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Sanayi Piramidinin Eksik Katmanları,
Özel Sektör Eliyle Tamamlanacak

S

ektörün iki önde gelen kurumu; Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD)’nin Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantılarında, sektörün
geleceğine ilişkin önemli mesajlar verildi. Etkinliklerin gündeminden öne çıkan iki konu başlığı ise şöyle oldu;
- Savunma ve havacılık sanayisinde özel sektörün
ağırlığının artması ve
- Sanayi piramidinin tepesi ile tabanı arasındaki boşluğun da
özel sektör tarafından doldurulması.
Sadece sektör içerisindekiler değil, sektöre yatırım yapmayı
planlayan özel sektör temsilcileri açısından da önemli gördüğümüz bazı mesajların altını çizmek istiyoruz.
Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların ilki, 20 Nisan’daki SaSaD genel kurulu oldu.
Genel kurulda konuşan SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Yaşar, şu sözleriyle bir anlamda, sektördeki KOBİ’ler ve yan sanayi firmalarının geleceğine de ışık tuttu: “Yan sanayimiz, SaSaD üyesi ana yüklenici şirketlerimizin stratejik planlarına da
girmiştir. Yan sanayimizle, KOBİ’lerimizle büyüyoruz. Sanayi piramidimizin tabanını genişletirken bir taraftan da teknolojik seviyemizi gösteren tepe noktasını yukarıya taşıyoruz. Ana yüklenici firmalarımızın, gelecek 5-10 yıl için koydukları birkaç katlık
reel büyüme hedeflerinin hiç birinde, personel sayısı olarak aynı
oranda büyüme yoktur. Bu da gösteriyor ki ana yüklenici firmalar, büyüme hedeflerini, çözüm ortaklarıyla birlikte gerçekleştirecektir. Teknoloji üreten KOBİ’lerimizle geleceğe yürüyoruz.
Onların yapabileceği hiçbir işi, artık ana yükleniciler yapmıyor;
yapmamalı da. Bunun yerine ana yüklenicilerimiz, büyüklüklerine uygun olarak ileri teknolojiler ve sistemler geliştirmeye ve
ihracata odaklanıyorlar… İlerlemenin daha da hızlanabilmesi ve
hedefleri daha hızlı yakalayabilmek için, mühendislik ve tasarım
kabiliyeti olan, teknoloji yol haritalarımıza uygun Ar-Ge yapabilme kabiliyeti olan KOBİ’ler istiyoruz. Sanayi olarak bunu başardığımızda, Sayın Bakanım, sizlerin de sürekli işaret ettiği üzere,
özel sektör de tabii ki daha çok yer alacaktır.”
Kürsüye gelen Bakan Işık’ın gündeminde ise sektördeki yapısal sorunlardan, sanayi piramidinin eksik katmanları vardı: “Şu
anda Türkiye’de, savunma sanayisinde, piramitte ciddi eksiklikler var. Tavanda bir problemimiz yok. Tabanda da KOBİ’ler gelişiyor. Tabandaki KOBİ’leri, hem çeşitlendirmek hem güçlendirmek hem de onları, savunma ve havacılık sanayisinde karşı
karşıya kaldıkları en temel sorun alanı olan, test ve sertifikasyon
konusunda desteklemek için, çalışmalarımızı sürdürüyoruz…”

Bakan Işık’tan, vakıf şirketlerine, orta ölçekli firmalarla ilgili,
bir de uyarı geldi: “…Ama bu piramitte en önemli unsurlardan
birisi, orta ölçekli firmaların geliştirilmesi. Vakıf şirketlerimizi,
buradan, özellikle bir kez daha uyarmak istiyorum: Değerli arkadaşlar, KOBİ’ler için aldığınız mesafe için teşekkür ederim.
Daha henüz arzu ettiğimiz seviyede değil; ama iyiye gidiş var.
Ama özellikle orta ölçekli firmaları kendinize rakip görüp onları
yaşatmama yönünde bir tavır sergilemeyin. Orta ölçekli firmaları oluşturamazsak bu piramidi sağlıklı oluşturamayız.”
Bakan Işık’ın konuşmasındaki bir diğer önemli mesaj da sektörün, daha geniş bir coğrafyaya açılacağı oldu: “…Savunma
sanayisini, bütün Anadolu’ya açmanın gayreti içerisindeyiz.
Gaziantep, İzmir, Malatya ve Elazığ’da toplantılar yaptık.
Yakında diğer illerde de yapacağız.”
Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık, SaSaD’dan sonra, SSI genel
kurul toplantısındaki konuşmasında da benzer mesajlar vererek, Türk savunma ve havacılık sanayisinin sağlıklı bir şekilde
gelişmesini sürdürebilmesi için, sektörde; hem özel sektör
firmalarının ağırlığının artması gerektiğini hem de orta ölçekli
güçlü şirketlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özel sektör ağırlıklı güçlü bir ekosistem oluşması için çalıştıklarını vurgulayan
Bakan Işık’ın şu sözleri, bu açıdan dikkatle okunmalı:
“Savunma sanayisini, sadece devlet veya devletle organik bağı
olan şirketlerle büyütemeyiz, geliştiremeyiz. Burada özel sektör
ne kadar işin içerisine girerse, savunma sanayisinde özel sektör
payı ne kadar fazla olursa, bu sektörün geleceği o kadar parlak
olur. Özel sektörün büyümesi ve gelişmesi için, büyük gayret
gösteriyoruz.”
Her iki toplantı gündeminin diğer önemli maddesi de ihracat
oldu. İhracatın artması için çeşitli adımlar atıldığını anlatan Bakan Işık, ihracat çalışmalarında devletin verdiği destek ile ilgili
de şunları söyledi: “Artık potansiyeli yüksek olan tüm ülkelerde,
irtibat ofisleri açmaya başladık. Oradaki devlet memurları, sizin
ticari temsilcinizdir. Hiçbir firma ayırımı yapmıyoruz. Sizler orada karşılaştığınız tüm sorunları; büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız, ticari ataşelerimiz, irtibat ofislerimizdeki görevlilerimiz
aracılığı ile çözme imkânına sahipsiniz. Ben de Milli Savunma
Bakanı olarak, sizin bu konudaki sorunlarınızı çözmeyi, girişimlerinize destek vermeyi bir milli görev olarak görüyorum. Görüştüğüm her muhatabımla mutlaka o ülkede iş yapan savunma
sanayisi firmalarımıza referans oluyorum. Sizin çalışmalarınızı
anlatıyorum, onlardan övgüyle bahsediyorum. Türk firmaları ile
iş birliği yapmanın, onların çıkarına olduğunu, devlet olarak firmalarımızın arkasında olduğumuzu vurguluyorum.”
Her ne kadar uygulamada işlerin istendiği gibi gidip gitmeyeceği de zaman gösterecek olsa da bu mesajların, hem sektördeki
hem de sektöre yatırım yapmayı planlayan özel sektör firmaları
açısından, geleceği aydınlatıcı ve umut verici olduğu değerlendirmesini yaparak noktayı koyalım.
Gelecek birkaç sayı boyunca, IDEF’17 fuarı izlenimlerimizi ve
IDEF’17’nin başlıca gündem maddelerini ele alacağımız özel
dosyalarımız olacak. Mayıs ayının öne çıkan gelişmelerinin yanı
sıra IDEF fuarının ilk özel dosyasını sizlerle paylaşacağımız
Haziran sayısı ile yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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TCG BAYRAKTAR (L-402)
Göreve Başladı

S

avunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)
tarafından, ADİK Tersanesi
ana yükleniciliğinde
yürütülen Amfibi Gemi
(LST) projesi kapsamında
inşa edilen ilk gemi olan
BAYRAKTAR, 22 Nisan’da,
İstanbul’da düzenlenen
törenle Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına teslim edildi.
Törene, Milli Savuma Bakanı
Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Bülent
Bostanoğlu ve Donanma
Komutanı Oramiral Veysel
Kösele başta olmak üzere,
çok sayıda davetli katıldı.
Bakan Işık, törende yaptığı
konuşmada, Çaka Bey
ve Barbaros Hayrettin
Paşa’nın torunları olarak
Türklerin, imkânlar
sunulduğu zaman neleri
başarabileceğinin yeni bir
örneğini gösterdiklerini
belirtti. Türk savunma
sanayisinin geliştirdiği
özgün çözümlerin önemine
de vurgu yapan Bakan

Işık, şunları söyledi:
“Savunma sanayimizde milli
teknolojilerin kullanılması,
ordumuzun caydırıcı gücünü
her geçen gün daha da
arttırıyor. Milli silahımızı
kullanmanın, terörle
mücadelede nasıl bir fark
oluşturduğunu hep birlikte
görüyoruz. Büyük bir aşama
kaydettiğimizi, bütün dünya
kabul ediyor.”
Törende, Oramiral
Bostanoğlu da bir konuşma
yaptı ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının, amfibi
gemi inşa programı ile
ilgili şu bilgileri verdi:
“Deniz Kuvvetleri, tüm
dünyada yaşanan siyasi ve
askeri gelişmeleri dikkate
alarak, temelleri Kıbrıs
Barış Harekâtı öncesinde
atılan; amfibi gücünü idame
etmek ve çağın gereklerine
uygun olarak geliştirmek
maksadıyla modernizasyon
ve tedarik projelerini
etkinlikle yürütmektedir.
Bu kapsamda, ilk olarak
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kısa mesafe güç aktarımı
yeteneğine sahip süratli
amfibi gemiler tedarik
edildi. Müteakiben,
bölgesel güç aktarımı
yeteneğimizi geliştirecek,
çağın en modern amfibi
platformlarından,
BAYRAKTAR ve
SANCAKTAR’ın inşasını
öngören proje hayata
geçirildi. Son olarak da
Deniz Kuvvetlerine birçok
yeni yetenek kazandıracak
Çok Maksatlı Amfibi Hücum
Gemisi ANADOLU’nun
inşasına başlandı.”
Görevleri; amfibi harekât,
araç ve teçhizatları ile
birlik nakli ve ateş desteği

olan TCG BAYRAKTAR,
gerektiğinde doğal afet
yardım görevlerini de
yerine getirecek. Geminin
savaş sisteminin tasarım ve
entegrasyonu, HAVELSAN
tarafından gerçekleştirildi.
ASELSAN tarafından da
Stabilize Makineli Tüfek
Platformu (STAMP) başta
olmak üzere, çeşitli alt
sitemler sağlandı. Geminin
inşası, %70,68 yerli sanayi
katılımı ile gerçekleştirildi.
Bu katkının içindeki KOBİ
payı da yaklaşık %48 oldu.
Projenin ikinci gemisi
SANCAKTAR’ın ise Ekim
ayında göreve başlaması
planlanıyor.

SOM-J’nin Veri Linkine
Meteksan Savunma İmzası

M

eteksan Savunma, 12 Nisan’da yaptığı açıklama ile SOM-J mühimmatının
Link-16 Veri Linki İşlemcisi Kartı’nı üreteceğini bildirdi. Söz konusu
kartlar, 2016 yılının Aralık ayında, TÜBİTAK SAGE ile Meteksan Savunma
arasında imzalanan Link-16 Veri Linki Kartı Tedariki Sözleşmesi kapsamında
geliştiriliyor ve üretiliyor. Proje ile Meteksan Savunma, Türkiye’de ilk defa,
taktik veri linki işlemcisi donanımını üretmiş olacak. İlgili donanım, kapalı
kutu içerisinde teslim edilecek ve mühimmatın içindeki çevre koşulları
gereksinimlerini karşılayacak özelliklere sahip olacak.
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HÜRKUŞ, Silahlarını Kuşanıyor
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uharip görevler de üstelenebilecek bir temel eğitim
uçağı olarak geliştirilen HÜRKUŞ, ilk atış gösterimini,
L-UMTAS füzesi ile 7 Nisan’da gerçekleştirdi. KonyaKarapınar’da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve
Değerlendirme Grup Komutanlığında gerçekleştirilen teste,
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Salih Zeki Çolak, Milli Savunma Bakanlığı
Müsteşarı Ali Fidan ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir başta olmak üzere, çok sayıda yerli ve yabancı
davetli katıldı.
Silahlı HÜRKUŞ (HÜRKUŞ-C) projesi ile ilgili çalışmalar,
SSM tarafından, 2016 yılının Kasım ayında başlatıldı. Bu
projede, TUSAŞ tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığının
yakın hava destek harekât konseptini destekleyecek
HÜRKUŞ sürümü olan, HÜRKUŞ-C geliştiriliyor. Uçakların,
2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine
girmesi planlanıyor. HÜRKUŞ-C, görev tanımına uygun
olarak; zırhlandırılmış yapıya, kendini koruma sistemlerine,
gece görüş uyumlu aydınlatmaya, veri linkine, lazer
işaretleme de yapabilen elektro-optik kameraya ve gelişmiş
aviyonik sistemlere sahip olacak. Uçağın silahlarını ise
ROKETSAN tarafından geliştirilen L-UMTAS, UMTAS ve
CİRİT füzeleri ile TEBER güdümlü mühimmatı oluşturacak.
HÜRKUŞ-C, 5 adet harici yük istasyonunda, toplam 1.500 kg
faydalı yük taşıyabilecek.
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SSM, Nisan Ayında, 2 Proje ile İlgili Adımlar Attı

S

avunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 5 Nisan’da, Namlu Ömrü Arttırma Teknolojileri Geliştirilmesi Ar-Ge Geniş
Alan (SAGA) Çağrısı’nı yayınladı. Ayrıntıları içeren çağrı dokümanı, başvuran firmalara verildi. Nisan ayının bir
diğer gelişmesi de 17 Nisan’da, Joule-Thomson Soğutucu Geliştirilmesi Projesi’nin ihale ilanının yayınlanması oldu.
Proje, teknik dokümanlarda tanımlanan Joule-Thomson Soğutucu Prototiplerinin ve opsiyonel olarak Joule-Thomson
Soğutucu ile tümleştirilmiş Opto-Mekanik Taşıyıcı Prototipi’nin tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, test ve kabulünü
ve Teknik Veri Paketi (TVP)’nin hazırlanmasını kapsıyor.

© Nurol Makina

S
EJDER TOMA, Orta Doğu
Pazarında Rakip Tanımıyor

N

urol Makina, 21 Nisan’da yaptığı açıklama ile bir Orta
Doğu ülkesi ile imzaladığı sözleşme kapsamında,
EJDER TOMA 4x4 araçlarının teslimatını, Mart ayında
tamamladığını duyurdu. Araçların üzerinde, müşteri
talepleri doğrultusunda uyarlamalar da yapıldı. Ayrıca
sözleşmede, araçların yanı sıra kapsamlı bir entegre
lojistik destek ve çok sayıda kullanıcıyı kapsayan eğitim
paketi de yer aldı. Nurol Makina Genel Müdürü Engin
Aykol, imzalanan sözleşme ile ilgili şunları söyledi:
“Daha önce teslimatı gerçekleştirilen araçlarımız, gerek
ülkemizde ve gerekse yurt dışında başarıyla görevini
sürdürmektedir. Gerçekleştirdiğimiz EJDER TOMA ihracatı
ile daha önce birçok Türk savunma firmasının giremediği
bir pazara, kullanıcı makamın uzun araştırmaları ve icra
ettiği testler neticesinde ve EJDER TOMA aracımızın bir
kez daha teyit edilen özgün ve üstün özellikleri sayesinde,
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; çok iddialı
bir Asya ülkesi üreticisinin aracının ise testler sırasında
devrildiğini ifade etti. Nihayetinde, EJDER TOMA 4x4
aracının, çevikliği ile şehir içinde kullanıma en uygun araç
olduğunun vurgulanması, bizleri bir kez daha mutlu etti.
Aracın testlerden başarıyla geçmesi neticesinde, kısa
süre içerisinde sözleşme faaliyetleri tamamlandı. İlgili
ülke tedarik makamlarının araç ile ilgili yüksek bilgisi
ve tedarik etmeyi planlamış oldukları araçlardan yüksek
beklentileri, EJDER TOMA aracını rakipsiz kıldı. EJDER
TOMA araçlarımız, bu ülkeye satıştan öte, yeni ve iyi bir
referans almış olarak sesini duyurmaya devam edecektir.”

10 - Mayıs 2017

on olarak Savunma
Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nda, Kurumsal
Kalite ve İştirakler
Yönetimi Daire Başkanlığı,
Vakıf ve Şirketlerle İlişkiler
Müdürü olarak görev
yapmakta olan
Kemal Uyar, 31 Mart
tarihi itibarıyla, Nurol
Makina’da, Programlar ve
Kurumsal Operasyonlardan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak
göreve başladı.
Uyar, yeni görevinde,
Nurol Makina tarafından
yürütülen proje yönetim
faaliyetleri ile idari ve mali
işlerin sorumluluğunu
üstlenecek.
1975, Antalya doğumlu olan
Uyar, Uludağ Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden
mezun olduktan sonra,
memuriyet hayatına
başladığı SSM’de, sırası ile
aşağıdaki görevleri yerine
getirdi:
n 1998-2004 yılları
arasında, Fon Yönetim
Daire Başkanlığı’nda
Uzman Yardımcılığı,
n 2004-2007 yılları
arasında, Fon Yönetim
Daire Başkanlığı’nda
Savunma Sanayii
Uzmanlığı,
n 2007-2012 yılları
arasında, Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığı’nda, Bütçe
ve Fon Yönetimi
Müdürlüğü,
n 2008-2012 yılları
arasında, SSM Etik
Kurulu Üyeliği,

© Nurol Makina

Nurol Makina,
Yönetim Kadrosunu
Kemal Uyar ile Güçlendirdi

2012-2014 yılları
arasında, Kara Araçları
Daire Başkanlığı’nda,
Araç ve Özel
Projeler Grup
Müdürlüğü,
n 2014-2016 yılları
arasında, Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığı’nda, Bütçe
ve Fon Yönetimi
Müdürlüğü ve
n 2016-2017 yılları
arasında, Kurumsal
Kalite ve İştirakler
Yönetimi Daire
Başkanlığı’nda, Vakıf
ve Şirketlerle İlişkiler
Müdürlüğü.
MSI Dergisi olarak,
Kemal Uyar’a,
yeni görevinde
kolaylıklar ve başarılar
diliyoruz.
n
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ASELSAN, BMC’ye SARP-DUAL Teslim Edecek

A
© ASELSAN

SELSAN tarafından 5 Nisan’da yapılan borsa açıklamasında, firma ile BMC arasında,
Türk iç güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında, SARP-DUAL tedarikini konu
alan 37.000.000 avro tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşme kapsamındaki
teslimatlar, bu yıl içerisinde tamamlanacak. SARP-DUAL, ana silah olarak 7,62 mm
makinalı tüfek, 12,7 mm makinalı tüfek veya 40 mm bombaatar; yardımcı silah olarak ise
7,62 mm makinalı tüfek ile donatılabiliyor.

Sedef Tersanesi, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi
ANADOLU’nun İnşa Çalışmalarına Başladı

© MSI Dergisi

edef Tersanesi, 5 Nisan’da, Çok Maksatlı Amfibi
Hücum Gemisi (LHD) Projesi’nin güncel durumu ile
ilgili açıklama yaptı. Sedef Tersanesi Yönetim Kurulu
Üyesi Orkun Kalkavan, açıklamada şunları söyledi:
“Sözleşmemiz başlayalı 18 ay oldu. Hâlen tasarım
çalışmaları devam etmesine karşın son 2-3 aydır,
üretim aşamasına geçtik. Gemimiz 114 bloktan
oluşacak. Yaklaşık 22 adet bloğumuz, şu an sahada yer
almakta. Gemimiz tamamlandığında, içinde kullanılan
malzemelerin %68’i yerli olacak.” Çalışmaların entegre
iş planı çerçevesinde devam ettiğini belirten Kalkavan,
gemiyi, 2021 yılının Nisan ayında teslim etmeyi
hedeflediklerini ifade etti.

© Sedef Tersanesi

S

Kanatlı Güdüm Kiti
Envantere Giriyor

T

ÜBİTAK tarafından 14 Nisan’da yapılan açıklamada,
TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti
(KGK) ile ilgili son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin; seri üretim
çalışmaları için üretici sanayi kuruluşunun belirlendiğini,
sözleşme aşamasına gelindiğini ve KGK’nın ilk parti
teslimatlarının, Mayıs ayı başında yapılacağını bildirdi.
“Böylece Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek
yeni güdüm kiti için, ‘Ar-Ge’den Seri Üretime’ dönüşüm
süreci tamamlanmış olacak” diyen Prof. Dr. Ergin, daha
önce TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm
12 - Mayıs 2017

Kiti (HGK)’nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HVKK)
envanterine alındığını ve sınır ötesi operasyonlarda aktif
olarak kullanıldığını söyledi.
KGK, 250 ve 500 kilogramlık genel maksat bombalarını,
havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata dönüştürüyor.
KGK ile bu bombaların uçuş menzili, 110 kilometreyi buluyor.
KGK’nın sağladığı hassasiyet ise 6 m’nin altında.
KGK’nın, F-4 2020 uçaklarında sertifikasyonu Ocak ayında;
F-16 uçaklarında sertifikasyonu ise Mart ayında tamamlandı.
KGK tasarım ve geliştirme sürecinin son aşamasında,
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve
TÜBİTAK SAGE tarafında başlatılan teknoloji transferi ve
sanayileşme faaliyetleri doğrultusunda, düşük seviyeli
ilk üretim çalışmaları, 2016 yılının Haziran ayında
başlamıştı.
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TSKGV’de Görev Değişiklikleri

T

ürk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın,
Genel Müdür ve Yardımcıları ile ilgili yeni atamalar,
25 Nisan tarihi itibarıyla yapıldı. Atamalar, TSKGV Mütevelli
Heyeti tarafından, mevcut görevlilerin görev sürelerinin
dolmuş olması nedeniyle yapıldı.
Mütevelli Heyeti’nin kararı doğrultusunda; İdari ve Vakıf
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Tümg. (E) Sadık
Piyade, Mali İşler ve İştirakler Genel Müdür Yardımcılığı’na
ise Tüma. (E) A. Sinan Ertuğrul atandı. Genel Müdürlük
makamı için şimdilik bir atama yapılmazken, Piyade’nin, yeni
Genel Müdür atanıncaya kadar, Genel Müdürlük makamına
vekâlet etmesine karar verildi.

© TSKGV

TSKGV Genel Müdür Vekili
Sadık Piyade, 1960 yılında
Rize’de doğdu. 1983 yılında
Kara Harp Okulundan
mezun olan Piyade:
n 1984-1991 yılları
arasında, Ulaştırma
Okulu ve Eğitim Merkez
Komutanlığında, Takım ve
Bölük Komutanlığı yaptı.
n 1991-1993 yılları
arasında, Kıbrıs’ta, 28’inci
Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında,
Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.
n 1993-1995 yılları arasında, Genelkurmay Lojistik
Başkanlığında, Proje Subayı olarak görev yaptı.
n 1995-1997 yılları arasında, Kara Harp Akademisi
öğrenimini müteakip 1997-1999 yılları arasında,
6’ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı, Şırnak’ta,
İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini üstlendi.
n 1998 yılında, Silahlı Kuvvetler Akademisinde
öğrenim gördü.
n 1999-2001 yılları arasında, Genelkurmay Harekât ve
Genel Plan ve Prensipler Başkanlıklarında, Proje Subayı
olarak görev yaptı.
n 2001-2003 yılları arasında, 28’inci Mekanize Piyade
Tugayında, 4’üncü Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı
yaptı.
n 2003-2007 yılları arasında, 6’ncı Zırhlı Tugay Kurmay
Başkanlığı görevini yerine getirdi.
n 2007-2008 yılları arasında, 47’nci Motorlu Piyade Alay
Komutanı olarak, Konya ve İstanbul’da görev yaptı ve
30 Ağustos 2008 tarihinde, Tuğgeneralliğe terfi etti.
n 2008-2010 yılları arasında, 172’nci Zırhlı Tugay
Komutanlığı, 2010-2012 yılları arasında 2’nci Zırhlı Tugay
Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2012 yılı YAŞ kararları
ile Tümgeneralliğe terfi etti.
n 2012-2014 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Lojistik
Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı görevini
icra etti.
n 2014 yılı atamaları ile 39’uncu Mekanize Piyade Tümen
(Kıbrıs) Komutanlığı’na atandı.
2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan
Piyade, Nisan ayından itibaren, TSKGV Genel Müdür
Vekilliği görevini üstlendi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
14 - Mayıs 2017

TSKGV İştirakler ve
Finans’tan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
A. Sinan Ertuğrul, 1976’da,
Deniz Lisesi ve 1980’de,
Deniz Harp Okulundan
mezun oldu. 1988-1990
yılları arasında, Deniz Harp
Akademisi eğitimini ve
1998 yılında Silahlı Kuvvetler
Akademisi eğitimini
tamamladı.
2009 yılında, Tuğamiral rütbesinde Üst Seviye Yönetici
Sertifika Programına katılan Ertuğrul, deniz kıta görevlerini
muhrip–fırkateyn tipi gemilerde, sırasıyla; branş subayı,
harekat subayı, II’nci Komutan, Komutan ve Komodor
(3. Muhrip Filotillası) olarak yaptı.
Deniz kıta görevlerinin arasında, kariyerine, Donanma
Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât
Başkanlığında devam eden Ertuğrul; bu görevlerinin
arasında, Binbaşılığının ilk yıllarında, (1993-1996) NATO
Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı (SHAPE)’nda
Karargâh Subayı olarak; Albay rütbesinde, 2001-2002 yılları
arasında (11 Eylül öncesi ve sonrasında) ise NATO Akdeniz
Daimi Deniz Görev Grubu’nun Kurmay Başkanlığında
görev yaptı.
2006 yılında Donanma Komutanlığı Harekât Başkanı iken
Tuğamiralliğe terfi eden Ertuğrul, emekli olduğu 2014 yılının
Ağustos ayına kadar, sırasıyla:
n 2006-2007 yılları arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) MEBS Başkanı olarak görev yaptı,
n 2007-2008 yılları arasında, NATO Daimi Deniz Görevi 2’nin
komutasını 1 yıl süreyle üstlendi ve bu kuvvetin, tarihinde,
ilk kez Kızıldeniz’de icra ettiği harekâtı, sevk ve
idare etti,
n 2008-2010 yılları arasında, Dz.K.K.lığı APGE BİLKARDES
Başkanlığı görevinde bulundu.
Tümamiral rütbesinde ise 2011-2012 yılları arasında, tekrar
Dz.K.K.lığı MEBS Başkanı olarak atanan Ertuğrul, bu görevi
esnasında:
n 2010 yılında, 5 ay süreyle Hint Okyanusu’nda yürütülen
deniz haydutluğuna karşı mücadelede, 25 ülkenin katıldığı
koalisyon kuvvetlerinin Deniz Görev Kuvveti’ne,
n 2011 yılı Mayıs –Ekim ayları arasında ise yine Hint
Okyanusu’nda ve aynı maksatla görev yapan Milli Türk
Deniz Görev Grubu’na komuta etti. Bu kapsamda, 16’ncı
yüzyıldan bu yana ilk kez bölgede görev icra eden Türk
Birliğinin bir kısım unsurları ile Asya-Pasifik Bölgesi’nde,
Japonya’ya kadar uzanan görev alanında, toplam
12 ülkeye iyi niyet ziyaretinde bulundu.
n Bu seyir sonrası, 2011 -2014 yılları arasında, Genelkurmay
Başkanlığı MEBS Başkanı Yardımcısı olarak görev yaptı.
Akademik olarak Elektronik Mühendisliği derecesine
sahip olan Ertuğrul; yönetim ve organizasyon, uluslararası
ilişkiler ve harp tarihi alanlarında yüksek lisans sahibi olup
İngilizce bilmektedir. Kariyeri süresince, bazı NATO görev
madalyalarının yanında İspanya Silahlı Kuvvetleri Liyakat
Nişanı ve NATO Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılmış
olan Ertuğrul, evli ve iki çocuk babasıdır.
MSI Dergisi olarak, Piyade ve Ertuğrul’a, yeni görevlerinde
kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
© TSKGV
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© Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi de
SAYP’a Dâhil Oldu

S

avunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP), Atatürk Üniversitesi ile genişlemesini sürdürdü.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Atatürk Üniversitesi,
ASELSAN, FNSS ve HAVELSAN arasındaki SAYP Protokolü,
11 Nisan’da, Erzurum’da gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Bu protokolle birlikte, programa dâhil olan üniversite sayısı,
22’ye yükseldi. 35 savunma ve havacılık sanayisi firmasının
da yer aldığı programda, 44 proje yürütülüyor.

