bağımsız 6 tekerde bulunan mo-

torların kontrolü ve robot kolda bulunan 3 lineer aktüatörün
kontrolü başta olmak üzere, aracın yer istasyonu ile haberleşmesinin sağlanması ve tüm sistem için gerekli olacak
enerji ihtiyacının karşılanması konularında çalışıyor.
İTÜ Rover Takımı, tamamen ekip tarafından tasarlanan motor
sürücü devrelerini kullanıyor. Her biri bağımsız 6 tekerlekte
bulunan 6 elektrik motorunun her biri için, motor sürücü devresi yapıldı ve modüler olarak bir ana devre kartına bağlandı.
Bu sayede, herhangi bir devre kartında oluşan bir arızadan dolayı, tüm sistem etkilenmiyor; sadece etkilenen sürücü kartı
değiştirilerek sorun giderilebiliyor. Haberleşme için ise kendini
devamlı kontrol eden bir sistem kuruldu. Böylece, veri paketlerinin sorunsuz şekilde yer istasyonundan araca ve araçtan da
yer istasyonuna aktarılıp aktarılmadığının kontrolü yapılıyor.
Haberleşmede kullanılan 2,4 GHz ağ bandında TCP/IP bağlantı
kuruluyor. Böylece aracın üzerinde bulunan bilgisayarla haberleşme sağlanıyor. Tüm bu sistem için harcanan enerji ise
lityum pillerden geliyor. Lityum pil kullanımındaki sebep; lityum pillerin ağırlık/enerji oranlarının çok yüksek olması ve bu
sayede aracın, yarışma esnasında, belirli bir ağırlık miktarının
altında kalmasının sağlanması. Elektronik ekibi, tüm bu çalışmaları yazılım ekibiyle iletişim hâlinde gerçekleştiriyor.

Yazılım
Yazılım ekibi, aracın beyni olan, aracın kontrolünü gerçekleştiren yazılımı geliştiriyor. Bu yazılım, haberleşme sisteminden gelen ve aracın gözü olan IP kameralardan gelen
görüntülerin, kullanıcı arayüzünden görülmesini de sağlıyor. Aynı zamanda, aracın sahadan veri toplayarak istenilen
noktaya gitmesi için, karar verme algoritmasını da içeriyor.
Yazılım ekibi, elektronik ekibinden gelen veri paketlerini sistemin daha kolay kullanılabilmesi ve sistemler arası haberleşmenin sağlanması için, optimizasyon görevini de üstleniyor. Bu sayede yazılım ekibi, aracın tüm sistemlerini kontrol
eden bir konumda bulunuyor.

Bilim
Bilim ekibi, yüzeyden alınan örneklerin araştırılması
ve örneklerdeki nem ölçümü ve pH ölçümü gibi temel

ölçümlerin yapılmasıyla görevli. Bilim ekibinin görevini
gerçekleştirebilmesi için, araç üzeri kameralarla yarışma alanı incelenecek ve numune alınacak konum belirlenecek. Konum seçilirken buradaki toprağın mikrobiyal
yaşamı destekleyip desteklemediği de göz önünde bulundurulacak. Araç üzerindeki enstrümanlarla alınan toprak
numunesinin nemi ve seçilen konumda, yüzeyden 10 cm
derinlikteki sıcaklık ölçülecek. Ortam koşullarının belirlenmesi için ayrıca, rover üzerinde, atmosfer basıncı ölçümü de yapılacak. Tüm bunlardan sonra, uygun görülen
numune, herhangi bir kirlenmeye mahal vermeden, araç
üzerinde saklanacak ve detaylı analiz için, laboratuvar ortamına getirilecek. Laboratuvarda, toprak pH’ı ve toprak
organik karbon içeriğini belirlemek gibi analizler gerçekleştirilecek. Alan seçiminden başlayan tüm analizler sonucunda, toplanan veriler yorumlanarak bölgenin yaşama
elverişliliği belirlenecek. Ayrıca yapılan jeolojik araştırmalarla bölgenin steografik analizi yapılacak; ardından yorumlanan veriler, jüri üyelerine, hazırlanacak bir sunum
vasıtasıyla anlatılacak. Gerçekleştirilmesi istenen bu görevler için ekip, bilimsel çalışmalarına devam ederek istenilen testlerde yetkinlik kazanmaya ve yarışmadaki analizlerde kullanacağı aletlerle kimyasalları temin etmeye
çalışıyor.

Sponsorluk-Tanıtım-Tasarım
Bu süreçte, sponsorluk ekibi, takımın tanıtımı için çalışmalar yürütüyor. Kurulduğu günden bu yana, birçok firma, İTÜ
Rover Takımı’na destek oldu. Amacı Türkiye’de yapılan uzay
ve robotik çalışmalarına katkı sağlamak olan İTÜ Rover Takımı, bir öğrenci takımı olmanın getirdiği, tecrübe eksikliği
ve kısıtlı olanaklarla çalışmalarını sürdürmek gibi engelleri
aşabilmek için, firmalardan ve kurumlardan gelecek yardımlara, her zaman ihtiyaç duyuyor.

MSI Dergisi’nin de “resmi yayın ve basın sponsoru”
olarak destek verdiği İTÜ Rover Takımı, URC finalleri
yolunda ve sonrasında çalışmalarını sürdürebilmek için,
sektör firmalarından gelecek destekleri bekliyor.
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