STM, Denizaltılar için Yerlileştirme Çalışmalarını Sürdürüyor

eni Tip Denizaltı Projesi
kapsamında inşa
edilecek 4 denizaltının
torpido kovanlarının
bulunduğu baş kısım
(Section 50), Türkiye’de
üretilecek. STM tarafından
yapılan açıklamada, firma
tarafından 25 Nisan’da
imzalanan sözleşme ile
bu kısımların, 4 yıl içinde
Yalova’da kurulacak yeni
tesislerde imal edileceği
bildirildi. Projenin ilk
planlamasında, bu
kısımların Almanya’da
üretilmesi planlanıyordu.
Toplam 6 denizaltının inşa
edileceği projenin son
4 denizaltısı için üretilecek
olan kısımlar, Gölcük

© STM

Y

Tersanesi’ne teslim
edilecek.
Nisan ayının bir diğer
gelişmesi, STM’nin,
4-6 Nisan tarihlerinde,
Almanya’da düzenlenen
Aircraft Interiors 2017
fuarına katılması oldu.
Firma, fuarda şu ürün ve
çözümlerini tanıttı:
n Türk havacılık

n

n

sektöründe kullanımda
olan elektronik uçuş
Çantası AeroTab,
Kağıtsız kokpit-kabin
operasyon merkezi
entegrasyon uygulaması
AeroSuite,
Türkiye’nin sivil
havacılık amaçlı
ilk meteorolojik
gösterge paneli

n

n

(dashboard) OpsMet,
Havalimanı apron sahası
gerçek zamanlı uçak
ve araç trafik takip
sistemi OpsEye ve
STM’nin havacılık
endüstrisine ürün
ve hizmet sunmak
isteyen firmalar için
sağladığı sertifikasyon
hizmetleri.

Vestel Savunma ve AYESAŞ’ın Yeni Genel Müdürü Öner Tekin Oldu

© MSI Dergisi

V

estel Savunma ve
AYESAŞ’ın Genel
Müdürlükleri görevine,
10 Nisan tarihi itibarıyla
Öner Tekin atandı. Öner
Tekin, lisans derecesini,
İstanbul Teknik
Üniversitesi Elektronik
ve Telekomünikasyon
Mühendisliği Bölümü’nden;
yüksek lisans derecesini
ise Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden aldı. Tekin, hâlen, Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde doktora
öğrenimine devam ediyor.
Tekin, lisans derecesini almasının ardından, 1998 yılının
Ağustos ayından itibaren, NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.
bünyesinde, sırasıyla; Ar-Ge Donanım Tasarım Mühendisi,
Operasyonlar Müdürü, Ar-Ge Direktörü ve Saha Lideri, Bilişim
Teknolojileri Ar-Ge Lideri ve son olarak da Kamu, Savunma ve
Telekom Sektörü Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi
görevlerinde bulundu.
Tekin’in Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ile
İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Elektronik Teknolojileri
16 - Mayıs 2017

ve Geliştirme Vakfı (İTÜ-ETA) denetim kurulu üyelikleri
bulunuyor. Tekin, ayrıca Yeditepe Üniversitesinde, misafir
akademisyen olarak ders veriyor.
Tekin, yeni görevi ile ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: “Vestel
Savunma, Türkiye’nin büyük holdinglerinden Zorlu Grubu’nun
altında, teknolojiye inanmış bir ekibin, 2004 yılında hayata
geçirdiği faaliyetlerine, teknolojik yenilikle 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. 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. Dahası, herhangi
büyük bir proje için faaliyet gösterdiği alanlarda, çok hızlı
genişleyip büyüyebilecek esnek bir yapıya sahip. Çantamda,
milli teknolojilerimizin gelişimine katkı sağlayacağına
inandığım güzel fikirlerle geldim.”
MSI Dergisi olarak, Öner Tekin’e, yeni görevlerinde kolaylıklar
ve başarılar diliyoruz.
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Fikri Işık

Prof. Dr. İsmail Demir

SASAD Genel Kurulu’nda,
Sektörün En İyileri de Ödüllerini Aldı

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

S

ASAD’ın 28’inci Olağan
Genel Kurul Toplantısı,
3 bölümde gerçekleştirildi. İlk bölümde, mevzuat uyarınca, dernek genel
kurulu yapıldı. İkinci bölüm,
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir başta olmak üzere,
protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu
bölümde, Bakan Işık da bir
konuşma yaptı ve Savunma
Sanayi Ödülleri verildi. Son
bölümde ise SSM 2017-2021
Dönemi Stratejik Planı ile
ilgili bir sunum gerçekleştirildi ve Prof. Dr. İsmail Demir, katılımcılara seslendi.
Toplantının ilk bölümünde,
SASAD’ın son 1 yıl içerisinde
gerçekleştirdiği faaliyetleri
anlatan SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar, 2
önemli gelişmeyi katılımcılarla paylaştı:
n IDEF, yurt içi prestijli
uluslararası fuar
olarak sınıflandırıldı ve
katılımcıların, Ekonomi
Bakanlığından
30.000 liraya kadar
teşvik alabilmesinin
önü açıldı.
n Son 1 yıllık dönemde,
SASAD’a 16 yeni üye
kaydoldu ve derneğin
18 - Mayıs 2017

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD)’nin 28’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı,
20 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından verilen, Savunma
Sanayi Ödülleri için düzenlenen törene de ev sahipliği yaptı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

toplam üye sayısı,
193’e yükseldi.
Yaşar, önümüzdeki dönemde hedeflerinin, sektörün
derinliğini sağlayacak tedarikçiler ile yerli alt sistemlerin geliştirilmesi hususu
olacağını belirtti.
SASAD’ın 28’inci Genel Kurulu’nun resmi bölümü;
Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının kabul
edilmesi, kurulların ibra
edilmesi ve çalışma planı ve
yıllık bütçenin onaylanmasının ardından tamamlandı.

Rakamların
Sunduğu Tablo
Protokol üyelerinin katılımı
ile başlayan ikinci bölümde,
ilk olarak Yaşar kürsüye geldi.
Yaşar, konuşmasının başında,
Türkiye’nin savunma harcamaları ile ilgili rakamları paylaştı. Yaşar’ın verdiği bilgilere
göre, Türkiye’nin savunma
harcaması, dolar bazında;

2009 yılında
12,6 milyar dolar,
n 2015‘te 11,9 milyar dolar,
n 2016‘da ise
12,1 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Gayri Safi Milli Hâsıla
(GSMH) içerisindeki pay ise;
n 2009‘da %2,06 iken
n 2016‘da 1,69‘a düştü.
Yaşar, bu rakamlarla ilgili şu
değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizin içinde bulunduğu
coğrafyada, 2009’da olmayan olağanüstü gelişmelerin
bugün yaşanıyor olmasının,
savunma
harcamalarının
GSMH içindeki payının, en
azından 2009’daki %2’ler
seviyesini ve 12 milyar dolar reel bütçesinin fazlasını
gerektirdiğini değerlendirmekteyiz. Diğer taraftan,
toplam savunma harcamalarında, sektör oyuncularının ilgi alanı olan platform
ve sistemler ile silah-mühimmat alımlarının payı
n

azalmış; bu pay, 2009’da
%26; 2016’da ise %22 olarak gerçekleşmiştir. Benzer nedenlerle bu oranın
da 2009’daki seviyeye yükselmesinin, sektör için itici
güç olacağını değerlendirebiliriz.”
Yaşar, son dönemde, yurt dışından savunma ürünlerinin
tedarik edilmesi konusunda
yaşanan güçlüklerle ilgili
de şunları söyledi: “Son zamanlarda, bir takım ülkeler
tarafından ülkemize karşı
başlatılan, resmi ve gayri resmi ürün ve malzeme
satışı kısıtlarının, söz konu
ülkeler tarafından beklenen
şekilde sonuçlanmayacağını; aksine, geçmişte olduğu
gibi, sektörümüzde millileşme ve ihtiyaçlarımızın yurt
içinden karşılanma oranını
arttırıcı yönde etki yaratacağını da burada özellikle vurgulamak isterim.”
Yaşar,
KOBİ’lerle
ilgili

Selçuk Yaşar

yaklaşımlarına da değindi:
“Yan sanayimiz, SASAD üyesi ana yüklenici şirketlerimizin stratejik planlarına da
girmiştir. Yan sanayimizle,
KOBİ’lerimizle büyüyoruz.
Sanayi piramidimizin tabanını genişletirken bir taraftan da teknolojik seviyemizi
gösteren tepe noktasını yukarıya taşıyoruz. Ana yükle-

nici firmalarımızın, gelecek
5-10 yıl için koydukları birkaç katlık reel büyüme hedeflerinin hiç birinde, personel sayısı olarak aynı oranda
büyüme yoktur. Bu da gösteriyor ki ana yüklenici firmalar, büyüme hedeflerini,
çözüm ortaklarıyla birlikte
gerçekleştirecektir. Teknoloji üreten KOBİ’lerimizle

SASAD Genel Sekreteri
Hüseyin Baysak, Genel
Kurul Üyelerine, derneğin
son 1 yıldaki faaliyetleri
ile gelecek yıl için
planlanan faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.

geleceğe yürüyoruz. Onların
yapabileceği hiçbir işi, artık
ana yükleniciler yapmıyor;
yapmamalı da. Bunun yerine ana yüklenicilerimiz, büyüklüklerine uygun olarak
ileri teknolojiler ve sistemler geliştirmeye ve ihracata
odaklanıyorlar… İlerlemenin
daha da hızlanabilmesi ve
hedefleri daha hızlı yakala-

yabilmek için, mühendislik
ve tasarım kabiliyeti olan,
teknoloji yol haritalarımıza uygun Ar-Ge yapabilme
kabiliyeti olan KOBİ’ler istiyoruz. Sanayi olarak bunu
başardığımızda, Sayın Bakanım, sizlerin de sürekli işaret ettiği üzere, özel sektör
de tabi ki daha çok yer alacaktır.”
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Yasin Polat

Yaşar, ihracat konusunda
atılabilecek adımlarla ilgili şöyle konuştu: Ülkemizin
savunma sanayisi harcamalarının artması ve silahlı kuvvetlerimizin milli sistemleri
çok daha yaygın olarak kullanması ile ihracat çalışmalarının olumlu etkileneceğini düşünüyoruz… İhracatı
geliştirmeye yönelik olarak,

20 - Mayıs 2017

devletten devlete kredilendirme ve satış gibi bazı yasal
düzenlemelerin
yapılması
ve mevcut teşvik uygulamalarının iyileştirilmesi, yeni
teşviklerin getirilmesi ve
“barter” (takas) gibi uygulamaların hayata geçirilmesi
değerlendirilmelidir.
Sektörün gelişmesi ile ilgili iki konuya daha deği-

Bedriye Cicioğlu

nen Yaşar, şunları söyledi:
“Bütünleşik ve Performansa Dayalı Lojistik Destek
alanında daha yaygın bir
uygulama getirilmesi, hem
sektörün sürdürülebilirliğine
katkı sağlayacak hem de TSK
envanterindeki sistemlerin
operasyona hazır olma oranlarını arttıracaktır. Dünya sivil
havacılık sektöründe, 2010

yılından itibaren başlayan
pozitif gelişmeden, sektör
oyuncularımızın yeterli payı
maalesef alamadığını değerlendiriyoruz. ‘Bu sektördeki
payımızı arttırabilmek için
neler yapılmalıdır?’ konusunun, geniş bir platformda ele
alınarak değerlendirilmesi
ve önlemlerin tanımlanması
önem arz etmektedir.”
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Soldan sağa: Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, Milli
Savunma Bakanı Fikri Işık, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve
TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Başkanı Orhan İkiz

Soldan sağa: E-Poli Genel Müdürü İhsan Katırcı, Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir, RFTR Genel Müdürü Necip Şahan ve Ottoman Medikal
Yönetim kurulu Başkanı Dilek Yurtseven

Kaynaklar Etkin ve
Verimli Kullanılmalı

yok. Bu kaynağın, etkin ve
verimli kullanılma sorunu
var. Projelerimizdeki gecikmeler, proje kalitemiz,
özellikle savunma alanındaki Ar-Ge faaliyetlerimizin,
hem niceliği hem niteliği, bu
konudaki temel sorunun,
kaynağın etkin ve verimli bir
şekilde, maliyet etkin olarak
kullanılması olduğunu gös-

Yaşar’ın ardından kürsüye
gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, savunma
harcamaları ile ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaştı: “Türkiye, son 10 yılda,
GSMH’sini 4 kata yakın arttırdı. Savunma ve güvenlik
harcamasında 4 kata yakın
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artışı
sağlayamadığımız
doğrudur… Türkiye’de, savunma ve havacılık harcamalarının
arttırılması
noktasında, güçlü bir irade
olduğunu çok rahatlıkla
söyleyebiliriz. Burada bir
noktanın altını çizmekte fayda var: Aslında Türkiye’nin,
şu anda savunma harcamalarında kaynak sorunu

teriyor. Bunu görmek durumundayız. Sadece rakamlar
bizi yanılgıya götürebilir.”
Bakan Işık, iş birliği konusunda şunlar söyledi:
“Elbette bu çağda, her şeyi
bütünüyle biz yapacağız,
biz geliştireceğiz gibi bir
anlayışın tutarlılığı yoktur.
Güçlü iş birliklerimiz de olacak. Uluslararası projelerde,

Soldan sağa: AKSA Genel Müdürü Bekir Rıza Saçmacı, ROKETSAN Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Necip Pehlivantürk, Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami
Tüfekçi, Baykar Makina Koordinatörü Dr. Paşa Özen, Kale Grubu Danışmanı
Yalçın Yılmazkaya, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken

Türkiye, iddialı şekilde var
olmaya devam edecek.”
Sektördeki yapısal bir soruna değinen Bakan Işık,
şöyle devam etti: “Şu anda
Türkiye’de, savunma sanayisinde, piramitte ciddi
eksiklikler var. Tavanda bir
problemimiz yok. Tabanda da KOBİ’ler gelişiyor.
Tabandaki KOBİ’leri, hem
çeşitlendirmek hem güçlendirmek hem de onları,
savunma ve havacılık sanayisinde karşı karşıya kaldıkları en temel sorun alanı
olan, test ve sertifikasyon
konusunda
desteklemek
için, çalışmalarımızı sürdürüyoruz… Savunma sanayisini, bütün Anadolu’ya açmanın gayreti içerisindeyiz.
Gaziantep, İzmir, Malatya ve
Elazığ’da toplantılar yaptık.
Yakında diğer illerde de yapacağız. Ama bu piramitte
en önemli unsurlardan birisi, orta ölçekli firmaların
geliştirilmesi. Vakıf şirketlerimizi, buradan, özellikle bir
kez daha uyarmak istiyorum:
Değerli arkadaşlar, KOBİ’ler
için aldığınız mesafe için teşekkür ederim. Daha henüz
arzu ettiğimiz seviyede değil; ama iyiye gidiş var. Ama
özellikle orta ölçekli firmaları kendinize rakip görüp
onları yaşatmama yönünde
bir tavır sergilemeyin. Orta
ölçekli firmaları oluşturamazsak bu piramidi sağlıklı
oluşturamayız.”
Bakan Işık, Milli Savunma

Bakanlığında, bürokrasiyi
azaltma ve mevzuatı sadeleştirme konusunda çalışma
yürüttükleri bilgisini de paylaştı.

Sektörün En İyileri
Sahnede
Bakan Işık’ın konuşmasının
ardından, Savunma Sanayi
Ödülleri için düzenlenen törene geçildi. SSM Sektörel
Strateji ve Yatırım Planlama
Müdürü Bedriye Cicioğlu,
kürsüye gelerek, ödüller
hakkında bilgi verdi ve ödül
alanları sahneye çağırdı.
SSM tarafından finansal
verilerle yapılan değerlendirmede, 2017 Yılı Savunma
Sanayii Ödüllerinde sıralama şöyle gerçekleşti:
1. TEI
2. TUSAŞ
3. Samsun Yurt Savunma
Bu firmalar, ödüllerini, Bakan Işık’ın elinden aldılar.
2017 yılı Savunma Sanayii
Özel Ödülleri kapsamında,
En Girişimci Sanayici Ödüllerini:
n Yüksek ısı, ses, su,
elektrik ve yangın yalıtımı
sağlayan, çok hafif bir
katı yalıtım malzemesi
olan AEROGEL’i, yerli
mühendislik, Ar-Ge ve
hammaddeler ile üreten
E-Poli,
n Askeri standartlarda
RF/mikrodalga güç
yükselteçleri geliştiren
ve üreten RFTR
Elektronik ve
Mayıs 2017 - 23
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Soldan sağa: ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Hayri Torun, DOWAKSA
Yönetin Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, Müsteşar Yardımcısı Mustafa
Şeker, HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay, TUSAŞ
Tedarik ve Sanayileşme Başkanı Orhan İkiz

Malatya’da, savunma
ve sağlık sektöründe;
titanyum, krom, kobalt ve
benzeri sert ve mekanik
dayanımı yüksek
malzemeler işleyen
Ottoman Medikal aldı.
Bu kategorideki ödüller,
Prof. Dr. İsmail Demir tarafından verildi.
Başarılı Ürün Teslimatı
kategorisinde:
n Zırhlı kara araçları için,
run-flat (patlak-gider)
ürünün yerlileştirilmesini
yapan AKSA,
n Bayraktar TB2 insansız
hava aracında,
MAM-L ve MAM-C
mühimmatının başarılı
bir şekilde kullanılması
kapsamında; ROKETSAN,
Baykar Makina ve
Kalekalıp ve
n KORAL ve KORKUT
sistemlerinin başarılı
teslimatları kapsamında,
ASELSAN ödüle layık
görüldü.
Firmalar, ödüllerini, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’den aldılar.
Teknoloji Geliştirme
Ödülleri:
n Yeni Nesil Kompozit
Roket Yakıtı Bileşenleri
– Amonyum Dinitramid
Geliştirilmesi (ADN)
Projesi kapsamında
ROKETSAN’a,
n Havacılıkta Kullanılan
Karbon Elyaf Takviyeli
Termoset Reçineli
n
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Prepreg Geliştirilmesi
Projesi (İPEK)
kapsamında TUSAŞ ve
DOWAKSA’ya ve
n İleri görüntüleme
teknolojileri ile gömülü
askeri hedeflerin tespitini
konu alan TUYGUN
Projesi kapsamında
HAVELSAN’a, Savunma
Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Murat
Mustafa Şeker tarafından
verildi.
İhracat Başarısı Ödüllerini:
n Pakistan Savunma
Üretim Bakanlığının
açtığı denizaltı
modernizasyon ihalesini,
denizaltıyı inşa eden
firmaya karşı kazanan
STM ve
n KİRPİ araçlarının,
Tunus ve Türkmenistan’a
ihracatını gerçekleştiren
BMC aldı.

Soldan sağa: STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, Müsteşar Yardımcısı Köksal
Liman, BMC Ankara Bölge Müdürü Cemal Öksüz

Bu ödüller ise Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
Köksal Liman tarafından
verildi.
En Hızlı Büyüyen Kümelenme Ödülü SAHA İstanbul’a, Savunma Sanayi Özel
Tanıtım Ödülü de OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)’ne, SSM
Sanayileşme Daire Başkanı
Bilal Aktaş tarafından verildi.

SSM Sektörün
Yanında
Bakan Işık’ın ayrılmasının
ardından başlayan üçüncü
bölümde, SSM Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yasin Polat tarafından, “SSM
2017-2021 Dönemi Stratejik
Planı ve Diğer Müsteşarlık
Çalışmaları” başlıklı sunum
yapıldı. Polat’ın ardından
kürsüye, Prof. Dr. İsmail
Demir geldi. Prof. Dr. De-

mir, konuşmasının başında,
şu rakamları paylaştı:
n Savunma ve havacılık
sektörünün satışları,
2014 yılında 5,1 milyar
dolar; 2015 yılında 4,9
milyar dolar ve 2016
yılında 5,9 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
n Yurt dışı satışlardan
elde edilen gelir, 2014
yılında 1,85 milyar dolar;
2015 ve 2016 yıllarında
da 1,92 milyar dolar oldu.
n İhracat, 2014 yılında
1,64 milyar dolar; 2015
yılında 1,65 milyar dolar;
2016 yılında ise
1,68 milyar dolar
rakamına ulaştı.
n Sektörün ithalatı,
2014 yılında 1,35 milyar
dolar; 2015 yılında 1,06
milyar dolar; 2016 yılında
ise 1,23 milyar dolar
oldu.

Soldan sağa: SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ

Savunma ve havacılık
alanındaki istihdam,
askeri fabrikalar da dâhil
olmak üzere, 2014 yılında
31.000; 2016 yılında ise
35.000 kişi oldu.
n Kişi başı satış,
2014 yılında 163.000 dolar;
2015 yılında 156.000 dolar;
2016 yılında ise
169.000 dolar oldu.
n Alınan siparişlerin
toplamı, 2014 yılında
11 milyar dolar;
2015 yılında 7,7 milyar
dolar; 2016 yılında ise
11,8 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
n SSM’de yürütülen
proje sayısı, 460’ı geçti.
2016 yılında imzalanan
proje sayısı, 35 oldu.
Yürüyen projelerin
toplam bedeli
123 milyar lira;
potansiyel proje
portföyü ise yaklaşık
200 milyar lira.
Prof. Dr. Demir, sektör dışı
firmaların sektöre yoğun bir
ilgi gösterdiğini; SSM’nin ise
yetkinlik getirecek firmaların peşinde olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demir, sektörün
yaşadığı çeşitli sorunlara
çözümler getirmek için yaptıkları çalışmalardan örnekler de verdi: “Mesela göreve
başladığım ilk günden beri,
sektör, teminat mektupları
konusunda şikâyetçi. Geldiğimiz noktada, teminat
mektupları konusunda, olabildiğince kolaylık sağlama
n

niyetindeyiz. Kaba bir hesaplama ile teminat mektuplarının getirdiği ilave maliyet, %1
ile 2 arasında değişiyor. Aslında bu, devlete yüklenen bir
yük… Teminat olarak çeşitli
başka unsurları kabul etmek
ya da teminatların miktarlarını azaltmak gibi çeşitli yöntemler üzerinde çalışıyoruz…
Offset’in çeşitli faydalarını
görüyoruz. Ancak bazen fayda yerine zarar verebiliyor.
Yeni düzenlemelere gideceğiz. Önemli olan, geliştirme
ve teknoloji kazanımı ile ilgili yetkinliği olan firmaların,
başka yüklerle zorlanmalarının önüne geçmek, diğer
yandan da sektörü genişletecek tedbirleri almak.”
Prof. Dr. Demir, askeri fabrikalar ve tersaneler ile ilgili
yeni yapılanma hakkında da
şunları söyledi: “Bakanlık
bünyesinde yeni yapılanma
ile Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlükleri
kuruldu. Artık askeri fabrika
ve tersaneler de şirket şapkası ile oyuna girecekler.
Asla ve kat’a yeni KİT’ler
oluşturma niyeti yok. Dinamik, enerjik, sektörde öncü
rol oynayabilecek oyuncular bekliyoruz. Beklentimiz,
uzun yıllar süren yatırımların ve kabiliyetlerin bulunduğu bu tesislerin, etkin bir
şekilde sektöre hizmet vermesi.”
Etkinlik, Prof. Dr. Demir’in
konuşmasının ardından verilen resepsiyonla son buldu.
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Fikri Işık
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M

ali genel kurul olarak
düzenlenen SSI 2016
Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda; Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve 2017 yılı bütçesi kabul edildi; Yönetim
ve Denetim Kurulları ibra
edildi.
Toplantının ardından, Milli
Savunma Bakanı Fikri Işık
ve Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
başta olmak üzere, protokolün de katılımı ile 2016 Yılı
Başarılı İhracatçılar Ödül
Töreni düzenlendi.
Törende ilk olarak SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aral Aliş kürsüye geldi ve
kısa bir konuşma yaparak
katılımcılara “Hoş geldiniz!”
dedi. Aliş, SSI’nın, 2011 yılında, 60 üye ile kurulduğunu; genel kurul tarihinde,
üye sayısının 450’ye ulaştığını; yıl sonuna kadar da 500’e
yükselmesinin beklendiğini
belirtti.
Aliş’in konuşmasının ardından, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Savunma ve Havacılık Sanayi
Sektörü Şubesi Şefi Engin
Yalçın tarafından, “Savunma ve Havacılık Sanayi
2016 Yılı İhracat Verileri”
başlıklı sunum yapıldı. Savunma ve havacılık sanayisinin, ihracat ile ilgili
performansında öne çıkan
rakamlar, Şekil 1, 2, 3,
ve 4’teki ve aşağıdaki gibi
gerçekleşti:
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Prof. Dr. İsmail Demir

SSI Genel Kurulu’nda,
Devletin Sektöre Desteği
Bir Kez Daha Teyit Edildi
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 2016 Yılı
Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni, 26 Nisan’da, Ankara’da
gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan Milli Savunma Bakanı
Fikri Işık, önümüzdeki döneme dair çok önemli mesajlar verdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
n

2015 yılında
1,654 milyar dolar olan
ihracat, %1,4’lük artışla
2016 yılında 1,677 milyar
dolar olarak gerçekleşti.
Şekil 1

n

Savunma ve havacılık
sektörü, OAİB tarafından
takip edilen 26 sektör
arasında, 19’uncu sırada
yer aldı.

n

Sektör ihracatının
kg başı değeri, 27,5 dolar
oldu. Bu rakam, Türkiye
ortalamasının yaklaşık
15 katı.

İHRACATI GERÇEKLEŞTIRILEN İLK 10 ÜRÜN

Latif Aral Aliş

İşlerin Takibi
Önemli

Sunumdan sonra kürsüye,
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
geldi. Prof. Dr. Demir, sektörde, iş takibinin önemine
vurgu yaptı. Törene, LIMA
2017 fuarının ardından
Malezya’ya yaptığı resmi
ziyaretten döner dönmez

Engin Yalçın

katıldığını ifade eden Prof.
Dr. Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Takibin ne
kadar önemli olduğunu, bu
ziyaretimde gördüm. Hemen fuar akabinde gitmenin etkisi; [konunun] takip
edildiğinin gösterilmesinin
etkisi çok büyük… Vurgulamak istediğim nokta
şu: Meseleleri yoracağız

ve yakalayacağız. Bu konuda sizlere güveniyoruz.
SSM olarak bu konudaki
çabaların arkasındayız. Bu
yıl milli katılım sağladığımız fuarlarda, yaklaşık
5 milyon dolarlık bir kaynağı, sektörü desteklemek
için kullanıyoruz. Sizlerle
iş birliğine hazırız. Sektörün önünü açacak bazı

hamlelerin yapılması gerektiğini biliyoruz. Sanayi
katılımı ve offset konusunda ayrı bir kategori olan ihracat yükümlülüklerinde,
bazı firmaların taahhütlerini yerine getiremediğini
görüyoruz. Ceza vermek
yerine, önümüzü açacak
çözümler üzerinde çalışıyoruz.”
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Sektörün Beklediği
Mesajlar
Törenin son konuşmasını,
Milli Savunma Bakanı Fikri
Işık yaptı. Bakan Işık, güncel siyasi gelişmelerle ilgili
değerlendirmeler yaptıktan
sonra, özel sektörün önemine vurgu yaptı: “Güçlü ülke
olmanın ön şartlarından biri
de güçlü orduya sahip olmaktır. Güçlü orduya sahip
olmanın olmazsa olmazı,
güçlü bir savunma sanayisidir… Türkiye, son 14 yılda,
peş peşe yaptığı yatırımlarla,
sektöre verdiği kaynak ve
destekle, teknoloji kullanan
ülke olmaktan, teknoloji üreten ülke konumuna yükseldi.
Bunda sanayicilerin çok büyük payı var. Biz savunma
sanayisinin gelişmesini çok
önemsiyoruz. Bunun için de
elimizden gelenin en iyisini
yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ancak şunun da farkındayız: Savunma sanayisini,
sadece devlet veya devletle
organik bağı olan şirketlerle
büyütemeyiz, geliştiremeyiz.
Burada özel sektör ne kadar
işin içerisine girerse, savunma sanayisinde özel sektör
payı ne kadar fazla olursa,
bu sektörün geleceği o kadar parlak olur. Özel sektörün büyümesi ve gelişmesi
için, büyük gayret gösteriyoruz. Savunma sanayisinde,
özel sektör ağırlıklı güçlü bir
ekosistem oluşması için, hükümet olarak gerçekten büyük bir çaba gösterdiğimizi
tekrar vurgulamak isterim.”
İhracat konusuna da ayrı bir
parantez açan Bakan Işık,
şunları söyledi: “İhracat
ayağı olmayan, sadece iç talebe bağımlı bir özel sektör
yapılanmasının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz.
Bu sektör ihracatını arttırmadıkça, sadece iç talep
odaklı bir yapılanma içerisinde olduğu sürece, gelişecek risklere her zaman
açık hâlde kalacaktır. Onun
için, gelin özel sektörümüz,
bir bütün olarak ihracata yönelsin.
28 - Mayıs 2017

Şekil 2

İHRACAT
GERÇEKLEŞTIRILEN
İLK 15 ÜLKE

Şekil 3

İHRACAT GERÇEKLEŞTIRILEN
İLK 15 ÜLKENİN PAYI

ÜLKE GRUPLARI BAZINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT

Şekil 4
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Türkiye’nin en büyük savunma sanayisi firması olan ASELSAN’ın ödülünü,
Genel Müdür Dr. Faik Eken aldı.

“Türkiye’nin, ilk platform ihracatını gerçekleştiren firması” unvanını elinde
bulunduran FNSS’nin ödülünü, Genel Müdür ve CEO K. Nail Kurt aldı.

9-12 Mayıs’ta IDEF fuarımız
var… İnanıyoruz ki IDEF ile
birlikte, ihracatımız daha
da artacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirmenizi, bu
konuda tüm çalışmalarınızı
özellikle arttırmanızı sizlerden rica ediyorum. Tabii
sizlere ‘İhracat yapın, ihracatınızı arttırın, daha çok

de özellikle ihracatımızın
arttırılması için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.” Bakan Işık, bu noktada, Şubat ayında yaptığı
Suudi Arabistan ziyaretinde,
iki ülke arasında, savunma
iş birliği konusunda ortaya
çıkabilecek her konunun
hızlı bir şekilde sonuçlan-
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çalışın!’ demek kolay. Ama
savunma sanayisinde ihracatın arttırılması, öyle kolay
bir iş değil. Burada sadece
sizin gayretlerinizin yeterli olmadığının farkındayız.
Savunma sanayisinde, devletten devlete ilişkilerin
çok belirleyici olduğunun
bilincindeyiz. Bunun için

dırılabilmesi için, iki tarafta da bağlantı noktası görevlendirilmesi yapıldığını
anlattı. Suudi Arabistan’da
bir tümgeneral bu konuda
görevlendirildi; Türk tarafında ise Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman görevlendirildi.
Bakan Işık, Suudi Arabistan

Geniş ürün ailesi, uluslararası fuarlarda büyük ilgi gören MKEK’nin ödülünü,
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Taşkın aldı.

ile Türkiye’nin, en büyük savunma sanayisi ihracat sözleşmesini imzalamak için,
görüşmelerin devam ettiği
bilgisini de paylaştı.
Bakan Işık, ihracat çalışmalarında devletin verdiği
destek ile ilgili sözlerine
şöyle devam etti: “Artık potansiyeli yüksek olan tüm
ülkelerde, irtibat ofisleri açmaya başladık. Oradaki devlet memurları, sizin ticari
temsilcinizdir. Hiçbir firma
ayırımı yapmıyoruz. Sizler
orada karşılaştığınız tüm
sorunları; büyükelçilerimiz,
başkonsoloslarımız, ticari
ataşelerimiz, irtibat ofislerimizdeki görevlilerimiz
aracılığı ile çözme imkânına
sahipsiniz. Ben de Milli Savunma Bakanı olarak, sizin
bu konudaki sorunlarınızı çözmeyi, girişimlerinize
destek vermeyi bir milli görev olarak görüyorum. Görüştüğüm her muhatabımla
mutlaka o ülkede iş yapan
savunma sanayisi firmalarımıza referans oluyorum.
Sizin çalışmalarınızı anlatıyorum, onlardan övgüyle
bahsediyorum. Türk firmaları ile iş birliği yapmanın,
onların çıkarına olduğunu,
devlet olarak firmalarımızın
arkasında olduğumuzu vurguluyorum.”
Bakan Işık, ihracat finansmanına destek olmak için,
gündemde olan iki çalışmadan bahsetti:

n

n

Eximbank kısıtlarına
tabi olmayan, yeni bir
kredi mekanizması
çalışması başlatıldı.
Yakın zamanda, örnek
bir uygulaması yapılacak.
İzleyen dönemde ise
bu mekanizmanın
genelleştirilmesi
çalışması yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı
ve Ekonomi Bakanlığı,
savunma ürünlerinin
değiş-tokuş (barter)
mekanizması ile
satışını mümkün
kılacak bir düzenleme
üzerinde çalışıyor.
Bürokratlar tarafından
olgunlaştırılan çalışma,
iki bakan tarafından
değerlendirilecek.

Kalite ve
Ar-Ge Vurgusu
Bakan Işık, konuşmasında,
sektöre bir dizi mesaj da
verdi: “Artık harcıâlem mal
üreterek katma değeri yüksek ürün satmamız mümkün değil. Kaliteye daha
fazla odaklanmak durumundayız… Bazı alt sistem
ve kritik parçaların, alternatifli tedarikine daha fazla
odaklanmalıyız. Bir silahı
geliştirirken veya üretirken,
kritik bir parçasını temin
edemediğimiz zaman ortaya çıkabilecek problemi, her
zaman hesaba katmalıyız.
Fırsat varken alternatifleri üretmek ve orta ve uzun
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Dünyanın önde gelen motor programlarında, çok sayıda kritik parçanın
tek kaynak üreticisi konumunda bulunan TEI’nin ödülünü, Genel Müdür
ve CEO Mahmut Faruk Akşit aldı.

vadede bu parçaların yerlileştirilmesini, millileştirilmesini sağlamak, görevimizdir. Bu konuda da sizden
bir gayret bekliyoruz. Biz de
devlet olarak bu konuda sizin yanınızda olduğumuzu
ifade etmek istiyoruz… Savunma sanayisinde, Ar-Ge
harcamalarını arttırma zorunluluğumuz var. Katma
değer Ar-Ge’de.”
Bakan Işık, sektörde, orta
büyüklükteki şirket sayısının arttırılması gerektiğine
de işaret etti: “Bizim, savunma sanayisinde piramit
şeklinde bir yapılanmamız
yok. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bize verdiği acı
tecrübenin sonucunda, vakıf şirketleri kuruldu. Vakıf
şirketleri büyük başarılara
imza attılar. Bunların yanı
sıra sektörde devlet şirketleri de var. Son yıllarda, hükümetimizin de baskılarıyla
vakıf şirketleri, kendileri ile
çalışacak KOBİ’leri buldular.
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Ama bu piramidin sağlıklı
oluşabilmesi için, büyük şirketlerle KOBİ’ler arasında,
özellikle orta ölçekli güçlü
şirketlerin oluşması lazım…
Bunun için, hem vakıf şirketlerimize hem de büyük
ölçekli devlet şirketlerine
ve özel şirketlere çağrımız,
ne olur orta ölçekli şirketleri kendinize rakip görüp
onların üzerine gitmeyin.
Aksine, onları kendiniz için
çok önemli paydaşlar olarak
görün. Yaşamaları için onlara destek verin. Siz onlara
destek verdikçe, onlar da
KOBİ’lere destek verecektir
ve bu piramit sağlıklı hâle
gelecektir. Bu açıdan, bizim
üzerimize düşen ne ise yapmak için hazırız.”
Bakan Işık’ın gündeminde,
son olarak iş birlikleri vardı: “Maalesef bizim başarılı
olamadığımız alanlardan birisi birlikte iş yapmak. Üzülerek görüyorum, bir ülkeye
gidiyoruz, aynı işi yapan iki

İhracat alanındaki liderliğini, 2011 yılından beri bırakmayan TUSAŞ’ın
ödülünü, Genel Müdür Temel Kotil aldı.

Türk firması, birbiri ile rekabet ediyor. Dünya ile rekabeti bırakmışlar, birisinin teklif
verdiğine öteki daha uygun
fiyat vererek almaya çalışıyor. Sanki dünyada başka
pazar kalmamış, aynı ülkede, sadece fiyat rekabeti yapıyorlar. Şirketlerimiz, kendi
aralarında iş birliğini güçlendirirlerse kârlılıkları artacak. Hem Ar-Ge ve inovasyona çok daha fazla kaynak
ayıracak hem de çok ciddi
pazarlara erişmiş olacaklar.
Bu sektörde hiçbir firmamız,
diğer bir firmamızı, geriletmek zorunda olduğu bir rakip olarak görmesin. Elbette rekabet iyidir; ama dozu
kaçırılmamalı. Birbiri ile iş
birliği yapmayı, birbiri ile gerektiğinde teknoloji paylaşımı yapmayı, büyük pazarlara
birlikte yürümeyi, büyük pazarlardan pay almayı düşünmek zorundayız... En azından, belli alanlarda ortak
üretim yapmayı, ortak Ar-Ge

yapmayı, teknolojiyi paylaşmayı, ne olur şirketinizin
geleceği açısından stratejik bir adım olarak görün.
Önümüzdeki 10 yıl, savunma
harcamaları hızlı bir şekilde
artacak. Bu hepimiz için bir
fırsat. O zaman bu fırsatı,
güç birliği, iş birliği yaparak
daha da arttırma imkânına
sahibiz. Sizden bu noktada,
bütün kodlarınızı tekrar gözden geçirmeyi, bütün ezberleri geride bırakmanızı rica
ediyoruz.”
Konuşmaların
ardından,
sektörün, 2016 yılında en
çok ihracat gerçekleştiren
ilk 5 firmasına ödülleri, Bakan Işık tarafından takdim
edildi. Ödül alan firmalar,
şöyle sıralandı:
1. TUSAŞ
2. TEI
3. MKEK
4. FNSS
5. ASELSAN
Etkinlik, hatıra fotoğrafının
çekilmesi ile sona erdi.
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Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir,
Bilkent Üniversitesi’nde Gençlerle Buluştu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen,
“Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir Bilkent Üniversitesi
Öğrencileri ile Buluşuyor” etkinliği,
6 Nisan’da, Bilkent Üniversitesinde
gerçekleştirildi. Gençlere; kendisini,
savunma sanayisini ve SSM’nin rolünü
anlatan Prof. Dr. Demir, bir sohbet
havasında geçen konuşmasını,
hatıraları ile de süsledi.

E

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

tkinlik, Prof. Dr. Demir’in
özgeçmişinin, sunucu
tarafından
okunması
ile başladı. Ardından söz alan
Prof. Dr. Demir, İstanbul
Teknik Üniversitesi Uçak
Mühendisliği Bölümü’nü seçmesinde, ortaokul yıllarında, Eskişehir’de yaşadığı
dönemde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, Eskişehir’den havalanan
F-100 ve F-104 uçaklarını
görmüş olmasının büyük rolü
olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.
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Üniversite yılları ve yurt dışında gördüğü eğitimden
bahsederek devam eden
Prof. Dr. Demir, eğitimin önemi ile ilgili şunları vurguladı:
“İnanın, ülkemiz insanında,
özellikle siz gençlerde büyük
bir dinamizm var. Bir ülkenin, bence en büyük gücü,
insan kaynağıdır. Petrolünüz,
doğal kaynağınız olmayabilir;
ama insan kaynağınız iyiyse,
iyi yetiştirebiliyorsanız, o zaman geleceğe umutla bakabilirsiniz. Tabii genç ve dinamik bir nüfusumuz var. [Bu

nüfusun] maden cevheri gibi
olduğunu da söylüyorum.
Çünkü bu maden cevheri işlenmezse mahir ellerde, değerini bulmazsa, yazık olur.”
Prof. Dr. Demir, akademik
hayatının ardından iş dünyasına geçişini de şöyle anlattı:
“Tabii ben iş dünyasına geçtiğimde, THY’ye katıldığımda,
en çok sorulan sorulardan

birisi şuydu: ‘Akademisyenlikle iş dünyasını, yöneticiliği
nasıl bağdaştırıyorsunuz?’…
Bilimsel yaklaşımda, akademik dünyada, ilimde çok
önemli bir kavram [zincir]
öğreniyorsunuz. Bir olaya
yaklaşım; modelleme; önemli ile önemsizi tecrit etme;
ondan sonra adım adım
çeşitli unsurları kırparak

modelinizi oluşturma; analiz
etme; sonuçlandırma; sonucun hangi kabuller çerçevesinde alındığını bilerek sonucun limitlerini iyi anlama;
daha sonra daha karmaşık
modellere doğru ilerleme
gibi bir zincir var. Bu zincir,
toplumsal hayatta da iş dünyasında da önemli.”
Prof. Dr. Demir, THY Teknik
şirketinin, bugün geldiği noktayı ise şu sözlerle vurguladı:
“2.000 çalışandan, şu anda
6.000 çalışanı olan bir şirket
hâline geldi. 200-250 milyon
dolar cirodan, 1 milyan dolar
ciroya geldi. Hemen hemen
sadece THY’ye bakım veren
bir şirketten, %30 işini THY
dışına yapan bir şirket hâline geldi. 600 milyon dolarlık
yeni yatırımlar yaptı. 5 tane
şirket kurdu.”
Ar-Ge çalışmaları için de bir
parantez açan Prof. Dr. Demir, bu çalışmaların, araştırma kuruluşları, şirketlerin araştırma merkezleri ve
üniversitelerin
tamamının
katılımıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi ve şöyle
devam etti: “Bu açıdan, biz
SSM olarak, teknolojinin çeşitli alanlarında bir bütüncül
yaklaşım içinde kullanmasını
ve kaynakların koordineli bir
şekilde, birbirini tamamlayacak şekilde harcanmasını
önemsiyoruz. Bu konuda,
müsteşarlık içindeki birimlerimizin, devletin diğer birimleri ile koordine içinde

olmasına önem veriyoruz.
Mesela, SSM’nin işi değil gibi
görünse bile, haberleşmede
4,5G, 5G teknolojilerini konu
alan ULAK projesini fonlayan, SSM oldu. Çünkü bir
ülkenin iletişimi önemli, iletişimin savunmaya dokunan
bir vizyonu var. Bu fonlama
neticesi, şu anda konuşulan 4,5G kavramlarında yerli
ürünlerin hayata geçirilmesi
gibi bir kapıyı açabildik.”
Prof. Dr. Demir, SSM’nin hâlihazırda yürütmekte olduğu
projeler ile ilgili olarak ise
şunları kaydetti: “Müsteşarlığımızın şu anda elindeki
proje portföyünün hacmi,
yaklaşık 35 milyar dolar. Elimizde, 450’nin üzerinde proje
var. Bunların hepsinin ülkeye
getirdiği bir katma değer var.
Bunların, artarak gitmesini
ümit ediyoruz.”
“SSM olarak bir slogan şu
anda kullanıyoruz: ‘İstiklal ve İstikbalimiz İçin’. Bu
ne anlama geliyor? Ülkenin
bağımsızlığı, eğer kendinizi
savunacak ürünlerde bağımsızlığınız yoksa tam anlamıyla istiklal olmuyor. İstiklalinizin olması, sizin istikbalinizi
garanti altına alıyor.” diyerek
devam eden Prof. Dr. Demir,
gençlere son olarak şu mesajı verdi: “Özellikle Ankara’da, bürokrasinin katı şartları içinde, fikirleri hapseden
bir yapı gözlemliyorum. Buna
teslim olmayın. İddianızdan
vazgeçmeyin, iddialı olun.”
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Lütfi Elvan

Prof. Dr. İsmail Demir

Savunma B
ve Havacılık
Sanayisi, Kalite
ve Değişimi
Anlattı
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara
Şubesi’nin düzenlediği, 18’inci Kamu
Kalite Sempozyumu, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın iş birliği ile
23 Mart’ta, SSM Nuri Demirağ
konferans salonunda gerçekleştirildi.
MSI Dergisi’nin, etkinlik resmi yayını ve
basın sponsoru olduğu sempozyumda,
“Savunma Sanayinde ve Bilişimde
Değişimi Yönetenler Paneli” de yer
aldı. Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’nin
başkanlığında icra edilen panelde
konuşan HAVELSAN Genel Müdürü
ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay ve
Meteksan Savunma Genel Müdürü
Tunç Batum, firmalarının kalite
ve değişim algısı ile bu konularda
yürüttükleri çalışmaları anlattılar.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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u yıl “Değişimi Yönetmek”
temasıyla
düzenlenen sempozyum, KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Nazmi Karyağdı’nın yaptığı
açılış konuşması ile başladı.
Karyağdı, KalDer’in faaliyetleri ile ilgili şunları söyledi:
“Yerel ile küreselin iç içe
geçtiği bir dünyada yaşıyoruz artık ve bunlar, birbirini
çok ciddi şekilde etkiliyorlar.
Cebimizdeki akıllı telefonlar
sayesinde, artık e-devletten
m-devlet dediğimiz, mobil devlet uygulamalarına
doğru geçmeye başladık.
KalDer olarak, 18 yıldır, hep
kamuda verimliliği, kaliteyi,
vatandaş odaklılığı esas aldık ve bu anlamda da kamu
çalışanlarına esin kaynağı
olmaya çalıştık. Vatandaşına tepeden bakan ceberut,
kibirli bir yönetim anlayışı
ile değil, vatandaşına hizmetkâr olan bir anlayışın
hâkim olmasını arzu ettik
ve bu amaçla çalıştık ve
kamu kurumlarımızla hep
bu yönde iş birliği yaptık.”
Karyağdı’nın ardından söz
alan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu
Pilavcı da sempozyumun bu
yılki temasına vurgu yaparak, kurumlarda değişimi
sağlamada liderliğin önemine dikkat çekti.
Açılış bölümünün son konuşmacısı, Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir oldu. Prof. Dr. Demir,

kamu kurumlarının değişim
konusundaki önemine vurgu
yaptı: “Kurumların değişime ayak uydurabilmeleri ve
rekabetçi ortamda verimliliklerini sürdürülebilir kılmaları için, yeni ve dinamik
stratejileri benimsemeleri
gerekmektedir. Konumuz
kamuya yönelik olduğu için,
aslında kamu, bütün bu değişim, dönüşüm ve dinamizm açısından bir altyapı
oluşturmaktadır. Kamu yönetimindeki etkinlik ve değişime ayak uydurma, diğer
değişim dinamiklerini de
pozitif veya negatif yönde etkileyecek en önemli faktörlerden birisidir… Artık yeni
dönemlere adapte olmak,
değişim denen şeyi bir adım
önceden görmek, dünyanın
gittiği yönü önceden tahmin
edip işlerin ve değişimin
arkasında koşmak yerine,
onun öncülüğünü yapabilmek önemli bir faktör.”
Sempozyuma, yoğun programı nedeniyle açılış oturumunun ardından katılan
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
da bir konuşma yaptı. Bakan
Elvan, yenilikçilik faaliyetini
olumlu yönde etkileyecek
kamu politikalarına ilişkin
temel ilkelere değindi ve
kamu politikalarında, değişim ve yenilik konularında
başarının, bir takım temel
faktörlerle doğrudan ilişkili
olduğunu ifade etti. Bakan
Elvan, bu faktörleri şöyle sıraladı:

Buket Eminoğlu Pilavcı

Değişim ya da reforma
yönelik siyasi sahiplik,
n Güçlü bir koordinasyon
mekanizması,
n Yöneticilerin yetkinliği,
n Kamu personelinin
yetkinliği ve
n Vatandaş odaklılık.
Açılış konuşmalarının ardından, şu panel ve oturumlar
gerçekleştirildi:
n Kamu Sermayeli
İşletmelerde Kalite
ve Verimlilik Oturumu,
n Vatandaşın Yaşam
Kalitesini Arttırmaya
Yönelik Yenilikçi
Uygulamalar Oturumu,
n Azerbaycan Asan (Kolay)
Hizmet Merkezi Özel
Oturumu,
n Savunma Sanayinde
ve Bilişimde Değişimi
Yönetenler Paneli ve
n Kamuda Değişim Yönetimi
ve Liderlik Paneli.
n

SSM, EYDEP-D ile
Kaliteyi Ekosisteme
Yayıyor
Sempozyumun öğleden sonraki kısmında, “Savunma
Sanayinde ve Bilişimde Değişimi Yönetenler Paneli”
gerçekleştirildi.
Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
Dr. Celal Sami Tüfekçi’nin
moderatörlüğünde icra edilen panelin katılımcıları,
HAVELSAN Genel Müdürü ve
CEO’su Ahmet Hamdi Atalay
ve Meteksan Savunma Genel
Müdürü Tunç Batum oldu.
Dr. Tüfekçi, panelin bir bölümünde, kalitenin, savunma
ve havacılık sanayisinde kaçınılamaz olduğunu vurgulayarak, geçtiğimiz aylarda, alt
yükleniciler ile ilgili olarak
hayata geçirdikleri Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme
ve Puanlama (EYDEP) programını anlattı. Bu program

Nazmi Karyağdı

kapsamına, destekleme faaliyetlerini de eklediklerini
söyleyen Dr. Tüfekçi, böylece
programın adının, EYDEP-D
olduğunu belirtti. Dr. Tüfekçi,
pilot uygulamasını 6 büyük firma ile yaptıkları bu
program ile alt yüklenicilerin, çalışabilecekleri projeler
bakımından sertifikalandırıldığını ifade etti. Dr. Tüfekçi, program kapsamındaki
destekleme ifadesini şöyle
ayrıntılandırdı: “Tabii sadece değerlendirmek yetmiyor.
Alt yükleniciye gittiğinizde,
onun yeteneklerini değerlendirdiğinizde, [bazen] diyorsunuz ki ‘Siz yetkin değilsiniz!’.
Pekiyi, bundan sonra ne olacak? Değerlendirmenin üzerine destekleme kısmını da
koymak istiyoruz ve KOBİ’lerimizi bu alanlarda, finansal
olarak da desteklemek ve
yönlendirmek istiyoruz. On-

lara kimi zaman karşılıksız
hibeler; kimi zaman çok düşük faizli krediler şeklinde
destekler vererek, bu endüstriyel yetkinliği arttırmayı
istiyoruz. Savunma sanayisinde bu çok önemli. Yoksa
geniş çaplı ekosistemler
kurmanız mümkün değil.”

Stratejimiz,
Ekosistemle Birlikte
Büyümek

Mayıs 2017 - 37

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

Dr. Tüfekçi, paneli, konuşmacılara sorduğu sorularla yönlendirdi. Panelin bir
bölümünde, Dr. Tüfekçi,
HAVELSAN’ın kaliteli iş çıkartabilmek için kurdukları
ekosistem modelinin, diğer
kurumlar için de örnek oluşturabileceğini belirtti ve Atalay’ın bu modeli anlatmasını
istedi. Atalay, şunları söyledi: “Ekosistemdeki temel
mantığımız şu: Taş üstüne
taş koyan birisi varsa onun
yanına değil üstüne bir taş
koymak istiyoruz… Yazılım
alanında, özellikle çok sayıda
irili ufaklı firma var. Yazılım
işi de malum, çok büyük tesisler gerektirmeyen, büyük
altyapılar gerektirmeyen bir
endüstri. Aslında çok yetenekli beyinlerin bir araya
gelerek çok başarılı işlerin
yapılabileceği bir alan. Başarılı işleri yapmış birileri
varsa biz onlardan yararlanmayı, onlarla birlikte ilerlemeyi, strateji olarak benimsemiş bulunuyoruz.” Atalay,
ardından, yaklaşık 1,5 yıldır
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Dr. Celal Sami Tüfekçi

oturtmaya çalıştıkları ekosistem düzeni ile ilgili olarak: “2016 itibarıyla toplam
satışlarımızın %51’ini, yarıdan daha fazlasını, aslında
iş ekosistemimizin marifetiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz… Bu kadar büyük işi
yapabilmek için, çalışan sayımızı 2 katına çıkarmak yerine, ekosistemimizdeki firma sayısını arttırarak, hem
onların gelişmesini hem de
bizim işlerimizi daha etkin ve
verimli yapmayı hedefliyoruz.
Şu anda iş ekosistemimizde,
200 civarında firma var. Bunların sayısı hızla artıyor. Belli
alanlarda uzmanlığa sahip
olan bütün irili ufaklı firmaları iş ekosistemimize dâhil
ediyoruz.” dedi.
Atalay, uluslararası pazarlardaki rakiplerinin uluslararası devler olduğundan
bahsetti ve bunun yönetim
kalitesine
yansımalarına
değindi: “Örneğin, biz şimdi
Katar’daki bir ihalede finale
kalmış iki şirketten biriyiz.
Rakibimiz IBM. O tip rakiplerle rekabet edebilmek için,
mutlaka uluslararası kabul
görmüş standartlar ve yönetim sistematiği ile yönetiliyor
olması lazım organizasyonların. O yüzden, yönetim kalitesi çok, çok önemli… Biz de
HAVELSAN olarak yönetim
kalitesinden işe başladık. Diğer [kalite] sistemlerimiz de
tabii ki var. Yönetim modelimizin asli unsurlarına bakarsak; müşteri odaklılık, çalı38 - Mayıs 2017

Ahmet Hamdi Atalay

şanların gelişimi ve katılımı,
teknoloji odaklılık ve liderlik.
Bu 4 ayak üzerine oturuyor
sistematiğimiz.”
Atalay, panelin soru cevap
bölümünde sorulan bir soru
üzerine, şu bilgileri verdi:
“Biz bir açık inovasyon merkezi kurma aşamasındayız;
son çalışmalarını yapıyoruz.
Mayıs ayı içinde de açıyor
olacağız… Tabii ODTÜ Teknokent’in içerisinde olduğu
için, büyük bir ihtimalle ODTÜ
ve civarındaki üniversitelerdeki gençlere hitap etmesini
bekliyoruz. Gençlerimizin, bizim oluşturacağımız tesisleri
kullanarak, gelip serbestçe
fikirlerini hayata geçirebileceği bir ortam yaratmaya
çalışıyoruz. Orada, çeşitli yazılım ve donanım altyapıları
oluşturuyoruz. Giriş çıkışa
açık bir alan olacak. İsteyen
gençlerimiz, gece gündüz,
günün herhangi bir saatinde
veya hafta sonu fark etmeksizin orada çalışma yapabilecek. Sonra, orada ortaya
çıkan fikirleri, bizimle veya
bizsiz pazara sunma imkânı
hazırlıyoruz onlar için. Tabii
ki tercihimiz, bizim faaliyet
alanımızda olanları bizlerle
ürünleştirmeleri, pazara sunmaları; ama bu şart da değil.”

Yönetim Kalitesi,
Stratejik Planla
Başlıyor
Diğer panelist Batum ise
Meteksan Savunma’nın yaklaşımını şöyle özetledi: “İno-

Tunç Batum

vasyon sürecini kendi içinizde barındırabildiğiniz gibi,
ülkede buna sahip bir takım
kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, akademik kurumlar gibi paydaşlardan da
yararlanıyorsunuz.
Ortaya
çıkan ürünün, ana kapsamda ülkeye fayda sağlayacak,
müşteriyi memnun edecek
seviyede olması lazım. Biz
Meteksan Savunma olarak,
CMMI Level 3 sertifikaya
sahibiz. Bunun haricinde,
ISO 9001 ile beraber, bütüncül bir yönetim kalitesi anlayışımız var… Bütün resmi
beraber gördüğünüzde, bunun içinde bütün paydaşlarınız var, müşterileriniz, var
çalışanlarınız var. Bunların
memnuniyeti için, bir yönetim
kalitesi modeli kullanmanız
gerekiyor. Bu da sürekli gelişen ve geri bildirimlerle desteklenen bir süreci tetikliyor.”
Batum, yarattıkları kaliteyi,
alt yüklenicileri ile paylaştıklarını belirtti. Bunun için,
2014 yılında başlattıkları
Kalifiye Tedarikçi Programı
ile özellikle stratejik olarak
gördükleri alanlarda, kendilerine kaliteli alt yükleniciler bulduklarını ifade etti
ve şunları ekledi: “2014’ten
beri, 5 tane firmayı kalifiye
tedarikçi yaptık ve bunlar,
yılda bir sertifikalandırılıyor.
Tabii bu seçtiğimiz firmalara
da bir katkı sağlıyor. Süreç
içerisinde, bizdeki iyileştirmelerden onları da faydalandırıyoruz. Onlara birtakım

öncelikler sağlıyoruz. Gerek
idari gerek mali olarak. Onları motive ediyoruz ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlıyoruz.”
Batum, yönetim kalitesi
konusunda görüşlerini ise
şöyle aktardı: “Düzenleyicilerimiz bir takım stratejik
planlar yapıyorlar. Nitekim
SSM, geçenlerde 2017-2021
Stratejik Planı’nı açıkladı.
Şimdi biz buradan, kendi yetkinliğimiz ve odak alanlarımıza yansımalarını alıyoruz.
Bizim için yönetim kalitesi,
stratejik planla başlıyor.
Dolayısı ile biz de kendi şirketimizin, 2017-2021 stratejik planını çalıştık. Burada
risklerimizi yönetmeye çalıştık. Yeteneklerimizi nasıl
geliştireceğimizi tanımladık.
Teknolojimizi nerden nereye
götüreceğiz, bunu tanımladık. Ve bu motivasyonla şirketin stratejik planına uygun
alt süreçleri tanımladık.”
Düzenlenen oturum ve panellerin ardından, sempozyum sona erdi. Etkinlik
ile ilgili hazırladığımız özel
dosyada; KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Nazmi Karyağdı ile
yaptığımız söyleşiyi ve etkinliğin sponsorlarından AAES,
FİGES, ICterra ve TUSAŞ’ın
yanı sıra panelistlerden Meteksan Savunma firmasının
kalite konusuna yaklaşımlarını içeren tanıtım yazılarını,
ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.
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KalDer Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi KARYAĞDI:

“Savunma ve havacılık
sektörü, mükemmeliyet üzerine
Türkiye Kalite Derneği
kurulu bir sektör.”
(KalDer) Ankara

Şubesi’nin, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın iş birliği ile
düzenlediği 18’inci Kamu
Kalite Sempozyumu’nun
sonrasında, KalDer Ankara
Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Nazmi Karyağdı’yı
ziyaret ettik. Ziyaretimiz
kapsamında, Karyağdı ile
sempozyumu ve savunma
ve havacılık sanayisinin
kaliteye yaklaşımını konu
alan bir söyleşi yaptık.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

MSI Dergisi: Nazmi Bey, öncelikle
sizinle bir araya gelmemize vesile olan,
18. Kamu Kalite Sempozyumu ile ilgili
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Nazmi KARYAĞDI: Sempozyum, ana
amacı kamuda kalitenin arttırılması
olan ve 18 yıldır devam eden, oldukça
uzun bir sürecin son halkası. Önceki yıllarda, kamuda yeniden yapılanma söz
konusu değilken, özel sektördeki kalite
ve verimlilik odaklı yeniden yapılanma
süreçlerini, kamuya nasıl adapte edebiliriz sorusu gündeme gelmişti. KalDer
de buna ön ayak olmak, öncülük yapmak
için bu çalışmaları başlattı. Amaçlardan
bir tanesi, Türkiye’deki iyi örnekleri ortaya çıkarmak; bir başkası da dünyada
iyi örnek olmuş uygulamaları, buraya
getirip tanıtmaktı. Yurt dışında, Avrupa
Kalite Yönetim Vakfı’nın ödülünü alan
şirketleri, kurumları buraya çağırdık.
Bu kurumlar, gelip sunumlar yaptılar.
KalDer olarak konuyla ilgili çeşitli yayınlar yaptık. O dönem itibarıyla Milli Eği40 - Mayıs 2017

tim Bakanlığında, savunma ve havacılık
sanayisinde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız
Alayı Komutanlığında bir bilinç oluşturduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında,
Maliye Bakanlığında, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığında çalışmalar başladı. Tüm bunlar, yavaş yavaş yayılmaya
başladı. En güzel tarafı da bu tür Toplam
Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarını, bütün kurumlar, birbirlerine bakarak yürüttüler.
Devletin kendi kendine, yaptığı işi sorgulaması gerektiğini; karşıda hizmet talep
eden birisinin bulunduğunu; onu memnun etmesi gerektiğini; onu memnun
etmek için de kendi süreçlerini dönüp
yeniden yapılandırması gerektiğini ortaya koymaya çalıştık. Memnun etmeyi,
sadece görsel ya da estetik şeyleri yaparak değil, süreçleri iyileştirerek yapmak
gerekiyor. Mükemmellik modeli çerçevesinde, planlı programlı bir hedef doğrultusunda, kamuda yeniden yapılanma
faaliyetlerini başlatmayı; başlayana da

rehberlik yapmayı amaçladık. Etkinliklerin düzenlenmesinde de ana amaç
buydu.
Bu sene de yine örnek kurumları çağırdık etkinliğimize. SGK ve AFAD gibi, insana doğrudan temas eden, insanın yaşam
kalitesini etkileyen kurumları çağırdık.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler) için
bir bölüm hazırladık. Savunma sanayisinde, üretim faaliyetlerinde, yönetim
modeli olarak mükemmellik gerekli.
Bu doğrultuda, bir oturum düzenledik. Azerbaycan’dan bir konuk getirdik.
2015 yılında, Dünya Bankası’ndan, En
İyi Kamu Hizmeti Ödülü’nü almış. Tek
noktadan, kamu hizmetlerini sunan bir
sistem geliştirmişler. “Modern Hükümet Konağı” olarak tabir ediyorum ben
Azerbaycan’daki bu yapıyı; her şey orada halledilip tamamlanıyor. Öte yandan
sempozyumda, değişimde liderlik konusunu tartıştık. Kamunun rolü ne olabilir,
ne olması lazım, özel sektörün kamudan
beklentileri neler? Bunları da konuştuk.

MSI Dergisi: Böyle bir etkinliğin, SSM
iş birliği ile yapılmış olmasını nasıl
yorumlamalıyız?
Nazmi KARYAĞDI: Savunma ve havacılık sektörü, mükemmeliyet üzerine kurulu bir sektör ve diğer sektörlerin de
lokomotifi ya da etkileyicisi konumunda.
Burada üretilen, burada geliştirilen her
türlü yazılım, sistem ya da yenilik, bir
başka sektöre; sağlık, eğitim ya da iletişim sektörüne aktarılabiliyor. Dolayısıyla burada mükemmeliyet çok önemli.
Bu sektörde, sürekli bir gelişim yaşanıyor. Ayrıca yerlileşme ve millileşme için,
bir yapılanma söz konusu. Sektörün
kalite odaklılığı ile bizim kalite odaklılığımız bir araya geldi diyebiliriz. Bir de
SSM’nin, katılımcı ve kapsayıcı bir kamu
kurumu olması özelliği var. Oradaki
imkânları ve konferans salonunun kapasitesini, bir sivil toplum örgütü (STÖ)
ile paylaşmaları da takdire şayan bir
yaklaşım aslında. Onun için, onlara da
her zaman olduğu gibi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Örnek bir yaklaşım. Çünkü bu, bizim para kazanarak yaptığımız
bir faaliyet değil; tamamen gönüllü bir
faaliyet. İnsanlara esin kaynağı olalım,
ilham kaynağı olalım istiyoruz. Buna da
bir fırsat sağlamış oldu.
MSI Dergisi: Etkinlikle ilgili
hedefleriniz nelerdi ve bu hedeflerin
ne kadarını gerçekleştirebildiniz?
Nazmi KARYAĞDI: Tabii kalite yönetimine baktığımızda, bunun içerisinde,
hedeflerle yönetim var. Bizim de bir
katılım sayısı hedefimiz vardı; 200 kişi
civarında. Katılım 260 kişi civarında
gerçekleşti. Yani hedefin üzerinde bir
katılım oldu. Ayrıca memnuniyet anketi
yaptık. Sonucu henüz çıkmadı; ama %80
civarında bir memnuniyet hedefimiz var.
Onu da tutturacağımızı düşünüyorum.
Çünkü etkinlik bittikten sonra ya da
aralardaki konuşmalarda; konuşmacıların niteliği, farklı sektörlerden gelmiş
olmaları ve doyurucu sunumlar yapmış
olmaları konularında, çok müspet geri
dönüşler aldık. Başarılı geçen bir sempozyumdu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,
öğleden sonraki oturumda geldi. Çok üst
düzey bir toplantı oldu. Verilen mesajlar
yerli yerindeydi.
MSI Dergisi: Bir sonraki etkinlik için,
savunma ve havacılık sektörü açısından
bir planlama var mı aklınızda?
Nazmi KARYAĞDI: Gelecek yıl bu etkinliği nerede yapacağımız henüz belli değil
ancak konularımızdan birisinin, savun-

ma ve havacılık sektörü ile ilgili olması
muhtemel. Çünkü ciddi bir atılım ve bir
reorganizasyon söz konusu. Sektörde bir sinerji yaratılmaya başladı ve bu
zincirleme bir şey. Bir şirketin iyi olması, onun tedarikçilerinin de iyi olmasını
gerektiriyor. Dolayısıyla belki sektörün
alt oyuncuları, yani tedarikçileri için de
bir çalışma yapmak gerekecektir. Biz de
katkı sağlayan bir STK olarak bu değişimin içerisinde yer almak isteriz.

İhracat ve Rekabet,
Kaliteyi Getiriyor

MSI Dergisi: KalDer üyeleri arasında,
savunma ve havacılık sektörünün
ağırlığı nedir? Benzer şekilde,
savunma ve havacılık sektöründe
faaliyet gösteren firmaların kaçı
KalDer üyesi?
Nazmi KARYAĞDI: Ankara’daki 75 üyemizin 15’i; yani %20’si, savunma ve havacılık sektöründe. Sektörde yer alan
-örneğin SASAD üyesi olan- yaklaşık
200 firmanın da 20-25 tanesi KalDer
üyesi. Dolayısıyla yaklaşık olarak %10’u
diyebiliriz.
MSI Dergisi: Savunma ve havacılık
sektörünün, kalite konusuna yaklaşımını
siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Diğer sektörlerden ayrıldığı ya da
farklılaştığı noktalar var mı?
Nazmi KARYAĞDI: Baştan beri, kalite
olgusunun yüksek olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Ama son yıllarda, bir miktar daha artış söz konusu. Bunun sebepleri ise yeniden yapılanmalar, sektörün
ihtiyaçlarının biraz değişmeye başlaması, rekabetçiliğin ön plana çıkması,
Türkiye’nin küresel alıcı değil küresel
satıcı olmayı hedeflemesidir. Sektörün,
eski ithal ikameci mantık yerine ihracata yöneliyor olması, rekabeti de beraberinde getiriyor. Bu da daha kaliteli, daha
iyi üretmeyi gündeme getiriyor. Eskiden
de kalite önemliydi; ama dış piyasaya
çıktığınızda, iki kat daha önemli. Zaten
kurumların KalDer’le çalışmayı talep
etmelerinin temel sebebi de aslında
daha rekabetçi bir yapıya dönüşmek istemeleri.
MSI Dergisi: Sizce bu süreçte
SSM’nin rolü nedir? KalDer’in SSM ile
yürüttüğü bir çalışma var mı?
Nazmi KARYAĞDI: SSM’nin politika belirleyici rolü var ve biz de KalDer olarak,
kendilerini bu konuda ciddi bir şekilde
destekliyoruz. Çünkü politikanın oluşturulmasında, bir yönetim sistemine

ihtiyaç var. Süreçler anlamında, kalite
belgesi anlamında.
KalDer olarak SSM ile Mükemmellik
Modeli kapsamında bir takım çalışmalar
yapmak gündemimizde olan bir konu.
Özellikle de topyekûn bir hareketliliğin
ve dönüşümün olduğu bir ortamda, savunma ve havacılık sanayisindeki kalitenin geliştirilmesi anlamında bir proje
ile onlara gitmek, bence güzel bir fikir.
Bununla birlikte, doğrudan SSM ile olmasa da sektörle yürüttüğümüz bir
çalışma var. Bünyemizde, sektörden
7-8 tane büyük aktörden oluşan, Savunma Sanayisi Çalışma Grubu oluşturuyoruz. Hep beraber ne yapabiliriz, değerlendiriyoruz. Muhtemelen buradan
somut projeler çıkacaktır.
MSI Dergisi: Savunma ve havacılık
sektöründeki firmalarla yürüttüğünüz
çalışmalardan bahseder misiniz?
Nazmi KARYAĞDI: HAVELSAN ve FNSS
gibi savunma sanayisi firmaları ile
EFQM mükemmellik modeli yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirdik.
TUSAŞ ile bu çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, sektör ile
çalışmalarımız daha da artacak gibi gözüküyor. Çünkü liderler bu işe soyunduğu zaman, arkasından diğerleri de bunları takip eder. Bu da bizim için, kalite
olgusunun yayılımı anlamında gerçekten
iyi bir işaret. Sektördeki 1’inciden 10’uncuya kadar olan şirketlerin bu işin içine
girmiş olması, geri kalan 90’ı da buna
dâhil etme anlamında büyük bir fırsat
sağlıyor. Ama bu işe 100’üncü şirketle
başlamış olsanız, yayılım anlamında bir
katkı sağlamanız pek mümkün değil.
Geçtiğimiz aylarda HAVELSAN, bizim
“Ulusal Kalite Hareketi” adını verdiğimiz
sürecimize dâhil oldu. Bu süreçte yer alan
kurum ve kuruluşlar, kalite odaklı bir
dönüşümü sağlamak amacıyla KalDer’le
bir iyi niyet bildirgesi imzalıyor. Ardından, bu kurum veya kuruluşla ilgili,
EFQM mükemmellik modeli kapsamında bir değerlendirme yapıyoruz. Kuruluş
bünyesinde yetişmiş denetleyiciler varsa
bu değerlendirmeyi kuruluş kendisi de
yapabilir; hiçbir mahsuru yok. Bu model, 5 tane girdisi, 4 tane de çıktısı olan
bir model. O kuruluşu değerlendirmeye
alıyoruz. Kriterlere bakıyoruz. Hangilerinde güçlü; hangilerinde iyileştirmeye
açık alanlar var. Bu çerçevede gereken
eğitimlerin verilmesi suretiyle bir rehberlik süreci başlıyor. Bu mükemmellik
modelinin; kararlılık, yetkinlik şeklinde
yukarıya doğru giden kademeleri var.
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Bu da o kurumların yönetim kalitesinin,
Avrupa ölçeğinde olduğunu gösteriyor
açıkçası. Mesela HAVELSAN, bu yola
girdi ve bu yolda devam ediyor. Bu sene
4 Yıldız Yetkinlik Belgesi aldı. Bu şekilde
devam edecek ve bu yöntem sayesinde,
bütün yönetim sürecini gözden geçirmiş
olacak. Biz, tüm dünya tarafından kabul
edilmiş bir araç sunuyoruz. Tabii burada
önemli olan, devamlılık. Başlayıp da bırakmamak gerekiyor. Çünkü bu tür değişimler, 5 ila 10 yılda sonuç veriyor. Dolayısıyla ısrarla devam etmek gerekiyor.

Bu kademelerde gelişme sağlandıkça
kuruluş, bir sistem dâhilinde puan alıyor ve aldığı bu puan çerçevesinde, önce
Türkiye, ileride de Avrupa kalite ödülüne başvurma hakkını elde ediyor. Bu
anlamda baktığımızda, Türkiye, Avrupa
Kalite Yönetim Vakfı’nda, İngiltere’den
sonra en fazla ödül alan ülkedir. Çok
ciddi ödül alan kuruluşlar var dışarda.
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MSI Dergisi: Sizce HAVELSAN bu ödülü
alabilir mi?
Nazmi KARYAĞDI: Alabilir. Çünkü liderlik konusunda, Ahmet Hamdi Atalay
Bey’in çok ciddi bir liderliği var. Bunu
görüyoruz. 5 kriterimizden birisi liderlik.
Yani sistemlerden önce, liderlik. Bence liderlik; sistemi kuran, o sistemi harekete
geçiren ya da var olan sistemi çalıştıran
bir unsur. Yani sistem iyi bile olsa lider
değiştiği andan itibaren, o sistem yavaş
çalışmaya başlayabiliyor. Gelen lider, var
olan sistemin kapasitesini daha da arttırabiliyor, sistem yoksa kurabiliyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Nazmi KARYAĞDI: Savunma ve havacılık sanayisi ile çalışıyor olmayı çok
önemsiyoruz. Pek çok sektöre öncülük yaptığı için, buradaki çalışmaların,
kalitenin diğer sektörlere yayılmasında katkısı olacağını düşünüyoruz.
Ayrıca SSM ile yaptığımız çalışmanın
da STÖ-devlet çalışmasının, Türkiye’de
az sayıdaki iyi örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin kurumlarının daha rekabetçi olması, ürünlerimizin uluslararası piyasada daha
rekabetçi hâle gelmesi için, her türlü
imkânı kullanan ve kâr amacı gütmeyen bir STÖ olarak, ülkemizin ve milletimizin her şeyin en kalitelisine layık
olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz.

KalDer Ankara Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı’ya,
zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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AES İleri Mühendislik,
savunma ve havacılık
sanayisinde faaliyet
gösteren, ulusal ve
uluslararası kurum ve
kuruluşlara; yönetim
danışmanlığı, ürün
tasarımı, üretim, teknoloji
transferi ve tedarik
yönetimi gibi alanlarda
mühendislik hizmetleri
sunuyor. Bölgesinin, en
güvenilir profesyonel
sistem mühendisliği ve
tedarik hizmeti sunan
şirketi olmayı hedefleyen
AAES, 2011 yılından beri,
teknolojik ürün tasarımı ve
üretimi sektöründe sahip
olduğu derin teknik bilgi
ve tecrübeyi, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika (MENA)
ülkelerinin lider kurum ve
kuruluşlarıyla paylaşıyor.
Müşterileri ile
sürdürülebilir hizmet
tedariki konusunda,
karşılıklı olarak güvene
dayalı ve uzun soluklu
ilişkiler tesis ederek,
tüm dünyadaki seçkin
pazarlarda başı çeken
bir konuma yükselmeyi
hedeflediklerini belirten
AAES Genel Müdürü Erdal
Gülcüler, şunları söyledi:
“Kurumlar, günümüzün
rekabet şartları içinde, iş
hedefleri ve misyonlarına
daha hızlı bir şekilde

© AAES İleri Mühendislik
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AAES, Sürdürülebilirlik için Değişim Yönetimini
ve İleri Kalite Tekniklerini Benimsiyor
ulaşmak zorundalar. Vermiş
olduğumuz; mühendislik ve
operasyonel hizmetlerimizle
kurum ve kuruluşların
program ve maliyet
faaliyetlerinin başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesine
yardımcı olurken,
kurumların daha az efor
sarf etmelerini sağlayarak
verimliliklerini arttırıyoruz.
Sunmuş olduğumuz
teknolojik danışmanlık
hizmetlerimiz; güvenlik,
sistem geliştirme ve
inovasyon ihtiyaçlarına etkin
çözümler getiriyor. Ayrıca,
tedarik zinciri ile tedarik
kaynaklarını somutlaştırıp,
sürekliliğini sağlayarak
maliyet azaltma çabalarına
yardımcı oluyoruz. Sahip
olduğumuz tecrübeli insan

kaynağı, yurt içi ve yurt
dışı üretim kabiliyetleri
ve çeşitli iş birliği
ortakları ile uluslararası
projelerin yönetimi ve
offset yükümlülüklerinin
karşılanmasına
yönelik profesyonel
hizmetlerimizi, büyüme
stratejileri doğrultusunda
müşterilerimize sunuyoruz.
AAES olarak misyonumuz,
müşterilerimiz ve
çalışanlarımız için değer
üreten ürün ve sistemler
yaratmak ve tüm ileri
mühendislik ve kalite
tekniklerini kullanarak
bunların etkin bir şekilde
hayata geçirilmesini
sağlamak.”
Teknoloji üretiminde,
kalitenin önemini
© AAES İleri Mühendislik
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vurgulayan Gülcüler,
değerlendirmelerini
şöyle aktardı: “Ürün ve
mühendislik hizmetlerimizi,
sürdürülebilir kalite
ve ürün geliştirme
yaklaşımını temel alan
kalite sistem teknikleri
üzerine temellendiriyoruz.
AAES olarak kullandığımız
Deney Tasarımı (DOE)
ve Güvenirlik Analizleri
(Reliability) kalite teknikleri
ile ürünün güvence altına
alınmasını sağlıyoruz. Ürün
tasarımında kullandığımız
6 Sigma Metodolojisi
ile ürünün güvenirliğini
sağlayarak dayanıklılığı
test edilmiş ürünler ortaya
çıkarıyoruz. Hızlandırılmış
ömür ve çevresel testler
uygulamalarıyla güvenilir
ve sürdürülebilir ürünler
geliştirerek havacılık, uzay
ve savunma sanayilerinin
hizmetine sunuyoruz.
Müşterilerimize, ürün ve
kalite sistemleri devamlılığı
konusunda verdiğimiz
hizmetlerle, firmaların
yeniden yapılanma veya
fonksiyonel yapıdan
süreç yapılarına geçişine
yardımcı oluyor ve
teknolojik yatırımlarının
yönlendirilmesini teşvik
ediyoruz. Verdiğimiz
profesyonel insan
kaynakları desteğimizle de
firmaların sürdürülebilir
bir değişim yönetimi
sağlamalarına yardımcı
oluyoruz.”
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FİGES, Kalite
ile Ortak Dil
Oluşturuyor
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sistemlerinin yanı sıra
konfigürasyon, performans,
verimlilik ve risk analizi
yönetimi gibi özelleşmiş
sistemlerin entegre
edilmesine olanak sağlayan
altyapının oluşturulması
gerekmektedir. Gelişen
bilişim teknolojileriyle
birlikte, PLM ve MRP
sistemleri kullanılarak
bir ürün yaşam döngüsü
kontrolü sağlanabilmekte,
böylelikle İhtiyaç
duyulan altyapı da
sağlanabilmektedir.
FİGES olarak geliştirdiğimiz
MAST (teleskopik yükseltme
sistemleri) ve 3 boyutlu
yazıcı (3D printer) gibi
millileştirme projelerinde,
PLM ve MRP sistemlerini,
kalite yönetim sistemimizin
her aşamasında ayarlayıp
revizyon takiplerini
yaparak etkin bir şekilde
kullanmaktayız. Bu
sayede, diğer savunma
ve havacılık sanayisi
paydaşlarımızla ortak bir dil
oluşturarak koordinasyonu
sağlamaktayız.
Değişime, gelişime ve
teknolojiye ayak uydurma
esasına dayalı kalite
anlayışının her zaman
egemen olacağı tezi, sadece
savunma ve havacılık
sanayisi firmaları için
3D printer değil, tüm kamu kurum
ve kuruluşlarında ve özel
sermayeli kuruluşlarda
etkin rol oynayacaktır.
Bu bilinç ve farkındalık
ile hareket etmek tüm
paydaşların ortak arzusu
olmalıdır.
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FİGES, kalitenin ürün
geliştirmenin ayrılmaz
bir parçası olduğunu
bilerek, kaliteyi, hem
kendi iç süreçlerinde
uygulamakta hem de
KalDer’in gerçekleştirdiği,
mükemmellik ve
farkındalık hareketine
destek vererek üzerine
düşen sorumluluğu yerine
getirmektedir.
23 Mart tarihinde, Savunma
Sanayii Müsteşarlığında,
KalDer tarafından
18’ncisi düzenlenen Kamu
Kalite Sempozyumu, bu iş
birliğinin ve farkındalık
çalışmalarının önemli bir
göstergesi olmuştur.
KalDer, gerek ulusal
kalite hareketleri gerek
mükemmeliyetçiliğin yurt
çapında farkındalığını
arttırmak açısından önemli
bir görev üstlenmiştir.
Bu farkındalık hareketine
katkı ve destek sağlamak,
FİGES’le birlikte tüm
kamu kurumları ve
özel kurumların sosyal
farkındalık ve kamu
sorumluluğu olmalıdır.

MAST (solda, üstte ve altta)

© FİGES

on kullanıcıdan ürün
geliştiriciye kadar geniş
bir yelpazede işleyen ihtiyaçüretim ağı, doğru planlanmış
bir üretim perspektifini
zorunlu hâle getirmektedir.
İhtiyaç fazlası üretimi
engellemek ve her boyutta
tüketiciye ulaşabilmek
için, başta ülkenin önde
gelen kurumlarını olmak
üzere, orta ve küçük ölçekli
işletmeleri de içine alan bir
sürdürülebilirlik ve kalite
farkındalığı oluşturmak,
Türkiye gibi gelişmekte
olan bir ülke için zorunlu
hâle gelmiştir. Ülkemizde,
üretim hacminin ulaştığı
boyutlar düşünüldüğünde,
küçük iyileştirmelerin dahi
önemli farklar yaratacağı
bilinmektedir. FİGES olarak,
alanında uzman insanları
bir araya getiren, üretici ve
tüketici arasında sistemli bir
ağ oluşturmayı hedefleyen
KalDer’e destek vermeyi,
ülkemize ve iş dünyasına
karşı bir sorumluluk olarak
görüyoruz.
Türkiye’de öncü
sektörlerden olan ve
diğer tüm sektörlerin
ihtiyaç-üretim ilişkisinin
her aşamasını etkileyen
savunma ve havacılık
sanayisi, sürdürülebilirlik
ve kalite farkındalığı
oluşturulması gereken
sektörlerin başında
gelmektedir. Bu sektördeki
firmalardaki kalite
yönetim sistemlerinde,
ISO tabanlı yönetim
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Cterra, küresel bir yazılım
mühendisliği firmasıdır.
26 yıllık kapsamlı
bilgi birikimi ve alan
uzmanlığının yanı sıra
dünyanın önde gelen bilgi
teknolojisi (BT) firmaları ile
kurduğu güçlü iş ortaklıkları
sayesinde yenilikçi, müşteri
odaklı, yüksek katma
değerli yazılım çözümleri
ile danışmanlık ve destek
hizmetleri sunmaktadır.
ICterra’nın geliştirdiği
yazılımlar, bugün dünyanın
çeşitli yerlerinde;
telekomünikasyon, finans,
savunma ve havacılık başta
olmak üzere, pek çok farklı
sektörde kullanılmaktadır.
ICterra’nın ürünleri
arasında, kurumsal
uygulama ve süreç
otomasyon yazılımları,
web ve mobil uygulamalar,
telekomünikasyon
yazılımları, gömülü
yazılımlar, emniyet
ve görev kritik askeri
yazılımlar ile siber güvenlik
çözümleri yer almaktadır.
Bunun dışında, yazılım
geliştirme, bilgi güvenliği
ve BT servis yönetimi
faaliyetleri kapsamında
danışmanlık hizmetleri ile
bağımsız yazılım test ve
değerlendirme hizmetleri
sunmaktadır.
ICterra, Türkiye’deki
bilişim sektörünü
kapsayacak şekilde
yapılan ve 2016 yılında
yayınlanan İlk 500 Bilişim
Şirketi Araştırması’nda
203’üncü sırada; Yazılım
İhracatı kategorisinde 6’ncı
sırada; Sektörel Yazılım
kategorisinde ise 7’nci
sırada yer almıştır.
Sürdürülebilir başarı
için, verimlilik odaklı
kurumsallaşma ilkesini
temel hedef olarak
benimseyen ICterra, IEEE
12207, ISO 9001, ISO 27001
ve ISO 14001 standartlarına
ve CMMI modelinin 3’üncü
seviyesi ile uyumlu entegre
bir yönetim sistemine
sahiptir.
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ICterra: Küresel Yazılım Mühendisliği Şirketi
© ICterra
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ICterra
Çözümleriyle
Değişimi Yönetmek
Hızla değişen günümüz
dünyası, tüm sektörler ve
kuruluşlar için değişime
aynı hızla uyum sağlamayı
gerektirmektedir. İster
ticari ister kamu yararına
olsun, sunulan tüm ürün
ve hizmetlerin, bunlardan
fayda sağlayan tarafların
yine hızla değişen ihtiyaç
ve beklentilerini, çağın
gerektirdiği hızda,
güncel teknolojilerden
yararlanarak, en iyi
şekilde karşılaması
bir zorunluluktur. Bu
ürün ve hizmetler için
ise yazılım içermeyen
bir çözüm neredeyse
bulunmamaktadır.
© ICterra
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Temel iş alanı yazılım
geliştirme olmayan
kuruluşların, bu amaca
ulaşabilmeleri için,
ya uçtan uca yeni bir
uygulama geliştirme ve
idame konusunda uygun
süreç, araç, altyapı ve
donanımlı insan kaynağını
kendi bünyesinde bir araya
getirmesi ve etkin şekilde
yönetmesi ya da bu hizmeti
dış kaynaklardan temin
etmesi gerekmektedir.
Genel itibarıyla özellikle
müşteri veya kullanıcı
beklentilerinin tam olarak,
kısa zaman içerisinde
ve maliyet etkin şekilde,
yüksek performans ve
süreklilik gerektiren
çözümlerle karşılanması,
gelişen teknoloji ile

birlikte bilgi güvenliğine
duyulan ihtiyacın artması
gibi nedenlerle, kuruluşlar,
yazılım ve sistem
geliştirme hizmetlerini
dış kaynaklardan temin
ederek, risklerini azaltmaya
çalışmaktadırlar.
Bu noktada ICterra,
müşterilerinin değişen
dünyaya uyum için
geliştirdiği yeni fikirlerini;
inovasyonu ön plana
koyarak, ihtiyacı en
iyi şekilde karşılayan,
kullanıcı-dostu, katma
değeri yüksek ve rekabetçi
sistem ve yazılım
çözümleri olarak hayata
geçirmektedir.
Sağladığı ürün ve
hizmetlerle müşterilerinin
uygulama ve tecrübelerini
iyileştirmenin yanı sıra
bu kuruluşların tüm
iç ve dış paydaşlarının
memnuniyetini arttıran
çözümler geliştirerek,
müşteri odaklılıklarını
desteklemektedir.
ICTerra, müşterilerinin
bilişim alanındaki
zorlukları daha hızlı
aşabilmeleri sayesinde,
kritik kararlara
odaklanabildiklerinin
ve rekabet avantajlarını
koruyabildiklerinin
bilincindedir. Böylece,
sağladığı yenilikçi,
güvenilir ve maliyet etkin
ürün ve hizmetlerle BT
yatırımlarının getirisini
azami seviyeye çıkarmaya
çalışmaktadır.
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MİLDAR

Meteksan Savunma:
Kalite Yönetim Sistemi ile
İyi ve Güvenilir Bir
Şirket Olmak

M

eteksan Savunma
Kalite Yönetim Sistemi;
TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi - Şartlar
standardı ve
CMMI Tümleşik Yetenek
Olgunluk Modeli Geliştirme Seviye 3
modeli esaslarına göre
kurulmuştur. Ayrıca EFQM
Mükemmellik Modeli
esasları da benimsenmiştir.
Tüm paydaşlarımız ile
koordine sağlayarak,
müşterilerimizin geri
bildirimlerini alıp
değerlendirerek, kalite
yönetim sistemimizi
sürekli iyileştirmek temel
yaklaşımımızdır.

Meteksan Savunma’da
uyguladığımız
standartlardan başlıcaları
şunlardır:
n CMMI for Development
Version 1.3
n TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim
Sistemleri - Şartlar
n TS ISO 10007 Kalite
Yönetimi - Konfigürasyon
Yönetimi İçin Kılavuz
n TS ISO/TR 10013
Kalite Yönetim Sistemi
Dokümantasyonu İçin
Kılavuz
n TS ISO/IEC 12207
Bilgi Teknolojisi - Yazılım
Yaşam Döngüsü
Süreçleri

TS ISO/IEC 15288
Sistem Mühendisliği Sistem Yaşam Döngüsü
Süreçleri
n MIL-STD-881 Savunma
ile Alakalı Malzemelerde
İş Kırılım Yapısı
(Work Breakdown
Structures For Defense
Material Items)
Faaliyet alanımız olan
savunma ve havacılık
sanayisindeki ürünlerin
karmaşık yapısı, bu
ürünlerin gerçekleştirilmesi
için tümleşik bakış açısı
n

OKİS

© Meteksan Savunma
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gerektiriyor. Bu ürünlerin
geliştirilmesindeki başarı
da bir arada çalışan farklı
grupların veya farklı
fonksiyonların amaçlarına
erişmesine bağlı. Bu entegre
bakış açısını sağlamak için
esas aldığımız standart ve
modeller; ortak terminoloji,
ortak model bileşenleri
ve ortak değerlendirme
yöntemleri sağlıyor.
Şirketimiz, faaliyetlerini;
tüm paydaşlarımız
(mensubu olduğumuz
Bilkent Üniversitesi
ve Bilkent Holding,
müşterilerimiz,
çalışanlarımız,
tedarikçilerimiz, iş birliği
yaptığımız diğer kuruluşlar)
ile olan ilişkilerini dikkate
alarak, yönetimimizin
kaliteye verdiği önem ve
destekle, bir stratejik
plan çerçevesinde
gerçekleştiriyor.
İnovasyonun önemli
olduğu çalışmalarımızda,
Bilkent Üniversitesi ile
yakın iş birliği yapıyoruz;
ayrıca çalışanlarımızın
kendilerini geliştirmeleri
için, lisansüstü ve doktora

© Meteksan Savunma

Yara Savunma Simülatörü

Füze Veri Bağları

uygulayarak, yıllık
hedeflerimize ulaşarak, tüm
paydaşlarımızın istek ve
beklentilerini karşılamak ve
sürekli gelişmektir.
Bizler, Meteksan Savunma
olarak, yaptığımız işin,
sadece yarattığımız iş
alanları ve performanstan
ibaret olmadığının, yüksek
etik değerlerle çizilmiş
bir çerçeve içinde, kalite
yönetim sistemimiz
gereklerine uygun
yürütülmesi gerektiğinin de
farkındayız.
Şunu da çok iyi biliyoruz
ki birinci sınıf şirketler,
mükemmel projeler ve
ürünleri yaratırlar. Bu
nedenle şirketimizin
geleceğini ve varlık
sebebini, misyonumuzda
yer aldığı gibi; “iyi ve
güvenilir bir şirket olmak”
olarak tanımladık. Güvenilir,
yüksek teknoloji ürünler
geliştiren ve üreten bir
şirket olmanın en önemli
yolunun da etkin bir kalite
yönetim sistemine sahip
olmak ve tüm paydaşlarımız
ile iş birliği içerisinde
uygulamak olduğunu da
biliyoruz.
© Meteksan Savunma

çalışmalarını destekliyoruz.
Faaliyet alanlarımız
kapsamında belli olan
süreçlerimizin etkinliğini
ve sürekliliğini, yıllık
performans gösterge
değerleri ile kontrol altında
tutuyoruz.
Odak alanımız dışında olan
alanlarda, tedarikçilerle
iş birliği yapıyoruz. Onaylı
tedarikçilerimizin yanı sıra
2014 yılında uygulamaya
başladığımız Kalifiye
Tedarikçi Programı ile kendi
süreçlerimize yakın çalışan
tedarikçilerle daha da yakın
iş birliği hâlindeyiz.
Çalışan memnuniyeti ve
müşteri memnuniyeti
anketleri yaparak,
çalışanlarımızın ve
müşterilerimizin istek ve
beklentilerini öğreniyor,
değerlendiriyor ve gerekli
alanlarda iyileştirmeler
yapıyoruz.
Kalite Yönetim Sistemimiz
özetle; yönetimimizin
liderliğinde, yetkin
personelimizle, etik
kurallara uygun iş yapma
şeklimizle, belirlenen
faaliyet alanlarımızda
tanımlı süreçlerimizi
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ANKA-S

T

ürkiye’nin havacılık ve
uzay merkezi TUSAŞ,
insansız hava aracı sistemi
ANKA, yeni nesil eğitim
uçağı HÜRKUŞ, taarruz ve
taktik keşif helikopteri T129
ATAK ve keşif-gözetleme
uydu ailesi GÖKTÜRK gibi
ana platform ve sistemlerin
geliştirme ve seri üretim
faaliyetlerini yürütüyor.
Bunların yanında, A400M
ve F-35 gibi çok uluslu
projeleri başarıyla
yürütmeye devam ediyor.
TUSAŞ, havacılık, uzay ve
savunma sanayisinin en üst
düzey kalite standartlarına
göre; müşterileri, üçüncü
taraf belgelendirme
kuruluşları ile sivil ve
askeri otoriteler tarafından
akredite edilmiştir.
Bu kapsamda, sürekli
iyileştirme yaklaşımıyla
müşteri memnuniyetini
sağlamak amacı ile
oluşturulmuş TUSAŞ
Kalite Politikası’na uygun
olarak, müşterilerinin
beklenti ve gereksinimlerini
karşılamak amacıyla ulusal
ve uluslararası standartlara
uymak, tüm TUSAŞ
çalışanlarının en önemli
hedefidir. Bu da Kalite
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Yönetim Sistemi’ne ve bu
doğrultuda oluşturulmuş
süreçlere uygun olarak
faaliyetlerin sürdürülmesini
gerektirmektedir.
TUSAŞ tarafından, müşteri
gereklerine ve şirket
hedeflerine paralel olarak
aşağıdaki sertifikasyonlar
alınmıştır ve sürekli
yenilenmektedir:
n ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemleri - Şartlar
n AS/EN 9100 Kalite
Yönetim Sistemleri Havacılık, Uzay ve
Savunma
Organizasyonları için
Gereksinimler
n AS/EN 9110 Kalite
Yönetim Sistemleri
- Havacılık Bakım
Organizasyonları için
Gereksinimler
n AQAP 2110 Tasarım,
Geliştirme ve Üretim
için NATO Kalite Güvence
Gerekleri
n AQAP 2310 Havacılık,
Uzay ve Savunma

Yüklenicileri İçin
NATO Kalite Yönetim
Sistemi Gerekleri
AS 9100 ve AS 9110
standartları, ISO 9001
standardı temel alınarak
havacılık, uzay ve savunma
sektörüne özel ilave
şartlar ile oluşturulmuş,
uluslararası kalite yönetim
sistemi standartlarıdır.
Havacılık, uzay ve
savunma sistemlerine
yönelik ürün tasarlayan,
geliştiren, üreten ve
satış sonrası destek
veren tüm firmaların,
paydaşların beklentileri
doğrultusunda, AS 9100 ve
AS 9110 belgelerini almaları
gerekmektedir.
Alınmış olan AS 9100 ve
AS 9110 belgelerinin,
TUSAŞ’ın da üyesi olduğu
IAQG (International Quality
Organization Group)
tarafından yönetilen OASIS
(Online Aerospace Supplier
Information System) veri
tabanında yayınlanmış
olması gerekmektedir.
Denetim verilerine ulaşım,

sadece sertifika sahibi
organizasyonlar tarafından
verilebilmektedir.
TUSAŞ, sivil ve askeri
havacılık otoriteleri
ile de yakın iş birliği
içinde çalışmaktadır. Bu
doğrultuda:
n Airbus A400M, A350 XWB
Ailerons, A320 Ailesi
Kısım 18 ve 19 Panelleri,
A330 Kuyruk Dümeni
üretimleri kapsamında,
Avrupa Sivil Havacılık
Otoritesi (European
Aviation Safety Agency
/ EASA)’nden Üretim
Organizasyonu Onayı
(Production Organization
Approval / POA)’na,
n HÜRKUŞ Yeni Nesil
Temel Eğitim Uçağı
Tedarik Projesi
kapsamında EASA,
Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü (SHGM)
ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’ndan
Tasarım Organizasyon
Onayı (Design
Organization Approval /
DOA)’na sahiptir.
© TUSAŞ

HÜRKUŞ C

TUSAŞ Kalite Politikası, Havacılık ve Uzay
Sektörünün Zorlu Gereksinimlerini Karşılıyor

T129 ATAK

© TUSAŞ

HÜRKUŞ uçağı, Türkiye’de;
EASA, SHGM ve SSM
tarafından sertifiye edilerek
tip sertifikası almaya hak
kazanan ilk uçaktır.
TUSAŞ ayrıca;
n ISO/IEC 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim
Sistemi - Şartlar,
n ISO/IEC 20000 IT Servis
Yönetim Sistemleri,
n OHSAS 18001 İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim
Sistemi ve
n ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi sertifikalarına
sahiptir.
TUSAŞ, kompozit kimyasal
işlemler, ısıl işlemler,
tahribatsız muayene,
yüzey güçlendirme ve
kaynak olmak üzere, 6
özel proseste, NADCAP
(National Aerospace and
Defense Contractors
Accreditation Program
/ Ulusal Havacılık, Uzay
ve Savunma Yüklenicileri

Akreditasyon Programı)
sertifikasına da sahiptir.
TUSAŞ, savunma sanayisine
hizmet veren kuruluşlarda,
alt yüklenici yetkinliğinin
değerlendirmesi amacıyla

SSM önderliğinde
başlatılmış olan Endüstriyel
Yetkinlik Değerlendirme
Programı (EYDEP)’na
destek vermektedir. Bu
amaçla hazırlanan soru

setleri ile KOBİ’lerin içinde
bulundukları şartlara
göre değerlendirilerek
iyileştirmeye açık
yönlerinin desteklenmesi
hedeflenmektedir.
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Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal MACİT:

“Teknopark İstanbul, Avrupa’nın
en büyük ve en nitelikli
teknoparklarından birisi olacak.”

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © Teknopark İstanbul

MSI Dergisi: Şubat ayında, görevinizde
ilk yılınızı tamamladınız. Geride kalan
sürecin genel bir değerlendirmesini
yapar mısınız?
Bilal MACİT: Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023
hedeflerine ulaşmak için, katma değeri
yüksek ürünler geliştirmemiz gerektiğinin ve bu anlamda Teknopark İstanbul’a büyük sorumluluk düştüğünün
farkındayız. Teknoparklar, yüksek teknoloji tasarım ve üretimi için planlamış
özel bölgeler. Türkiye, son 1 yılda yaşadığı; başarısız darbe girişimi, ekonomik
baskılar, not düşürme kararları gibi dış
müdahalelere karşı en iyi cevabı, ekonomisini büyüterek verecektir. Biz de
bu doğrultuda yatırımlarımıza hız verdik. Desteklediğimiz 170 Ar-Ge firması
ve 2.750 Ar-Ge personeli sayısını ikiye
katlamak için, 84.000 m²lik yeni bloklarımızı hızla tamamlıyoruz ve 2. etabımızı, Haziran ayında devreye alıyoruz.
Tahsislerin %90’ı tamamlandı. Ayrıca
Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile 4 adet
temiz odayı hizmete açtık ve yeni girişimcilere tahsis ettik. Sanayi-sanayi
ve üniversite-sanayi iş birliklerimizi ve
etkinliklerimizi arttırdık. Ürün, patent,
ihracat ve risk sermayesi alanlarında,
pek çok başarı hikâyesi çıkmaya başladı. Son 1 yıl içinde, 2 girişimcimiz,
toplamda 10 milyon liranın üzerinde
yatırım aldılar.
MSI Dergisi: Teknopark İstanbul’un
güncel durumu ile ilgili bilgi verebilir
misiniz?
Bilal MACİT: Mevcutta, 170 Ar-Ge firmasına, 2.750 Ar-Ge personeline ve
50 kuluçka girişimcisine ev sahipliği
yapıyoruz. Kuruluşumuzun üzerinden henüz 3 sene geçmiş olmasına
rağmen, Teknopark İstanbul’da; 362
proje yürütülüyor, 282 proje başarıyla
tamamlandı ve 17 patent başvurusu
yapıldı. 84.000 m²lik ikinci aşama bloklarla birlikte, Ar-Ge firma sayısı 300’e,
kuluçka girişimci sayısı 250’ye ve ArGe personel istihdamı 4.000’e çıkacak.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından
yürütülen İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı
Projesi (İTEP) kapsamında kurulan Teknopark
İstanbul, Türkiye’nin önemli vizyon projeleri arasında
yer alıyor. İlk bloklarının 2013 yılının sonunda devreye
alınmasının ardından hızlı bir gelişim gösteren
Teknopark İstanbul’un güncel durumunu, Teknopark
İstanbul Genel Müdürü Bilal Macit’ten dinledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ayrıca kendi mükemmeliyet merkezini kuran KordSA Global ve Intertech
gibi firmalar tarafından yapılan 35.000
m²ye yakın inşaat, 2016 yılında tamamlandı. İkinci aşama yapılara ek olarak
odak alanlarımızda faaliyet gösteren
üniversitelerle ve firmalarla 40.000
m²ye yakın inşaatın sözleşmesi imzalandı. Diğer etaplar da tamamlandığında, Teknopark İstanbul, Avrupa’nın en
büyük ve en nitelikli teknoparklarından
birisi olacak. Teknopark İstanbul’un 10
yıllık gelişim döneminde, 950.000 m²lik
kapalı alana, 1.000’in üzerinde yüksek
teknoloji şirketine, 30.000’in üzerinde
yüksek nitelikli çalışana ve yüzlerce
kuluçka girişimcisine ev sahipliği yapması ve yıllık 10 milyar dolar mertebesinde bir ciro yaratması öngörülüyor.
MSI Dergisi: Savunma, havacılık ve
uzay sektörü özelinde, Teknopark
İstanbul’da neler yapılıyor? Bir önceki
soruda verdiğiniz rakamsal bilgileri,
savunma, havacılık ve uzay sektörü
özelinde de verebilir misiniz; şu anda
kaç firma var, toplam çalışan sayısı,
ciro ve ihracat rakamları neler?
Bilal MACİT: Türkiye’nin kendi markalarını yaratacak bir teknoloji üssü
olmayı hedefleyen Teknopark İstanbul’da; ASELSAN, ROKETSAN, STM,
TEI, TUSAŞ, YALTES, Pavo, CTech, Kale
Havacılık, Altınay, Vestel, Dearsan,
FİGES, Hexagon ve BMC gibi yerli savunma firmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca ülkemize ilave katma değer
yaratacak GE, SAP gibi dünya devlerine

ofis tahsisi yaptık. Denizcilik sektöründeki firmalar, genelde savunma sanayisi projeleri de gerçekleştiriyorlar.
Onları da eklediğimizde, firmalarımızın %60’ı bu alanda faaliyet gösteriyor
diyebiliriz. Yine odak alanlarımız olan;
enerji, sağlık ve endüstriyel yazılım
sektörlerinde de firmalarımız var. Firmalarımızın toplam ihracatı, 32 milyon
doları geçti.
Bildiğiniz gibi, milli projelerimizin ve
platformlarımızın, çeşitli küçük ya
da büyük parçaları, teknoparkımızda yapılıyor. Proje detaylarına girmek
mümkün değil ancak örneğin, Altınay,
6 Eksenli Hareket Platformu Geliştirme Projesi’ni; SEFT, MTA Turkuaz Yerli
Sismik Araştırma Gemisi Projesi’ni;
CTech, milli insansız hava araçları için
geliştirilen özgün SATCOM Projesi’ni
teknoparkımızda tamamladılar.

Kümelenme Çalışmaları
Hız Kesmiyor

MSI Dergisi: SAHA İstanbul ile
ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sizce teknopark-küme iş birliğinin
avantajları neler? Bu iş birliği,
Türkiye genelinde bir model
olabilir mi?
Bilal MACİT: SAHA İstanbul’un öncelikli kuruluş amacı, İstanbul ve çevre
illerdeki savunma, havacılık, uzay konularında çalışan veya çalışma potansiyeli olan firmalar arasındaki iş birliği
ve iletişimin arttırılmasını sağlamak.
Ayrıca, havacılık sektörüne giriş için
bariyer olarak görülen, sertifikasyon ve
akreditasyon süreçlerinde de yerinde
destek ve rehberlik edilmesi amaçlanıyor. SAHA İstanbul’a ev sahipliği yapıyoruz, kuruluş süreçlerinde de yer
aldık ve destekliyoruz.
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Odak teknolojilerimiz olan; savunma,
uzay, havacılık, denizcilik ve biyomedikal alanlarında kümelenme çalışmalarının, ekosistemin gelişmesi için
çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Ar-Ge’ye dayalı inovasyon ve tasarımda, akademik alandan, bilim dünyasından ve sanayi iş birliklerinden oluşan
beraberliklerde, çok verimli dönüşler
ve somut çıktılar gelebiliyor. Bu nedenle buradaki en önemli misyonlarımızdan biri, kâr amacı gütmeden bu
organizasyonları koordine etmek.
Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası iş
birliği günleri organize ediyor, teknoparktaki firmalarımızı odak alanlarında
bir araya getiriyor ve sektörel iş birliği
günleri düzenliyoruz. SSM hedefleri doğrultusunda, ekosistemimizdeki
firmalarla arz-talep dengesi doğrultusunda, ana yüklenici-alt yüklenici etkinlikleri düzenliyoruz.
Ayrıca sağlık alanındaki inovasyon çalışmalarını koordine etmek amacıyla,
İSEK (İstanbul Sağlık Endüstri Kümelenmesi)’e destek veriyoruz. Bunun
yanı sıra Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşlarının yer aldığı, ARGEMİP
(Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği
Platformu)’e ev sahipliği yapıyor, etkinliklerini koordine ediyoruz. Bir diğer odak alanımız olan denizcilik sektöründe, bir mükemmeliyet merkezi
kurulması çalışmalarını, ilgili paydaşlarla yürütüyoruz. Denizcilik sektörü
ile ilgili olarak, ayrıca bir kümelenme
oluşumunun temellerini de attık. Ülkemiz gemi ihracatının %90’ından fazlasını tek başına gerçekleştiren Tuzla
Tersaneler Bölgesi’nde inşa edilen
gemilerin tasarımını yapan ve mühendislik hizmeti sağlayan firmalar, Teknopark İstanbul’da bulunuyor. Sektörün Ar-Ge gücünün bir araya geldiği
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bu oluşumu, Ekonomi Bakanlığımız da
destekleme kararı aldı. Henüz çok yeni
bir haber, bunu da ilk defa burada paylaşmış olalım.
Kümelenme çalışmalarının, uluslararası ölçekte rekabet gücümüzün
arttırılabilmesi için, kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Teknopark İstanbul
merkezli oluşan kümelerin gelişimi
için, tüm kurumsal desteğimizi veriyoruz. Çeşitli fonlara yönelik hazırladığımız projelerin, hemen hemen
tamamı, kümelerimizin gelişimine
yönelik gerçekleşiyor. Pek yakında,
hem SAHA İstanbul hem de Denizcilik
Kümelerimizin yönetişimi için önemli adımlar atacağız. Kümelerimizin
uluslararası küme literatüründe tanımlanan şekilde değerlendirilebilmeleri için temaslar gerçekleştiriyoruz. Dünya çapında saygın kümelerin
bir arada bulunduğu ağlara üyelikler
yapıyor olacağız.
Tüm bunların dışında, bizim için, üniversitelerimizle ortak bir bağ oluşturarak, kazanılmış bilgi ve tecrübelerin
paylaşılacağı bir ortam yaratmak da
çok önemli. Üniversitelerimizin, bedelsiz arazi tahsisleriyle, sanayiyi destekleyecek nitelikteki laboratuvarları,
yüksek lisans ve doktora programlarıyla Teknopark İstanbul’da en aktif şekilde yer almalarını sağlıyoruz.
MSI Dergisi: Teknopark İstanbul
kurulurken; havaalanı ile tümleşik
konumu, İstanbul sanayisine ve
üniversitelere yakınlığı, çağdaş
yönetim anlayışı ve benzeri avantajları
sıklıkla dile getirildi. Faaliyete
geçmesinden bu yana yaşanan
gelişmeler ışığında, bu avantajlar
hayata nasıl geçti; bu konuda örnekler
ve anekdotlar aktarabilir misiniz?

Bilal MACİT: Bildiğiniz gibi Teknopark
İstanbul, SSM ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın ortaklığında, Türkiye’nin
teknoloji geliştirme kapasitesine katkı
yapmak ve girişimciliğe açık, dinamik
bir inovasyon ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da içine alan, 1.300 hektarlık bir
alan üzerinde kurulan İTEP projesinin
en önemli etabıdır.
Güçlü ortaklarımızın kurumsal desteği
ile firmalarımıza yatırımcı bulmak ve
mali desteklere ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamak noktasında yardımcı oluyoruz. İstanbul sanayisi ve
üniversiteleri, Ankara’ya ve savunma
sanayisine biraz uzak duruyor. Diğer
yandan, bizim kanalımızla bu ilişkiler,
çok efektif ve hızlı bir şekilde organize
edilebiliyor. Örneğin SSM’de bir daireden randevu talep eden bir firmamız,
Teknopark İstanbul’u ziyaret eden
Daire Başkanımızı ofisinde ağırlama
imkânına ulaşabiliyor veya Bilim Kurulumuza yeni Ar-Ge projesini sunan
bir firmamız, vakıf şirketlerimize yönlendirilebiliyor. Firmalarımız, sektörel
buluşmalarını, Teknopark Konferans
Salonu’nda kolaylıkla düzenleyebiliyor.
Örneğin, kompozit sektörünün önde
gelen temsilcileri, sabah uçağıyla Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri
gibi şehirlerden, 09:00’da başlayacak
toplantılarına kolaylıkla yetişip, tüm
gün verimli bir çalıştay yaptıktan sonra, 17:00’da, tekrar uçakla şehirlerine
dönebiliyorlar.
MSI Dergisi: Firmaların Teknopark
İstanbul’a ilgilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Firma ve sektör bazında baktığınızda,
hedeflenen katılım sayılarına
ulaşılabildi mi?
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Bilal MACİT: Birinci etap yapılarımızda, 100 firmaya tahsis edilebilecek
ofisimiz vardı; 600 firma başvuruda
bulundu. Hatta sistemde, 1.400 başvuru vardı; yer olmadığını düşünen
firmalarımız, diğer teknoparklara yöneldiler. Bu rakamların çok daha üzerine de çıkılabilirdi. Teknoparkımızın
yeri çok değerli ve konum açısından,
dünyadaki her teknoparkın isteyeceği
lojistik imkânlara sahibiz. İkinci etap
yapılarımızda da benzer bir durum
var; ancak savunma, uzay, havacılık
ve denizcilik firmalarımıza öncelik
vermeye devam ediyoruz. Sadece savunma sanayisinde faaliyet gösteren,
belli büyüklüğün üzerinde çok fazla
şirket yok. Bu firmaların da önemli bir bölümü başvurmuş durumda.
Odak teknoloji alanlarımızda, proje
yapan veya yapma potansiyelinde olan
firmalarımıza yer açmaya çalışıyoruz.
Bu şirketlerin Teknopark İstanbul’a
gelmeleri durumunda, ciddi bir fırsat
yakalayacaklarını düşünüyoruz. ArGe derinliği, kabiliyeti, isteği olan firmalarımızı savunma sanayisine katkı
vermeye teşvik ediyoruz.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Bilal MACİT: Teknopark İstanbul’un,
uluslararası ölçekte IASP (Uluslararası Bilim Parkları ve Yenileşim Alanları
Birliği) ve ASPA (Asya Bilim Parkları
Birliği) adlı küresel organizasyonlara
tam üyeliği bulunuyor. Bu kapsamda,
IASP’de etkin rol alan Teknopark İstanbul, 26-29 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan, 34’üncü IASP Dünya Teknoparklar Kongresi’ne de ev sahipliği
yapmaya hak kazandı. Yüzlerce ülkeden, bine yakın teknopark ve firma yöneticisini; ayrıca sektörel yatırımcıların
katılımlarını bekliyoruz.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki
teknoparklarla çeşitli ikili anlaşmalar
da yapıyoruz. Bunlar sayesinde, tarafların Ar-Ge ve kuluçka firmalarının, diğer
tarafta, belirli bir süre ücretsiz ofis ala-
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İstanbul özelinde, bir Türkiye projesi yaratmak istiyoruz.
Bu çerçevede, ülkemize ilave katma değer yaratacak uluslararası
markalara, sektöründe lider dünya devlerine ev sahipliği yapmak
kadar, Türkiye’nin kendi markalarını yaratacak bir teknoloji üssü
olmayı da hedefliyoruz.
nına sahip olmasının yanı sıra teknoparkın sunduğu her türlü idari ve teknolojik
altyapı hizmetlerinden de hiçbir ücret
ödemeden faydalanması öngörülüyor.
Şu an için; Almanya, İsviçre, ABD, Malezya ve Kore Cumhuriyeti pazarlarına
erişmek isteyen firmalarımıza hizmet
veriyoruz. Kapsamımız, beklenti ve ihtiyaçlara göre sürekli artış sergileyecek.
Aynı zamanda firmalarımıza, yurt dışındaki firmalarla sektörel iş birliği günlerine ücretsiz katılım imkânı sağlıyoruz.
Fuar katılımları konusunda da ayrı bir
bütçe çalışması yapıyoruz. Özellikle
milli katılımın olduğu, SSM’nin veya
İTO’nun destek olduğu etkinliklerde, firmalarımıza destek olmaktayız. Sunduğumuz hizmetlerle; Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknolojik üretimin
desteklendiği, bunların da girişimciliği
ve ekonomiyi tetiklediği milli bir ekosistem yaratmayı amaçlıyoruz. Firmalarımızı, bu ekosistemin bir parçası olmaya
davet ediyoruz.
İstanbul özelinde, bir Türkiye projesi
yaratmak istiyoruz. Bu çerçevede, ülke-

mize ilave katma değer yaratacak uluslararası markalara, sektöründe lider
dünya devlerine ev sahipliği yapmak kadar, Türkiye’nin kendi markalarını yaratacak bir teknoloji üssü olmayı da hedefliyoruz. Kısacası Teknopark İstanbul’un
kısa vadeli planları yok. Bilakis Türkiye’nin teknolojik altyapısına katkı sağlayacak, yüksek teknolojilerin buluştuğu
ve geliştirildiği bir bölge yaratma hedefiyle, uzun soluklu bir yola çıktık. Bu
yolda hedefimiz, sunduğumuz hizmetler
ile Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve
teknolojik üretimin desteklendiği, bunların da girişimciliği ve ekonomiyi tetiklediği milli bir ekosistem yaratmak.
Bizlerin kapısı, aynı hedefi ve samimiyeti paylaşan tüm firmalarımıza açık.
Onları, buraya, beraberce 2023 hedeflerine ulaşmaya çağırıyoruz.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü
Bilal Macit’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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tkinlik, ESO Yönetim
Kurulu Başkanı Savaş
Özaydemir’in yaptığı
açılış konuşması ile başladı. Özaydemir, Türkiye’nin ihracat hedeflerine
ulaşmasında, Eskişehir’in
katkısını şu sözleri ile vurguladı: “ESO üyelerinin toplam cirosu 9 milyar dolara,
toplam ihracatı ise 2,3 milyar
dolara ulaşmıştır. Kişi başına
düşen milli gelirde, Eskişehir, 10.000 doların üzerini
yakalamış ve Türkiye ortalamasının, yaklaşık %15 üzerine çıkmayı da başarmıştır.
Bu başarıda, yüksek katma
değer ile yüksek teknoloji
ilişkisinin doğru kurulmuş
olmasının önemli bir payı bulunmaktadır.”
Özaydemir, hedeflerini şöyle dile getirdi: “Hedeflerimiz
büyüktür. Uçak yapmak da
hızlı tren yapmak da Eskişehir’e düşen bir görevdir. Bu
konuda, hem odamız hem
üniversitemiz, fevkalade güzel çalışmalar yaptılar. Mükemmeliyet merkezlerimiz
de hızla kuruluyor. Büyük özveri ve yatırımla kurulan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma
ve Test Merkezi (URAYSİM)
ile Ulusal Havacılık Mükemmeliyet Merkezi (UHAM)’ni
bu konuda çok önemsiyor ve
destekliyoruz. Bu merkezler,
hem Eskişehir’i hem de ülkemizi ileriye taşıyacaktır.”

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

TEI, Endüstri
4.0’a Hazır
Özaydemir’den sonra söz
alan Eskişehir Havacılık Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı ve TEI Genel Müdürü Prof.
Dr. Mahmut Faruk Akşit,
Eylül ayında hizmete soktukları İleri İmalat Teknolojileri
Binası’nda, Endüstri 4.0 için
hazır bir altyapının bulunduğunu ve bu altyapıyı, tesislerinin geri kalanına da kazandıracaklarını belirtti.
TEI’nin, askeri alanda, yurt
dışı müşterilerine yönelik
çalışmalarından bahseden
Prof. Dr. Akşit, Bahreyn’in
F-16’larının motor bakımla60 - Mayıs 2017

Savaş Özaydemir

Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit

GE ve TEI Eskişehir’e
Desteğini Sürdürecek
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve General Electric (GE) firması
tarafından düzenlenen, “GE’nin Dijital Sanayi Vizyonu, Eskişehir
Yatırımları, Havacılık ve Raylı Sistemler Sektörleri Konferansı”,
27 Mart’ta, Eskişehir’de gerçekleştirildi. Konferansta, Eskişehir
sanayisinde havacılık ve raylı sistemlerin rolünün yanı sıra
endüstri 4.0, dijital sanayi ve inovasyon konuları konuşuldu.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

rını yaptıklarını, Suudi Arabistan’ın F-15 uçaklarına güç
veren GE F110 motorlarının
da bakımlarına talip olduklarını ifade etti.
Prof. Dr. Akşit, talaşlı imalat
konusunda, verebilecekleri
kadar işi yan sanayiye aktardıklarına dikkat çekerek,
yapılması gerekenlerle ilgili
değerlendirmelerini
şöyle paylaştı: “Büyük sıçrama
yapmak için, bir tık öteye
geçmemiz gerektiğini düşünüyorum… Talaşlı imalat
ve parça imalatının ötesine
geçip, yavaş yavaş sistem
tasarlayıp, geliştirip satmaya
başlamamız lazım. Motorun
etrafında bir sürü alt sistem var. Yağ pompasından
su pompasına, yardımcı dişli
kutusuna, kablajına kadar…
Bu alt sistemleri, ortağımız
GE ile birlikte Eskişehir’e kazandırabilirsek Eskişehir sanayisi, bütün dünya pazarına
açılma şansını da yakalar.”

Akşit’in ardından, Eskişehir
Raylı Sistemler Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan
Işık söz aldı. Işık, sunumunda; Eskişehir’de yürütmek
istedikleri raylı sistem projelerini anlattı; bunlarla ilgili
yapılması gerekenlere değindi.

GE, Dijital Endüstriyi
Predix ile Yönetiyor
Konferansın üçüncü konuşmacısı, GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel
Müdürü Dr. Aybike Molbay,
dijital endüstriyel dönüşüm
yaşandığını ve artık GE’yi,
endüstriyel değil, dijital endüstriyel bir şirket olarak
tanımladıklarını söyledi. Dr.
Molbay, bu kapsamda, akıllı
fabrikalar kurma yolunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili
şunları kaydetti: “Bu makinalar, birbiri ile nasıl konuşacak? Nasıl biz birbirimizle
konuşurken ortak bir lisana

ihtiyacımız varsa makinaların da ortak bir platforma ihtiyacı var. GE, kendi ekipman
portföyü için çalışırken, bir
ihtiyacı gözlemledi ve Predix
isimli bir platform geliştirdi.
Predix, bulut üzerinde çalışan; endüstriyel internetten
gelen, sürekli ve büyük veriyi
anlamaya yarayan bir yazılım
platformu.”
Dr. Molbay, katmanlı üretim
yapan 3 boyutlu yazıcıların
imalatta kullanımına da değindi: “Örneğin, TEI’nin de bir
parçası olduğu, GE’nin LEAP
motorunda, yakıt püskürtme
lüleleri, 3 boyutlu yazıcılarla
üretildi. Bunlar, dışardan çok
basit görülen parçalar; ama
içleri son derece karmaşık bir yapıda. Daha önceki
üretim tekniğinde, pek çok
küçücük kaynak yapılarak
üretilen parçalar. Tabii kaynaklarla yaptığınız için, aslında üretebileceğiniz şekil de
kısıtlı oluyor… 3 boyutlu ya-

Kenan Işık

zıcı ile yaptığınızda, tasarım
mühendisi çok daha yaratıcı
oluyor; istediği her şekli çıkartabiliyor. Verimi arttıran,
yakıt tüketimini azaltan yakıt
püskürtme lüleleri ürettik.
Bunları, LEAP motorlarında
sertifiye ettik ve kullanabiliyoruz.”
Dr. Molbay, sunumunun sonunda, TEI ile ilgili olarak

Dr. Aybike Molbay

şunları söyledi: “GE’nin,
TEI gibi ortak olduğu ve çalıştığı çok fazla firma yok.
TEI’nin çok özel bir yeri var.
LEAP motorları, GE açısından, geleceği çok büyük
bir yatırım ve TEI olmadan,
LEAP motorlarını üretemeyeceğimiz bir yapı içindeyiz
şu anda.”
Konferansın son konuşma-

cısı ise GE Türkiye İnovasyon
Direktörü Ussal Şahbaz oldu.
Şahbaz, GE’nin, İstanbul’da
bulunan inovasyon merkezinin işlevini şu sözlerle anlattı: “Bizim de amacımız, aslında Türkiye’deki kurum ve
kuruluşlarla beraber inovatif
projeler geliştirmek. Çünkü görüyoruz ki aslında her
şirket kendi kendine çalıştığı

Ussal Şahbaz

zaman, kendi elindeki akılla, bilgiyle yetinmiş oluyor;
ama beraber çalıştığı zaman,
daha farklı şeyler ortaya koyabilmesi mümkün oluyor.
Bu da hepimiz için önemli bir
fırsat.”
Konferans, konuşmaların
ardından gerçekleştirilen
soru-cevap bölümü ile sona
erdi.
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Gökser Makina Genel Müdürü Hilmi ÜNAL:

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

“Ar-Ge, tasarım, prototip üretimi
ve seri imalat faaliyetlerinin
hepsini aynı çatı altında topladık.”
MSI Dergisi: Hilmi Bey, Gökser
Makina’nın kuruluşuna giden süreci
sizden dinleyebilir miyiz?
Hilmi ÜNAL: 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı
sonrasındaki ambargo döneminin zorluklarını, çok yakından tecrübe etmiş
bir kimseyim. Vatanını seven herkesi
rencide eden günler yaşadık. O dönemi
yaşadığımdan, savunma sanayisine yönelmek hep aklımdaydı.
Gökser Makina’dan önce, Ünal Teknik
isminde bir firmamız vardı. Ünal Teknik’te, radyo ve televizyon tamir ediyordum, bobinaj yapıyordum; bir de ısı
cihazlarının bayiliğini ve servis işlerini
üstlenmiştim. Bu süreç, savunma sanayisine etkin ve gücümüz oranında
başlamak bakımından bir arayış süreci
idi. Daha sonra, düşüncelerimiz giderek netleşti; 1987 senesinde OSTİM’e
gelerek bir yer tuttuk ve yeni şirketimiz
Gökser Makina’yı kurduk.
Gerçekten savunma sanayisine gönül
62 - Mayıs 2017

Elektro-mekanik, iklimlendirme ve esnek
hortumlar konusundaki çözümleri ile ön plana
çıkan Gökser Makina, 30 yılı aşkın deneyimini,
önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin iddialı projeleri
için de kullanmayı hedefliyor. Bu süreçte, firmanın
dümenine de yavaş yavaş ikinci nesil sahipler geçiyor.
Firmanın dününü, bugününü ve yarınını,
Gökser Makina Genel Müdürü Hilmi Ünal,
Proje Müdürü Hilal Ünal ve Genel Müdür Yardımcısı
Serhat Ünal’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

vermiş bir insanım; çünkü eğer siz savunmada güçlü değilseniz barış sizin
için çok uzaktır. Savunma sanayisinin
gücüyle ölçülür barış. Gözyaşlarının
dinmesi buna bağladır. Hiç kimse diye-

mez; “Silahtır bu, can yakar, böyle barış mı olur?” diye. Hayır efendim. Güçlü olacaksınız; hele hele Türkiye’nin
coğrafyasında… Türkiye’nin, savunma
sanayisinde çok güçlü bir yere gelmesi

gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şirket kurulduktan sonra, acaba
Türkiye’de yapılamayan, yurt dışından
pahalı alınan ve askere lazım olan neler var diye araştırdım. Gücüm yettiğince onları buldum, bulmaya çalıştım. Ve
bugün şükürler olsun ki çocuklarım da
benim düşüncelerimin doğrultusunda
ilerliyorlar. Onlar da farklı değil. Savunma sanayisine bakış açıları, benim
bakış açıma benziyor. Mutluyum bunun için. Bugün OSTİM’deyiz. OSTİM’in
ne kadar çok önemli olduğunu, Ankara’nın, Türkiye’nin bilmesi lazım. Buradan savunma sanayisine çok büyük
şeyler çıkar; çıkıyor da.
MSI Dergisi: Gökser Makina’nın
kurulduğu 1987 yılında, Kıbrıs Barış
Harekâtının üzerinden 13 yıl geçmişti;
ASELSAN ve TUSAŞ gibi önemli
aktörler sahneye çıkmıştı. Ayrıca yine o
yıllarda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) kurulmuştu. O dönemde siz
neler yaşadınız?
Hilmi ÜNAL: O dönemde, askeri ürünler üretmek için arayış içindeydim. Asker kökenli birisi çıktı, geldi, dedi ki:
“Bir sıcak hava üfleme aletimiz var.
Amerika’dan geliyor ve çok pahalı. Bir
de yönlendirici fleksi (esnek) hortumlar
var. Cihazların ağzına takılarak havayı
yönlendiriyor. Sizi, Ankara’da bu işi yapabilecek tek kişi olarak gösterdiler.
Acaba 5-6 tane numunelik bir ihaleye
çıksak girer misiniz?” Zaten beklediğim şey de buydu. Derhal dedim. Yaptık, güzel de oldu. “Başka neler yapabiliriz?” diye düşünürken, fuarlara
katılmaya başladık. Bir askeri fabrikadan bir generalimiz, esnek hava nakil
kanallarımızı gördü ve “Ben de bunları
arıyordum. Körfez Savaşı’nda bir tek
İtalyanların çadırlarında bu tür şeyler
gördüm. Diğerleri soba yakıyorlardı,
gaz ocağı yakıyorlardı ısınmak için.
Yangınlar çıkıyordu.” dedi. Kayseri’ye
de bir şeyler yaptık o zamanlar. Böy-

Gökser Makina, mobil hastane
gibi yapıların iklimlendirilmesi
için çözümler sunuyor.

le kademe kademe başladı. Sıra geldi
uçaklarda kullanılan bir takım esnek
hortumlara. Onlarla devam ettik. Bugün de yurt dışından yüksek maliyetlerle alınan her şeyi, burada geliştirme
işine gözüm kapalı girerim.
Nasıl bir motivasyonla çalıştığımızı,
bir örnekle anlatmak isterim. Bir gün
Şırnak’tan bir telefon geldi. Bizim bir
ürünümüzü, askerlerin nöbette ıslanan
giysilerini kurutmak için kullanıyorlarmış. Garanti süresi bittikten çok sonra
bir arıza yaşanmış. Bu konuda ödenekleri de yok; ne yapacaklarını bilememişler. Bizden yardım istiyorlar. Tüylerim diken diken oldu. Benim elimde
cihaz duracak burada, askerimin sırtındaki elbise nöbette ıslanacak, ben
ona cihaz göndermeyeceğim, böyle bir
şey olamaz. Adreslerini istedim, buradan çalışan cihazı gönderdim. Onların
cihazını da buraya getirttim. Sorunu,
askeri üşütmeden ve onlara bir maliyet
çıkartmadan çözdük. Sonra o birliğin

komutanı, bizi ziyarete geldi. Ben ne
yazık ki iş nedeniyle Ankara’da değildim, görüşemedik. Ama o komutanın
kalkıp buraya kadar gelip de beni görmek istemesi, bana yetmişti.
MSI Dergisi: Çocuklarınız ne zaman
dâhil oldu sürece?
Hilmi ÜNAL: Başlangıçtaki imkânlar,
şartlar farklıydı. Hem Türkiye hem
sektör hem de biz zamanla daha iyi
noktalara geldik. Serhat Bey, ortaokuldan beri yanımda çalışıyor. Hilal Hanım
da “Bizim bir şirketimiz var.” demeden,
elini taşın altına koydu ve uzun yıllar,
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) için çalıştı. O görevi
henüz sona erdi ve Gökser Makina’ya
döndü. Şimdi ne oldu? “Bir elin nesi
var, iki elin sesi var.” atasözümüzle
anlatılan durum oluştu. Şimdi ikisi kafa
kafaya verdi ve bundan sonra, Gökser
Makina’nın çok daha büyük işler yapacağına inanıyorum.
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Esnek hava nakil kanalları, farklı platformların ihtiyaçları için de kullanılıyor.

Mayıs 2017 - 63

MSI

SÖYLEŞİ

Savunma sanayisinin gücüyle
ölçülür barış. Gözyaşlarının
dinmesi buna bağladır.
Hiç kimse diyemez;
“Silahtır bu, can yakar, böyle
barış mı olur?” diye. Hayır
efendim. Güçlü olacaksınız;
hele hele Türkiye’nin
coğrafyasında… Türkiye’nin,
savunma sanayisinde çok güçlü
bir yere gelmesi gerektiğine
inanıyorum.
Hilmi Ünal

Anahtar Teslimi
Çözümler

MSI Dergisi: Bugün Gökser Makina’yı
nasıl bir firma olarak tanımlarsınız?
Hilmi ÜNAL: Savunma ve havacılık
sektörüne özel çözümler sunan bir
KOBİ olan Gökser Makina’da, Ar-Ge,
tasarım, prototip üretimi ve seri imalat
faaliyetlerinin hepsini aynı çatı altında
topladık. Gökser Makina, gücü yettiğince her şeyi yapar; ben buna inanıyorum. 20 kişilik uzman kadromuzdan
çok memnunuz.
Serhat ÜNAL: Gökser Makina’nın ısıtıcı ile başlayan, daha sonra iklimlendirme ve klima cihazlarına uzanan
bir geçmişi var. Zaman içerisinde,
tasarım yapabilme kabiliyetimizin olduğunu gördük. Silahlı kuvvetlerden
ve ana yüklenicilerden gelen istekler, hep farklı farklı oldu. Dolayısıyla
müşterilerimiz, bizi, özel tasarımlar
yapan bir firma hâline getirdi. Askeri
klima cihazları üretmeye başladık ve
devamında, çok farklı türev ürünler
ortaya koyduk. Bir broşür hazırlamak
istediğimizde, artık içi farklı çözümlerin fotoğrafları ile doluyor. Tabii bunun nedeni, isterlerin farklı olması.
Örneğin, Afrika’da çalışacak bir cihaz

ile Türkiye’nin ya da Azerbaycan’ın
talep ettiği cihazlar, farklı özellikleri
gerektiriyor. İçinde jeneratör modülü
isteyen var, istemeyen var. Bir başka
örnek: ABD’ye bir cihaz gönderecektik; 60 Hz’de çalışması talep edildi.
Daha sonra, Avrupa Birliği (AB) ve
TÜBİTAK projeleri almaya başladık.
Gökser Makina, bugün tasarımlı imalat, test ve teslimat yapabiliyor. Bir
prototip atölyesi düşünün: Atölyenin
kendisi de burada, tasarım ekibi de
burada. Tasarlıyor, imal ediyor, doğrulama testlerini yapıyoruz. Nihayetinde, müşterilerimize anahtar teslim çözümler üretiyoruz. Bu sürecin
başında, müşterimizin, bize sadece
isterlerle ilgili şartname veya teknik doküman vermesi yeterli. Tasarım kriterlerine göre, hammadde,
yarı mamul veya mamul bazında uygun malzemelerin seçimlerini yapıp,
bir sistem, bir makina ortaya çıkartıyoruz.
Doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Gelecekte, özellikle savunma
sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı alt sistemlere talibiz.

MSI Dergisi: Yaklaşık 30 yıllık bir
firmasınız ve sadece 20 kişilik bir
kadroya sahipsiniz. Bu durumu nasıl
yorumlamalıyız?
Serhat ÜNAL: Biz 30 yıldır OSTİM’de
olduğumuz için, kendi makina parkımızda olmayan talaşlı imalat gibi altyapıları edinmeye ihtiyaç duymuyoruz.
Çünkü OSTİM’de, talaşlı imalat başta
olmak üzere, çok gelişmiş yetenekler
var. Kime, nasıl, ne zaman, neyi yaptırabileceğimizi çok iyi biliyoruz. OSTİM’i de
bu anlamda çok iyi kullanıyoruz. Bünyemizde tezgâh yatırımı yapmaktansa
hemen komşumuzun kapısını çalıyoruz.
Özellikle ana yüklenicilerden; TUSAŞ,
ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN ve
FNSS gibi firmalardan aldığımız ve başarıyla teslim ettiğimiz işlerde de bu
yaklaşımımızın bizi doğru sonuçlara
ulaştırdığını görüyoruz.
Türkiye’de yeni çalışma modelleri de
deniyoruz.
MSI Dergisi: Türkiye’de, iklimlendirme
sistemleri alanında faaliyet gösteren
çok sayıda firma var. Sizi farklı kılanın
ne olduğunu sorsak?
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Gökser Makina’nın sunduğu esnek hava nakil kanalı ve askeri klima cihazları, kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.
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Serhat Ünal, tasarımı ve
üretimi Gökser Makina’ya
ait bir sistem hakkında
bilgi veriyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı)’nın doğrudan alım
yaptığı bir ihtiyacı vardı. Çeşitli
ihaleler oldu. Onları seri hâlde
birkaç kere kazandık. 600’ün
üzerinde askeri
iklimlendirme sistemleri
teslim ettik. Bu ürünlerimiz,
hâlihazırda Türk
Silahlı Kuvvetleri envanterinde
kullanılıyor.
Serhat ÜNAL: Aslında iklimlendirme
sistemleri, çok yüksek teknoloji gerektiren sistemler değil. Biz, tecrübemizle
ve askeri standartlara aşina olmamızla ayrışıyoruz. İklimlendirme dediğiniz
zaman 100 firma varsa, mobil iklimlendirme dediğiniz zaman, 80’e düşüyor.
Askeri standartlar dediğiniz zaman ise
10’lara; hatta 5’lere düşüyor. Dolayısı
ile Türkiye’deki ilk 5 firma arasında sayabiliriz kendimizi. Bir de tabii bu alanda 30 yıllık deneyimimiz var.
Hilal ÜNAL: Ben sektörün birçok yerinde aynı anda bulunduğum için, Gökser
Makina’nın önemli bir farkını görebiliyorum. O da savunma sanayisinin kültürünü, isterlerini, beklentilerini, her
şeyini gerçekten özümsemiş ve bunu
normal kabul eden bir firma olması.
Bu, bizim normal hayatımız, değişik bir
şey değil bizim için.

Serhat ÜNAL: Pek çok insanın isyan
ettiği noktada, biz bunları normal karşılayıp devam ediyoruz.
MSI Dergisi: Bugüne kadar
görev aldığınız en büyük proje
hangisi oldu?
Serhat ÜNAL: Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın doğrudan
alım yaptığı bir ihtiyacı vardı. Çeşitli
ihaleler oldu. Onları seri hâlde birkaç
kere kazandık. 600’ün üzerinde askeri
iklimlendirme sistemleri teslim ettik. Bu ürünlerimiz, hâlihazırda Türk
Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanılıyor.

Köklü Ar-Ge Kültürü

MSI Dergisi: Gökser Makina’nın
Ar-Ge çalışmaları ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?

Hilal ÜNAL: Karşımıza, her projede gelen farklı isterler ve bu isterlere göre
geliştirilmiş farklı çözümler var. Dolayısıyla Gökser Makina’da köklü bir ArGe kültürü gelişmiş durumda.
Biz bir KOBİ’yiz; Ar-Ge yapabilmek
için desteğe de ihtiyacımız var. 2007
yılında, OSTİM’de bir toplantı yapıldı;
TÜBİTAK, desteklerini anlattı. Biz, “Yaşasın, nihayet firmanın Ar-Ge için harcadığı paraların bir kısmını şirkete geri
döndürebileceğiz!” dedik. TÜBİTAK’ın
1507 kodlu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na, ilk Ar-Ge projesi teklifi veren firmayız. AB Ar-Ge projelerinde koordinatör olan ilk, belki de hâlen
tek KOBİ’yiz Türkiye’de.
n 4 tane AB 7’nci Çerçeve Projesi,
n 4 tane TÜBİTAK Projesi,
n 2 tane de KOSGEB Projesi,
üstlendik ve başarıyla tamamladık.

Esnek hava nakil kanallarının bir diğer kullanım alanı da sivil havacılık.
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Hilal Ünal

Gökser Makina markamızla
genelde elektro-mekanik
tasarım ve imalat yapıyoruz.
ThermaCool markamızla
iklimlendirme sistemlerinin
tasarım ve imalatını
yapıyoruz. TECHNIFLEX ise
endüstriyel esnek hortumlar
tarafındaki markamız.
TÜBİTAK’tan, iki kez koordinatör özel
ödülümüz var.
7’nci Çerçeve Projeleri için bir parantez
açmak istiyorum. Burada AB, bir problemini belirliyor; bu probleme özel çağrıya çıkıyor ve çağrıda da şunu istiyor:
Asla hiçbir şekilde tek bir firma buna
başvurmasın. Bunların içinde KOBİ olsun, üniversite olsun, araştırma enstitüsü olsun istiyor. Biz projeyi yazıp,
konsorsiyumu kurup, projeyi yürütüp,
bütün o raporlamaları -AB’nin korkunç
bir dokümantasyonu vardır- yapabilen
bir firmayız. Koordinatörlünü yaptığımız 2 tane projemiz var böyle AB’den.
Bir projede, 16 ortağımız vardı. En son,
daha geçtiğimiz günlerde, Brüksel’de
teslimatını yaptığımız bir projemiz
vardı. Orada da 5 Avrupa ülkesinden 8
tane ortağımız vardı. Dolayısı ile Gökser Makina olarak, Ar-Ge projelerinde,
hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki
firmalarla, üniversitelerle ve araştırma
enstitüleri ile çalışabilen bir firmayız. Problem tanımlandığında, isterler
verildiğinde,
dünyanın
neresinde
olursa olsun, işi yapabiliyoruz. Bizi,

diğerlerinden ayıran böyle bir özelliğimiz de var.
Aynı zamanda hızlı ve esneğiz. Özellikle
yurt içi projelerimizde, bazen gün içerisinde çözüm ürettiğimiz, bir bedel almadan gerçekleştirdiğimiz çok sayıda
çalışmalarımız da oluyor.
MSI Dergisi: Bu çalışmalarınız
sonucunda ortaya çıkan patent,
faydalı model, marka gibi fikir
mülkiyetleriniz var mı?
Hilal ÜNAL: 2 tane patentimiz, 2 tane
endüstriyel tasarım tescilimiz, 2 tane
faydalı modelimiz, 3 tane de markamız var. Gökser Makina markamızla
genelde elektro-mekanik tasarım ve
imalat yapıyoruz. ThermaCool markamızla iklimlendirme sistemlerinin
tasarım ve imalatını yapıyoruz. TECHNIFLEX ise endüstriyel esnek hortumlar
tarafındaki markamız. Bu hortumlar,
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Gökser Makina, yurt dışı müşterilerine de çözümler sağlıyor.

uçak kabinlerinde, helikopterlerde,
havaalanlarında, tünellerde ve madenlerde kullanılıyor. Aslında, tek bir şirket içerisinde iş kollarını ayırarak kendi
markalarımızı oluşturduk. Hatta hepsinin kendi ayrı İnternet siteleri var.
MSI Dergisi: İhracat konusundaki
açılımlarınızdan bahseder misiniz?
Yurt dışı temsilcilikleriniz var mı?
Hilal ÜNAL: Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve
daha nadir olmakla birlikte Rusya’ya
ihracat yapıyoruz. İhracatın ciromuzdaki payı, şu anda %7,5. Bunu, %40’ın
üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Şu
anda yurt dışı temsilciliğimiz yok.
MSI Dergisi: Türkiye’nin, gelecekte;
Milli Muharip Uçak (TF-X), Özgün
Helikopter, İ Sınıfı Fırkateyn gibi farklı
projeleri var. Şöyle geleceğe doğru
bir ufuk turu yapacak olursak hangi
projelerde görev almak istiyor Gökser
Makina?
Serhat ÜNAL: Tasarım yapabilme kabiliyetine de sahip üretici bir firma
olarak, isterler doğrultusunda tasarım
yapmak, ana yükleniciler için bir çözüm
ortağı olmak hedefimiz var. Çözüm ortağı ifadesinden kastımız da şu: Onların
istediği tasarım kriterlerine göre tasarım yapabilen ve bunu da gerekli dokümanlarla destekleyen bir firma olmak.
Burada tek yüklenici de olabiliriz, bir
konsorsiyumun parçası da olabiliriz.
Özellikle kara ve hava platformlarında
çalışmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Özgün Helikopter ve TF-X gibi projelerin
alt sistemlerinde görev almak istiyoruz. Alt sistem sahibi olmak hedefimiz
doğrultusunda, istenen kriterlere göre
tasarımı yapıp, alt sistemi Türkiye’ye
kazandırabilriz.
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Denizcilik tarafında da çalışmalarımız
oluyor. Daha önce, Gölcük Tersanesi
için iklimlendirme sistemleri ile ilgili
7-8 kalemlik bir yerlileştirme çalışmasını yapmıştık. Artık biz üretiyoruz
ve tersaneye teslim ediyoruz. Deniz
tarafında da bize verilecek görevlere
hazırız.
Hilal ÜNAL: Bu dönemde, sivil havacılığa da hazırlanmaya başladık. AS 9100
alma sürecindeyiz. AS 9100’ün yeni revizyonuna uygun olarak, bu süreci 2018
yılında tamamlamayı öngörüyoruz. Aslında şu anda da sivil uçak kabinlerinin
içinde, bizim birtakım sistemlerimiz ve
çözümlerimiz var. Ancak AS 9100 sertifikasyon sürecini tamamladığımızda,
şu an, birtakım bileşenlerle ilgili görüştüğümüz yurt dışındaki sivil havacılık firmaları ile daha kolay yol alabileceğiz. Kendi yolcu uçağımız olduğunda,
bu sistemleri de çok rahat imal edebilir
konumda olacağız.
MSI Dergisi: Hilal Hanım, sektör sizi,
OSSA Koordinatörü olarak, uzun
yıllardır çok yakından tanıyor. Hatta
çoğu kişi, sizin Gökser Makina ile
ilişkinizi hiç duymamış.
Gökser Makina ve Hilal Ünal isimleri
yan yana geldiğinde, bunu yeni bir
birliktelik olarak görüyor; hatta
“Hilal Hanım, yeni bir şirket kurmuş!”
diyenler de oluyor. Hilal Ünal,
nasıl OSSA Koordinatörü oldu ve
sonra Gökser Makina’ya nasıl
döndü, bu süreci de kısaca
anlatabilir misiniz?
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Hilal ÜNAL: Aslında Gökser Makina’daki çalışmalarıma bir mola vermiştim diyebilirim. OSSA’da bana
bir görev tevdi edildiği için bir süre
OSSA’da çalıştıktan sonra, yuvaya geri
döndüm de denilebilir. OSSA Koordinatörlüğü görevim şöyle başladı: Yıl 2011,
aylardan Temmuz. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat
Ertuğ, OSSA’da koordinatörlük görevini üstlenmem için benimle konuştular
ve beni ikna ettiler. Başta şöyle anlaşmıştık: Birkaç gün OSSA’da görev yapacaktım; geri kalan zamanda da Gökser Makina’daki işlerimi yürütecektim.
OSSA’daki görevim de koordinasyon ve
OSSA’yı etkin bir platform hâline getirmek olacaktı. Başlayınca gördüm ki
OSSA, doğru çalıştırıldığı takdirde, Türkiye’ye ve KOBİ’lere çok büyük faydası
olacak bir sivil toplum örgütü. Sonuçta
ben de 30 yıllık bir KOBİ’den geliyorum.
Geçmişte, KOBİ olarak; devlet kurumlarından, üniversitelerden, diğer sektör oyuncularından hizmet olarak neyi
alamadıysam, OSSA için bu hizmetleri
oluşturmaya çalıştım. “Şöyle bir kurum
olsa da bana yardım etse.” dediğim her
şeyi, OSSA’da tüm KOBİ’ler için yapmaya çalıştım. Bu, Türkiye için gerçekten çok önemli idi. Çünkü KOBİ’ler,
bir ülkenin gerçekten yapıtaşlarıdır.
KOBİ’ler olmadan, sadece Türkiye değil
hiçbir ülke, gelişemez ve büyüyemez.
Orhan Aydın’ın 2011’de bana teslim ettiği bayrağı, zamanı gelince, güzel bir
seviyeden ona geri verdim. Bu süre içe-

risinde, OSSA’da güzel bir sistem kuruldu. Bu sistem sayesinde, Ekonomi Bakanlığının URGE projeleri, tam anlamı
ile ilk kez OSSA’da hayat buldu. OSSA bu
çalışmaları hayata geçirdikçe, birçok insan, şunu gördü: “Bu URGE tebliği, gerçekten KOBİ’yi geliştirmek için yapılmış
bir sistem; biz de bunu kuralım.”
Bayrağı teslim aldığımda, üye sayımız
62; teslim ettiğimde ise 174 olmuştu.
Başladığımda, OSSA’yı yurt dışında
kimse bilmiyordu. Ama şu an, yurt dışında, savunma ve havacılık konusunda
Türkiye’de KOBİ’lerle işi olan herkes,
Türkiye’de güçlü bir KOBİ altyapısı olduğunu biliyor. OSSA’nın üyelerinin
ihracatı, %107 arttı. Şu anda, sivil havacılık alanında yapılan anlaşmaların
değeri, 90 milyon dolar civarında. Tamamen OSSA sayesinde oldu bunlar.
Çok güzel bir iş ağı kurduk. Artık herkes OSSA’yı biliyor, KOBİ’leri biliyor.
Türkiye’de KOBİ’lere, kümelenmelere
bakışı da değiştirdik. Artık ana yükleniciler de farklı bir gözle bakıyorlar. Dolayısı ile böyle güzel bir seviyede bayrağı teslim ettim. Bundan sonra göreve
gelecek her yönetim kurulunun da çok
çaba sarf edilerek oluşturulan bu sistemi idame ettirmek için elinden geleni
yapacağına eminim.
Ama baktığınızda, orası bir sivil toplum
örgütü; herhangi bir kişinin, zümrenin,
firmanın öne çıktığı bir yer olmamalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben
de özellikle Gökser Makina’nın ortağı
olduğumu, bir şirketim olduğunu hiç
öne çıkartmadım ve oraya gelen bütün
taleplerde, kendi firmam haricindeki
OSSA firmalarını öne çıkarttım. Sadece Ar-Ge projelerini yazma konusunda
Gökser Makina’ya yardımcı oldum bu
süreç içinde. Bence doğrusu da buydu;
ama bu yaklaşımın bile insanlara farklı
geldiğini de gördüm. Aslında bu yüzden
de OSSA’dan ayrılıp bir şirket kurduğum düşünülüyor. Hâlbuki Gökser Makina vardı; ben öne çıkması için değil
çıkmaması için çaba gösterdim. OSSA
Koordinatörü görevim sona erdiğine
göre de artık öne çıkarabilirim. Soranlara diyorum ki: “Evet, yeni bir şirket
kurdum, 30 yıl kadar önce.”

Gökser Makina Genel Müdürü Hilmi
Ünal, Proje Müdürü Hilal Ünal ve
Genel Müdür Yardımcısı Serhat
Ünal’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdıkları ve verdikleri
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığının
Elektronik Harp Yetenekleri,
ASELSAN Sistemleri ile Artacak

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

İ

mza töreni, SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp
Sistemleri Daire Başkanı
Muhammet Sami Ulukavak’ın yaptığı sunumla başladı. Ulukavak, her ikisi de
yurt içi geliştirme modeli ile
yürütülen projelerle ilgili bilgileri, katılımcılarla paylaştı.
EHKKKS, K.K.K.lığı için, son
15-20 yıllık dönemde geliştirilen ve birçok algılayıcıdan oluşan elektronik harp
sistemleri ailesinin, komuta-kontrolünü ve koordinasyonunu
gerçekleştirecek.
Proje kapsamında:
n 1 adet Elektronik Harp
Kontrol Koordinasyon
Merkezi (EKKOME),
n 2 adet Elektronik Harp
Kontrol Ünitesi (EHKÜ),
n 6 adet Elektronik Harp
Komuta Merkezi
(EHKM) ve
n 1 adet Elektronik Harp
Destek Merkezi (EHDM)
K.K.K.lığına teslim
edilecek.
EHKM tugay seviyesinde,
EHKÜ kolordu seviyesinde
ve EKKOME de ordu seviyesinde görev yapacak.
EHKKKS’nin temel özellikleri şöyle sıralanıyor:
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Sayısal harita üzerinde
gösterim,
n Karşı tarafın elektronik
muharebe düzeninin
ortaya çıkartılması ve
gösterimi,
n Elektronik taarruz
faaliyetlerinin
koordinasyonu,
n Diğer komuta-kontrol
ve koordinasyon
sistemleri ile
entegrasyon,
n Verilerin EHDM’de
depolanması ve
yedeklenmesi.
Projenin sözleşme bedeli,
92,9 milyon lira + 20 milyon
dolar olarak belirlendi. Projede, sanayi katılımı ve offset
(SKO) oranı ise %75 olacak.
EHKKKS, 2020 yılının Ocak
ayında teslim edilecek.
Sistem ile ilgili eğitim
dershanesi muhteviyatının
2020 yılının Mayıs ayında teslim edilmesi ile aynı ay, kullanıcı eğitimi de başlayacak.
n

Elektronik Harbin
Yeni Kulağı
Ulukavak, sözleşmesi imzalanan diğer proje olan
V/UHF ED Sistemi ile ilgili olarak şunları söyledi:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı
(K.K.K.lığı)’nın elektronik harp
konusundaki ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik olarak geliştirilecek sistemleri
konu alan 2 sözleşme, 29 Mart’ta,
Ankara’da düzenlenen törenle
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
ile ASELSAN arasında imzalandı. Bu
sözleşmelerden ilki Elektronik Harp
Komuta, Kontrol ve Koordinasyon
Sistemi (EHKKKS)’nin; ikincisi ise
V/UHF Elektronik Destek (ED)
Sistemi’nin geliştirilmesini konu alıyor.
Bu sistemler sayesinde, K.K.K.lığının
elektronik harp yetenekleri, gelecek
yıllarda, katlanarak artacak.
Alper ÇALIK / acalik@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

“Bu sistem, aslında farklı
elektronik harp sistemlerinden birisi. Yani, EHKKKS’ye
bağlı olarak çalışacak sensörlerden bir tanesi.”
V/UHF ED Sistemi’nin temel
özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Kestirme ve dinleme,

n
n
n
n
n

Otomatik tanıma ve
demodüle etme,
Yön bulma,
25 çevrimi ayırt etme
ve yönlerini bulma,
Üçgenleme metodu ile
konum tespiti,
Kayıt ve sonradan analiz,

Muhammet Sami Ulukavak

Dâhili Görev Planlama
Yazılımı,
n Mevcut haberleşme
sistemlerine entegrasyon
ve
n 5 ton ağırlık sınıfı,
4x4 araçlarla taşınabilme.
Bu proje ile 44 adet V/UHF
ED Sistemi’nin tedariki gerçekleştirilecek. Bunlardan 5
n

Dr. Faik Eken

adedi 2020; 20 adedi 2021;
19 adedi de 2022 yıllarında teslim edilecek. Eğitim
dershanesinin teslimi de
2022 yılında gerçekleşecek.
Projenin sözleşme bedeli, 82
milyon lira + 97 milyon dolar
olarak belirlendi. Bu projede
de sanayi katılımı ve ofset
(SKO) oranı, %75 olacak.

Prof. Dr. İsmail Demir

Artık Dışardan
Komponente Dahi
İhtiyaç Duymuyoruz
Ulukavak’ın ardından söz
alan ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, elektronik harp sistemleri ile
ilgili olarak şunları söyledi:
“Mutlaka milli olması gereken, çok stratejik bir alan.

Dolayısıyla bu konuda çok
önemli kaynakları tahsis
etmiş durumdayız. Bu konuda, komponent seviyesinde
dahi yatırım yapmış ve artık
dışardan komponente dahi
ihtiyaç duymaz noktadayız.
Kendi antenlerimizi ve mikrodalga modüllerimizi yapıyoruz.”

Mayıs 2017 - 73

MSI

ÖZEL HABER

© SSM

© SSM

Kısa Sürede
Kullanıma
Sunmalıyız

Dr. Eken, V/UHF ED Sistemi
ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Bu sistem, TSK’ya son
derece önemli yetenekler
kazandırıyor. Tabii ki kestirme sistemini, sadece bir
telsizin yerinin bulunması
olarak düşünmemek lazım.
O, aslında düşmanın savaş
düzenini çözmemize ve ona
karşı tedbir geliştirmemize
imkân sağlayan, çok önemli
bir istihbarat sistemi. Burada, özellikle frekans atlamalı
yayınlara ve yaygın spektrum yayınlara karşı önemli
bir yetenek kazanıyoruz. Biz
ASELSAN olarak, SSM’nin,
yine bir diğer projesinde, yine
dünyada ilk birkaç sırada diyebileceğimiz bir telsiz için
de frekans atlamalı çözümler
ve yaygın spektrum çözümleri geliştiriyoruz. İşin iki tarafında da beraber çalışıyoruz.
Hem bir taraftan daha iyi
frekans atlama yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan da onu
bu sistemlerle kestirip yerini
bulmaya çalışıyoruz. Yaygın
spektrum yayınlar da çok
kritik; bu yayınları bulmak
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oldukça zor. Bizim telsizimizde de bu özellik var. Bunu
yurt içinde ve yurt dışında
test ettik. Gerçekten yaygın
spektrum önemli bir teknoloji. Buna karşı da burada bir
yetenek kazanmış oluyoruz.”
Dr. Eken, EHKKKS ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Bizim Kara Kuvvetleri için
hep tartıştığımız, 5 köşeli komuta kontrol yıldızının
3’üncü köşesini, bu şekilde
gerçekleştirmiş
olacağız.
Diğer 2 köşe de yine bizim
yıllardır çalıştığımız; bir tanesi ateş destek otomasyonu ADOP, bir diğeri de hava
savunma HERİKKS projeleri.
Yine birlikte çalışarak, omuz
omuza bu sistemleri geliştirdik ve TSK’nın hizmetine verdik. Burada da 3’üncü köşeyi,
yani elektronik harp komuta
kontrol sistemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunlar,
zaman içerisinde bizi daha
bütünleşik çözümlere götürecek. Tüm komuta kontrolü
beraber yapabildiğimiz, çok
daha etkin çözümler oluşturabileceğiz.”

Törenin son konuşmasını,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir yaptı.
Prof. Dr. Demir, elektronik
harp sistemlerinin millileştirilmesinin önemini, şu
sözleri ile vurguladı: “Bu
konuda, sadece birkaç ülke
kendi elektronik harp sistemini geliştirebiliyor. Ancak
çok yüksek maliyetler göze
alınsa dahi bunlar başka ülkelere satılmıyor veya satılsa
bile çok düşük kabiliyetlerle
satılıyor. Elektronik harp sistemlerinin milli imkânlarla
geliştirilmesi, bu anlamda bir
zorunluluk hâline gelmiştir.”
Prof. Dr. Demir, elektronik
harp sistemlerinin millileştirilmesi için, son 30 yılda yatırımlar yapıldığını ve çalışmalar yürütüldüğünü belirtti
ve şunları ekledi: “Bu yatırım
ve çalışmaların meyvelerini,
birkaç farklı şekilde alıyoruz.
Örneğin, tamamlanan sistemler, TSK tarafından etkin
bir şekilde kullanılıyor; aynı
şekilde, yeni projelerde yerli
firmalarımız, yabancı firmalarla da yurt dışında yarışabiliyorlar.”
Prof. Dr. Demir, projelerin
imzalanma süreçlerine ve
sürelerine de bir parantez
açtı. SSM’nin, teklifleri yaklaşık 1 yılda değerlendirmesini ve ASELSAN’ın mevcut
proje teslim süresini uzun
bulan Prof. Dr. Demir, bu
konularda çalışmaları ge-

rektiğini ifade etti. Sistemlerin kısa sürede kullanıma
alınması ile ilgili değerlendirmelerini de şöyle aktardı:
“Şirketlerimiz, bunu yurt dışında çok tecrübe ediyorlar:
Herhangi bir pazarlama faaliyetinizde, sisteminizin kullanılıyor olması çok önemli.
Bu bakımdan, sistemi bir an
önce kullanıma vermek gerekiyor. Hatta bizim meşhur
test ve kalifikasyon süreçleri
var ya, [sistemin kabiliyetlerinde] %3, %5, %10 eksikliğimiz olsa dâhi, [sistemi] sahada kullanıma verip
daha fazla eksiklikler var
ise onları görmeye çalışmak
ve sistemimizi mükemmelleştirmek önemli. Bu anlamda, biz TSK ile şirketlerimiz arasında aracı olmaya
hazırız.”
Yapılan konuşmaların ardından, sözleşmeler; Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı
ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa
Murat Şeker, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken,
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem
Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa Kaval, ASELSAN
Genel Müdür Yardımcısı ve
Radar Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanı Oğuz
Şener, SSM Siber Güvenlik
ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanı Muhammet
Sami Ulukavak tarafından
imzalandı.
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Mithat Ertuğ
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alıştay, OSSA Yönetim
Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ’un yaptığı
açılış konuşması ile başladı. Ertuğ konuşmasında,
bu tip çalıştayların oldukça
önemli olduğuna değinerek
şunları söyledi: “Ne kadar
yakın olursak o kadar büyük başarılara imza atabileceğimiz kanaatindeyim.
Ana sanayi firmalarının tasarım mühendisleri, üretimi bir KOBİ aracılığı ile
yaptıracaklarsa bu, karşılıklı fikir alışverişi sonucunda daha başarılı olacaktır.
Burada bulunma sebeplerimizden birisi de ortak
problemlerimizin,
ortak
sorunlarımızın bir an evvel
çözülmesi.”
Ertuğ’dan sonra söz alan
OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın ise
OSTİM’in, Ankara’nın sanayisinin gelişimindeki rolüne şu sözleri ile dikkat çekti: “Şu anda da Ankara’da,
8 tane organize sanayi
bölgesi var. Bu organize
sanayi bölgelerinde yer
alan
büyük
firmaların
%90’ının adresi OSTİM…
Diğer organize sanayi bölgelerindeki firmalarımızın
büyük çoğunluğunun başlangıç yeri burası ve halen de buradaki adresleri
devam ediyor; adreslerini
kapatmadılar. Dolayısı ile
burasının, Ankara ile ilgili, sanayi ile ilgili ciddi bir
geçmişi var.”
76 - Mayıs 2017

Orhan Aydın

ROKETSAN ve OSSA,
Tedarik Çalıştayı’nda Buluştu
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)’nın,
5-7 Nisan tarihleri arasında, Ankara’da düzenlediği OSSA
Tedarikçi Çalıştayı’nda, ROKETSAN ile OSSA üyeleri bir
araya geldiler. Sunumlara ek olarak ikili görüşmelerin
de gerçekleştirildiği çalıştayın ilk gününde, ROKETSAN
ve tedarikçileri; pazarlama, tedarik, kalite ve tasarım
süreçlerinde ne gibi iyileştirmeler yapılabileceğini
konuştular. Çalıştayın ikinci ve üçüncü günlerinde ise
ROKETSAN yetkilileri, OSSA üyesi firmaları ziyaret ettiler.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Mızrağın Ucu OSSA

Aydın’ın ardından kürsüye,
ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar geldi. Yaşar,
OSTİM ve OSSA’nın kendileri
için önemine vurgu yaptıktan sonra, şunları söyledi:

“Burada OSTİM’in, OSSA’nın
geldiği yeri ayrıca da vurgulamak isterim. Bu hassas
sektörde; bu kadar hassas
üretim yapılan, yüksek teknoloji kullanılan, üretilen
sektörde, bizim, yüksek tek-

noloji üretebilen iş ortaklarına, alt yüklenicilere ihtiyacımız var. Türkiye’de birçok
yeri gezdik. Ama ben şunu
samimiyetle söyleyebilirim:
OSSA, Türkiye’de bu konuda
mızrağın ucu, piramidin tepesi diyebilirim.”
Yaşar, ardından, ROKETSAN’ın
çalışmaları ile ilgili bilgi verdi: “ROKETSAN, artan cirosu
ile son 10 yılda devletimizin,
hükümetimizin, silahlı kuvvetlerimizin verdiği projeler ile çok yol aldı. Sadece
2016 yılında, 4 ayrı ürünümüz kalifiye oldu. Bunlar
bayağı karmaşık, sofistike
sistemler. Tanksavarlar, onların türev ürünleri, insansız
hava araçlarından bırakılan

Selçuk Yaşar

mühimmatlar. Önümüzdeki
7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiğimiz ürün kadar, farklı ürün
çeşidimiz daha hizmete girecek. Bunları biz sanayicilerimizle üreteceğiz.
ROKETSAN olarak, 1997’den
beri, biz mekanik atölye
kurmadık. Burada bizden
ayrılan arkadaşlarımız da
var; sanayicilerimiz de var.
Eskiyen bir takım kritik
tezgâhlarımızı
yeniledik;
ama 20 yıldır, biz mekanik
atölye kurmadık. Neden
kurmadık? Çünkü OSTİM
var, Türkiye’deki sanayiciler var. Bundan sonra da
kurma niyetinde değiliz.
Diğer iki büyük vakıf şirketimizden sonra, üçüncü şirket olarak dünyadaki ilk 100
savunma sanayi firması
arasına girmeyi hedefliyoruz ve bunu da bekliyoruz.
Son 3 yılın cirosunun ortala-

masını aldığımızda, ciromuzun yarısını ihracattan elde
ettik. Ciromuz, geçen yıl, 350
milyon dolar civarındaydı.
Bu, 3-5 yıl içinde, belki ikiye
katlayacak. Eğer ROKETSAN
piramidin tepesindeyse, 2.000
kişi burada çalışıyorsa,
20.000 kişi de bizimle birlikte bunları üretiyor olacak.
Biz büyüdükçe sanayicilerimizle büyüyeceğiz.”

ROKETSAN,
Süreçlerini Anlattı
Açılış konuşmalarının ardından, ROKETSAN yetkilileri,
firmanın pazarlama, tedarik, kalite ve tasarım süreçleri hakkında katılımcıları
bilgilendirdiler. Çalıştayın
bu bölümünde, ilk sözü alan,
ROKETSAN Asya ve Uzak
Doğu Pazarlama Sorumlusu
Bora Üstün, firmanın genel
bir tanıtımını yaptı ve ürünlerinden bahsetti.

Bora Üstün
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Ali Şarlak

Bu bölümdeki ikinci sunumu
yapan, ROKETSAN Tedarik
Direktörü Ali Şarlak, kendi
biriminin yürüttüğü süreçleri anlatırken, tedarikçi seçim kriterlerinden bahsetti
ve firmanın çözüm ortağı
tanımını şöyle sıraladı:
n Kendi konusunda
güncel teknolojiye hakim,
değişen teknolojiye uyum
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Özlem Tulunoğlu

n

n

sağlayabilen ve yenilikçi
öneriler sunabilen,
Yapılacak işe ait, altyapı,
Ar-Ge çalışması, teknik
bilgi ve personele
sahip olan,
Ortaklık konusu işe ait
bilgi birikimi ve
deneyimlerini, çözüm
odaklı yaklaşımlarla
strateji sahibi ile paylaşan,

n

n

n
n

Sürdürülebilir kazanç
yolunun, kazandırmaktan
geçtiğini bilen,
Somut ve ölçülebilir
değerlendirmeler ile
üretim konusuna katma
değer sağlayan,
Ortak hareket etme
kültürüne sahip,
Milli ürün hedefini
destekleyen,

Kurumsal yönetim ve
şirket yapısına sahip,
n Hedef odaklı çalışan ve
n Risk ve problemleri
iyi analiz edip doğru
yönetebilen şirketler.
Şarlak’tan sonra, ROKETSAN
Kalite Kontrol Müdürü Özlem Tulunoğlu kürsüye geldi.
Tulunoğlu, yaptığı sunumda;
kendi biriminin süreçlerin

Ayhan Aydoğmuş

ni, kaynağında muayene ve
seçme değerlendirme faaliyetlerini, alt yükleniciler
ile gerçekleştirdikleri ortak
çalışma modellerini ve tedarikçilerinden beklentilerini
anlattı.
ROKETSAN adına son sunumu, Balistik Sistemler Mühendislik Direktörlüğü’nde
Birim Yöneticisi olarak görev yapan, Ayhan Aydoğmuş
yaptı. Aydoğmuş, sunumunda, tedarikçilerin yapacakları üretimlerde, ROKETSAN
tarafından belirlenen isterlere uyulmasının önemini
vurguladı.
Çalıştayın son sunumunu
yapan OSSA Koordinatörü
Ece Haykır, OSSA üyeleri
ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Üye firmalarımızın 48 tanesi, çeşitli ülkelere doğrudan ihracat yaparken, birçok
firmamız da dolaylı ihracat
yapmaktadır.

Üyelerimiz arasında, Boeing’e ve Airbus’a dolaylı ihracat yapan, bunun dışında,
Thales ve Zodiac gibi firmalara, Amerikan Silahlı Kuvvetlerine, NATO’ya, CERN’e
doğrudan ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır.
Bize gelen bilgiler doğrultusunda, üye firmalarımızın
2016 yılı cirosu, yaklaşık 700
milyon lira olup ihracat rakamı ise 140 milyon lira civarındadır.”
Sunumların hemen ardından,
ROKETSAN ve tedarikçi
firmaların yetkilileri, birebir görüşmeler gerçekleştirerek, problem sahaları
hakkında fikir alışverişinde
bulundular ve çalıştayın ilk
günü böylelikle tamamlanmış oldu. Çalıştayın ikinci ve üçüncü gününde ise
ROKETSAN personeli, tedarikçi firmalara ziyaretlerde
bulundu.

Ece Haykır
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B’nin, birlik üyesi ülkelerin altyapı ve refah düzeyini
eşdeğer ve yüksek bir noktaya ulaştırmak amacıyla
çeşitli destek programları bulunuyor. Bu kapsamda, AB’nin politikaları ile uyumlu olacak biçimde belirlenen
alanlarda, gerek üye ülkeler gerekse aday ülkeler arasında;
iş birliğinin, uygulamaların ve teknolojinin gelişip yaygınlaşması destekleniyor. Türkiye de “aday ülke” konumu nedeniyle, 2002 yılından bu yana, bu destek programlarından
yararlanabiliyor.
Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; bu programların ortak
amacı, ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirmek
olduğundan, başvuruların farklı ülkelerden ortakların katılımı ile yapılması önem taşıyor.

Hangi Programlar Var?

Özgün ve
Ulusal Ar-Ge’ye
Avrupa’da
Yer Bulmak
MSI Dergisi’nin Nisan sayısında,
ulusal ve özgün teknolojileri
geliştirmenin önündeki en ciddi
engellerden birinin finansman
sorununu aşmak olduğundan
yola çıkılarak, TÜBİTAK TEYDEB
programları ile Teknopark/Teknokent
ve Ar-Ge Merkezi desteklerinden
söz edilmişti. Bahsedilen yerli
Ar-Ge desteklerine ek olarak,
Avrupa Birliği (AB)’nin değişik
fonlarından yararlanmak ve hibe
destekleri almak da mümkün.
Dr. Rosen Dimov* / rosen.dimov@etkinproje.com
*Etkin Proje AB Projeleri Yöneticisi
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Aşağıdaki yatırım araçları, bütün üye ve aday ülkelerin başvurusuna açık. Yalnızca yazılım, enerji, donanım, gıda, üretim teknolojileri, kimya, malzeme, haberleşme alanlarında
yapılan çağrılara proje teklifi verilebilen Eureka Tematik
Programı dışında, bu destek araçlarının hiçbirinde başvuru alanı kısıtlaması bulunmuyor. Aşağıda başvuru koşulları
özetlenen destek programları ise özellikle savunma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, çift kullanımlı ya da sivil
amaçlı projeleri açısından öne çıkıyor:
Eureka Projeleri, en az iki ülkenin katılmasını gerektiriyor.
Katılımcı kuruluşlar, farklı niteliklerde olabiliyor. Örneğin,
Türkiye’den bir şirket katılırken, diğer ülkeden üniversite,
sanayi şirketi ya da sivil toplum kuruluşu katılabiliyor. Türkiye’den katılım ile ilgili olarak bütçede herhangi bir üst sınır
bulunmuyor. Projelerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
(KOBİ - AB, KOBİ’leri, 250’den az personel çalıştıran, yıllık
cirosu 50 milyon avroyu veya bilanço tablosu 43 milyon avroyu geçmeyen şirketler olarak tanımlıyor.) harcamalarının
en fazla %75’i karşılanırken büyük firmaların projelerinde,
bu oran %60’ta kalıyor. Herhangi bir başvuru tarihi ve alan
kısıtlaması bulunmuyor.
Eurostars Projeleri, piyasaya 3 yıl içerisinde sunulabilecek
projeleri destekliyor. Eureka’da olduğu gibi, bu projelere de
en az iki ülkenin katılması gerekiyor ve katılımcı kuruluşlar,
yine farklı niteliklerde olabiliyor. Türkiye’den, şirketler programa başvurabiliyor; üniversiteler ve diğer nitelikteki organizasyonlar, alt yüklenici olabiliyor. Bu programa başvuruda,
iki koşul bulunuyor: Proje koordinatörünün Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren bir KOBİ olması ve projenin çıktısının ticarileştirilebilmesi. Başvurular, Şubat ve Ekim aylarında kabul ediliyor. KOBİ’lerin harcamalarının %75’i karşılanırken
büyük kuruluşların ise en fazla %60’ı karşılanıyor ve yine
Eureka programında olduğu gibi, herhangi bir alanda proje
önerisi verilebiliyor.
Eureka Tematik Programları, yalnızca belirli konular üzerinde yoğunlaşıyor. Türkiye’den yalnızca firmalar katılabiliyor;
KOBİ’lerin harcamalarının yine %75’i; büyük firmaların ise
en fazla %60’ı karşılanıyor. Savunma ve havacılık şirketlerinin ilgisini çekebilecek Celtic+, yazılım projelerine yönelik
Eureka tematik programlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Horizon 2020’de de gündeme gelecek olan bulut (cloud),
büyük veri (big data) ya da nesnelerin interneti (IoT) konularını da bu kapsamda değerlendirmek mümkün. Euripides’te,
herhangi bir akıllı elektronik çözüm kabul edilebiliyor;
ITEA’da ise yelpaze daha da genişleyebiliyor.
Horizon 2020 KOBİ Aracı, KOBİ’lerin hızlı ve idari süreçle-

Tüm fotoğraflar: © Etkin Proje

ri görece daha kolay finansmanına
olanak sağlayabiliyor. Birinci aşamada, KOBİ’ler, ilk fikirlerinin fizibilite çalışması için, 50.000 avro
alabiliyor (ne daha fazla ne de az).
İkinci aşamada, bu fikri piyasaya
sürebilmek için, 2 yıllık veya daha
kısa süreli bir yenilikçilik çalışmasına başlıyor; bu aşamada gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmaları, 2,5
milyon avroya kadar destekleniyor.
KOBİ projeleri için en fazla destek
oranı yine %75. Buna karşılık, sağlık ve biyoteknoloji alanlarına yoğunlaşmış projelerde, AB, ihtiyaç
duyulan tutarın tamamını karşılayabiliyor. Bu programın en iyi yanı,
başvurularda, başka bir ülkeden ortağa ihtiyaç duyulmaması. Ayrıca herhangi bir alanda proje önerisi verilebiliyor.
Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Hareketleri, en az 3 farklı
ülkeden ortak gerektiriyor. Türk firmaları için yabancı ortak
bulmak zor gibi görünse de finansal koşullar oldukça etkileyici: Konu kısıtlaması olmaksızın %100’lük bir fonlama oranı
ve 8 milyon avroya kadar çıkabilen bütçeler mevcut.
Horizon 2020 kapsamında, savunma ve havacılık şirketlerinin yapabilecekleri arasında:
n Deniz, kara, hava ortamları için görüntüleme
teknolojileri geliştirilmesi,

Türkiye Katılımlı
Horizon 2020 Projelerinin
Sektörlere Göre Dağılımı

Sınır kontrolü ve suç önleme amaçlı bilişim
sistemlerinin geliştirilmesi,
n Yüksek katılımlı etkinlikler sırasında,
halkı koruma amaçlı yeni araçlar geliştirilmesi,
n İnsanların terörist saldırılardan korunması,
gibi başlıklar sayılabilir.
Ayrıca, yakın zamanda başlatılan Uzay 4.0 adlı bir çerçeve
programı kapsamında; dünyanın gözlenmesi, navigasyon,
keşif, fırlatma roketleri, telekomünikasyon ve ilgili uzay teknolojilerine, 10 milyar avronun üzerinde bir yatırım planlanıyor.
n
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Etkin Proje’den, AB Projelerinin
Ömür Devri Boyunca Destek
Etkin Proje’nin AB Destekleri Bölümü, yaklaşık
1,5 yıl önce, AB konusunda ciddi bir atılım yaptı.
Bu dönemde, bölümün hazırladığı 25’ten fazla proje,
AB tarafından fonlandı. Mart sonu itibarıyla değişik
programlara yönelik olarak hazırlanmış ve gönderilmiş,
toplam 21 yeni başvuru bulunuyor. Nisan ortası
itibarıyla alınan kabul adedi 17 oldu; diğer projelerin
değerlendirmeleri ise sürüyor.

Etkin Proje’nin Danışmanlığını Yaptığı AB Projelerinin
Sektörlere Göre Dağılımı

Çeşitli AB fonlarına sunulan proje önerilerinin kabul
oranı, %90 civarında. Bu yüksek oranın arkasında,
öncelikle AB programlarını ve mevzuatı iyi bilmek,
proje önerisi yazma deneyimi, doğru bağlantılar
kurarak doğru şirket birliklerinde yer almak yatıyor.
Ekip, inanmadığı projeyi, resmi teklife dönüştürmüyor.
Ekibin en güçlü olduğu noktalardan biri, proje fikrine
uygun çağrıyı ve uygun proje ortaklarını bulma
yeteneği. Olası proje ortaklarının Ar-Ge ve proje
geçmişlerinin araştırılması da bu kapsama dâhil.
Proje yazma aşamasında da yükün çoğunu üstlenen
ekip, sunulan projenin reddedilmesi durumunda,
konu aynı kalacak biçimde, değerlendirme sonuçlarını
da göz önünde bulundurarak başvuru dokümanını
yeniden hazırlıyor ve başvuruyu yineliyor.
Proje onay aldıktan sonra da Etkin Proje ekibi
devreden çıkmıyor; proje süresince, izleme ve
raporlama desteği vermeye devam ediyor. Ayrıca
zaman içinde ortaya çıkabilecek değişik ihtiyaçlara da
(projeden ayrılma, bütçe revizyonu ve benzeri)
çözüm geliştiriliyor.
Öte yandan, AB’nin oldukça sert ve sıkı denetleme
prosedürleri bulunuyor. AB denetlemesi, projenin
tamamlanma tarihini izleyen 2 yıl içinde, herhangi bir
zamanda gerçekleşebiliyor; Etkin Proje ekibi,
bu aşamada da şirkete destek oluyor.
Sonuç olarak Etkin Proje, bir AB projesinin teklif
hazırlama aşamasından başlayarak kapanışına ve
denetiminin tamamlanışına kadar, proje sahibine
destek veriyor.
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Türkiye, Bu Programların
Neresinde?
Türkiye, teknik ya da idari anlamda hiçbir kısıt olmaksızın,
bu programların tamamından yararlanabiliyor. Ancak bir
başvurunun olumlu sonuçlanması için, aşağıdaki noktalar
önemli:
n Başvurulan proje konusunun, yalnızca
Türkiye için değil Avrupa için de yenilikçi bir
konu olması gerekiyor.
n Başvuracak şirketlerin, Ar-Ge geçmişinin olması
bekleniyor.
n Proje kapsamı uygunsa ilk örneklerin (prototiplerin)
bulunması gerekiyor.
n Bazı programlarda, şirketin büyüklüğünü
iyi değerlendirmek gerekiyor; yalnızca KOBİ’ler için olan
desteklere, büyük organizasyonlar başvuramıyor.
n Farklı ülkelerden proje ortaklarının bulunması ve
iş birliği yapılması gerekiyor.
Proje önerilerinin değerlendirmesinde, teklif sahibi şirketler birliği (konsorsiyum) ve önerilen proje, bir bütün
olarak değerlendiriliyor. Örneğin, program kapsamına uygun olmayan bir şirket saptanırsa yalnızca onun şirketler
birliğinin dışında bırakılması yerine, birliğin tamamı
eleniyor.
Aslında, başarılı AB projeleri gerçekleştirmenin ve
AB
fonlarından
yararlanmanın
yolu,
kurumsal
Ar-Ge kültüründen, doğru yapılanmadan ve yönetimden geçiyor. Öte yandan, son dönemde sayıları giderek artan Ar-Ge merkezleri gibi bir yapılanma ve
kamu destekli projelerin sayısının artması, bir organizasyonda Ar-Ge kültürünün yerleşmesini hızlandırıyor. Ayrıca, devletin verdiği hibe ve teşvikler sayesinde,
Ar-Ge çalışmalarına kaynak ve işgücü ayırmak da kolaylaşıyor. AB de projeleri değerlendirirken Ar-Ge merkezlerini
avantajlı olarak ele alıyor.

Fikirden Projeye Yol Haritası
Başarılı bir Ar-Ge projesinin temelinde, öncelikle fikir bulunuyor. Fikrin ortaya çıkması, o fikrin ne şekilde geliştirilerek
projeye dönüştürüleceğinden, fonlama tipinden ve kaynaklarından bağımsızdır. Diğer yandan, aslında projelerin en değerli yanı, yani çekirdeği, fikirdir.

Community Research and Development Information
Service (CORDIS), AB genelinde bilgi paylaşımı amacıyla
kullanılan bir ortam. CORDIS internet sitesi 1994’ten
bu yana, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
İspanyolca ve Polonyaca yayında. Bununla birlikte,
bilimsel içerik, yalnızca İngilizce sunuluyor.
CORDIS’in ana kullanım amaçları şöyle sıralanabilir:
n AB tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve
sonuçlarının izlenmesi,
n research*eu results magazine ücretsiz aboneliği,
n Haber ve etkinliklerin günlük olarak izlenmesi,
n Ortak arama konusunda interaktif ortam olarak
kullanılması.

Özgün fikir ortaya çıktıktan sonra yapılması gereken,
bu fikrin AB’ye uygunluğunu ve uygun çağrı ya da
çağrıların varlığını araştırmak olmalı. Uygun çağrı saptandıktan sonra, bir planlama yapılmalı ve yol haritası oluşturulmalı.
Bu noktada, artık bir şirket birliğine doğru ilerlemek gerekiyor. Burada iki seçenek söz konusu: Ya bir birlik oluşturulmalı ya da var olan bir birliğe katılım sağlanmalı.
Sonrasında, proje yazma süreci ve başvuru geliyor. İzleyen
aşama, proje başvurusunun AB tarafından değerlendirilmesi ve şirketler birliğine, olumlu ya da olumsuz bir yanıt
verilmesi.

İş Birlikleri için Neler Yapılmalı?
AB projelerinde doğru iş birliklerine ulaşmak için yapılması
gerekenleri, aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:
n Proje fikrine ilişkin, geçmişte yapılan çalışmaların
ve başarı öykülerinin araştırılması,
n Proje fikri ile ilgili alanlarda çalışmış başka şirketlerin
bulunması ve bağlantı kurulması,
n Community Research and Development Information
Service (CORDIS) üzerinden yayınlanan proje sonuçlarının
incelenmesi,
n CORDIS’in ortak bulma amacıyla da kullanılması,
n AB ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje pazarı
ve benzeri etkinliklerin izlenmesi ve bunlara katılım
sağlanması.
Burada öncelikle önerdiğimiz, bu çalışmaların yan ça-

lışma olarak değerlendirilmemesi; bu konularda çalışan
ve tek görevi bu olan kişilerin istihdamı. Bu yöntem sayesinde, duyuruların takip edilmesi, CORDIS’in ayrıntılı
biçimde incelenmesi, şirket birliklerinde yer almak
üzere şirketlerle iletişime geçilmesi ve etkinliklerin
izlenerek katılım sağlanması, daha sistematik biçimde
ilerliyor.
Diğer yandan, yurt dışında düzenlenen AB toplantı ve etkinliklerine katılmak ya da ortak bulmak amacıyla yapılan seyahatlere, TÜBİTAK seyahat desteği veriyor. Ayrıca, Türkiye’de
bir toplantı düzenleyip yabancıları ülkeye davet etmek istenirse de destek almak için adres yine TÜBİTAK.
Bir başka yöntem de AB alt kuruluşlarının, kendi içindeki etkinliklerine katılarak tanınırlığı arttırmak. Savunma
ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar açısından
bakılacak olursa bu konuda tek tek değil ortak hareket
etmek, sonuç getirme açısından daha etkili olacaktır.
Bunun bir örneği, yakın zamanda, Etkin Proje’nin kılavuzluğunda, danışmanlık verdiği gıda firmalarınca gerçekleştirilmiştir.
KAYNAKÇA
http://www.ab.gov.tr
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#transition
http://cordis.europa.eu/home_en.html
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-c-cok-katilimli-uluslararasi-etkinlik-duzenleme-destegi
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LA Geliştirme Projesi
kapsamında, İTÜ’nün
çeşitli bölümlerinden
öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan ekip, 2 kişilik bir
VLA tasarlayacak. Bu tasarım doğrultusunda; üretim,
montaj, entegrasyon ve test
faaliyetleri, TUSAŞ tarafından, İTÜ ekibinin de katılımı ile gerçekleştirilecek.
TUSAŞ, üretim ile başlayan
süreçlerde, finansal destek
de verecek. Projenin somut
çıktısının yanı sıra hedeflerinden bir tanesi de öğrencilerin uçak tasarımı, üretimi,
montajı, yer ve uçuş testleri
ile sözleşme ve program yönetim alanlarında yetiştirilmesi olacak.
Törene;
İTÜ
Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca,
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat,
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bertan
Nogaylaroğlu, TUSAŞ Genel
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem, İTÜ Rektör Yardımcısı ve projenin
İTÜ ayağının koordinatörü
Prof. Dr. İbrahim Özkol, İTÜ
Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Ali Fuat Aydın, Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu, Prof. Dr.
Alper Ünal, Prof. Dr. Tayfun
Kındap ve İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil ile
proje ekipleri katıldı.
Prof. Dr. Mehmet Karaca,
törende yaptığı konuşmada,
bu projede yetişecek öğrencilerin, gelecekte milli uçak
projelerinde rol oynayacağını söyleyerek, törenin tarihi
bir an olduğuna vurgu yaptı.
İTÜ’nün, Türkiye’nin mühendislik eğitiminin öncülüğünü
üstlenmesi sebebiyle bu iş
birliğinin üniversitenin misyonuna yakıştığını belirten
Prof. Dr. Karaca, projenin
teknik altyapısının, tamamen
İTÜ’de üretileceğini ifade
etti.
Proje ekibi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Karaca,
şunları söyledi: “Bu projede;
uçak, uzay, makina, elektrik,

TUSAŞ ve İTÜ, Çok Hafif Uçağı
Yeni Bir Modelle Geliştirecek
TUSAŞ ile İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) arasında imzalanan Çok Hafif Uçak
(Very Light Aircraft / VLA) Geliştirme
Projesi’nin imza töreni, 10 Nisan’da,
İstanbul’da gerçekleştirildi. Proje,
kurgusu ile sanayi-üniversite iş birliğinde
farklı bir örnek olarak öne çıkıyor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
VLA Geliştirme Projesi Takvimi

elektronik, endüstri mühendislikleri ve endüstriyel
tasarım programlarında eğitim gören, çoğu 3’üncü sınıf
öğrencisi, en az 25 öğrenci
çalışacak. Öğrenci grubuna;
uçak, elektrik ve elektronik lisans programlarından,
11 adet öğretim üyesi danışmanlık yapacak. TUSAŞ
ise çalışmalara yön verilmesi ve ürünün ortaya çıkarılmasına yönelik birikimlerini
öğrencilerimize aktaracak;
11 mühendisiyle tasarım

danışmanlığını üstlenecek.
Öğrencilerimiz, tasarım çalışmalarını, 1 yıl içinde, öğretim üyelerimiz ve TUSAŞ
mühendisleri danışmanlığında tamamlayacaklar.”
Prof. Dr. Oğuz Borat da bir
konuşma yaparak, İTÜ ile
birlikte çalışmalarının, diğer
üniversitelerde de benzer
projeler yapılmasına örnek
olacağına işaret etti.
Törenin son konuşmasını
yapan Doç. Dr. Temel Kotil, konuşmasının başında,

1983 yılında Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olduğunu söyleyerek, 10 yılı
aşkın süre boyunca akademisyen olarak da emek
verdiği İTÜ’yle yeniden buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kotil, proje
ve geliştirilecek uçakla ilgili
ayrıntılı bilgiler de aktardı.
Uçağın 700 kg ağırlığında
olacağını ve 2 yılda tasarlanacağını belirten Kotil,
TUSAŞ olarak, gereken altyapı yazılım ve bilgilendirme
desteğini vereceklerini; bu
süreçte, üretim aşamasını
da üstleneceklerini söyledi. Proje tamamlandığında,
üretilecek uçağın, Avrupa
Havacılık Emniyeti Ajansı
(European Aviation Safety
Agency / EASA) sertifikasını
alması; iki kişinin emniyetli
bir şekilde uçuşunu sağlayabilmesi ve ticari değer yaratması hedefleniyor. Doç. Dr.
Kotil, uçağın, bu aşamadan
sonra, sivil havacılıkta kullanılmak üzere hazırlanacağını ve zaman kaybetmeden
seri üretimine geçileceğini
de ifade etti. Doç. Dr. Kotil,
konuşmasını: “Bu başlangıç
İTÜ’ye nasip oldu. Sadece
İTÜ değil, Türkiye’deki bütün
üniversitelerle bu çalışmaları yapmak istiyoruz.” diyerek
noktaladı.
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Alper ÇALIK
a.calik@savunmahaber.com
orum, açılış konuşmasının ardından, birbirine
paralel iki oturum şeklinde ilerledi. Oturumlardan
birisi, General ATE & Electronic Warfare (Genel Otomatik Test Ekipmanları ve
Elektronik Harp); diğeri ise
Hardware-in-the-Loop (Döngüde Donanımsal Benzetim)
başlığı ile gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan
NI’nın Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Teknik Pazarlama Mühendisi Tarek
Safwan, şunları söyledi:
“Eskiden sadece mekanik
ve elektriksel parçalardan
oluşan ürünler, günümüzde
donanımın yanında; sensörler, veri depolama birimleri, mikro işlemciler, yazılım
ve bağlantı arayüzlerinden
oluşan karmaşık sistemler hâline geldi. Bu değişen
doğa, bu tip ürünlerin test
edilme şeklini de etkiledi.
Bu da şirketleri, test yaklaşımlarını yeniden düşünmeye ve evrimleştirmeye itti.
Akıllı test sistemlerinin asıl
amaçlarından bir tanesi de
sadece komponent bazında
değil, daha da ötesinde, sistem entegrasyonlarının test
edilebilmesidir. Her gelişmiş
sistemin, üç tane ana test
gerekliliği vardır. Bunlar:
standartlaşma, düşük maliyet ve veri toplamadır.”
Safwan, konuşmasının devamında, sektörden örnekler verdi. NI’nın TestStand
LabWindows/CVI ürünleri ile
Lockeed Martin’in test süreçlerini standartlaştırmayı;
LabVIEW RIO ürünü ile Harris’in maliyetleri düşürmeyi
ve VeriStand ürünü ile Embraer’in etkin bir veri toplama
sistemini geliştirmeyi nasıl
başardıklarını anlattı.

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi
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DEICO, ATE Tasarım
Kabiliyetlerini Anlattı
NI’nın Türkiye’deki çözüm
ortaklarından DEICO, etkinliğin General ATE & Electronic
Warfare oturumunda, ATE
86 - Mayıs 2017

Aerospace & Defense Forum 2017,
National Instruments
Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

National Instruments (NI) firmasının düzenlediği ADF (Aerospace
& Defense Forum / Havacılık, Uzay ve Savunma Forumu) 2017,
12 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirildi. Havacılık, uzay ve
savunma sanayisi alanındaki proje yöneticilerine yönelik olarak
her yıl düzenlenen forumda, bu yıl, sektördeki trendler ve
fırsatlar ile belirli teknik sorunların çözümleri masaya yatırıldı.
Katılımcılardan istekli olanlar, DEICO mühendislerinin
yönlendirmesi altında, PXI test platformunu denedi.

Tarek Safwan

tasarım kabiliyetlerini anlattı. Bu oturumda öne çıkan
sunumlar şöyle sıralandı:
n DEICO’da Uzman
Mühendis olarak görev
yapan Hayati Cem
Atakan, 1950’li yıllarda
tasarlanan ve envantere
girmeye başlayan B-52
uçaklarının, 2040 yılına
kadar kullanılmasının
öngörüldüğüne dikkat
çekerek, açık mimarili ve
modüler test sistemleri
kullanılmasının önemini
vurguladı. Atakan, NI’nın
TestStand ve LabVIEW
çözümlerini kullanan L3
firmasının, test altyapısı
geliştirme sürelerini,
9 kat azalttığı bilgisini
paylaştı.
n ASELSAN’da Kıdemli
Mühendis olarak görev
yapan Ayşegül Erol
Ayanlı, DEICO ile birlikte,
aviyonik kartların test
edilmesi maksadıyla
tasarladıkları bir ATE
olan ABLTS (Avionic
Boards / LRUs Test
System) ve ABLTS
ile test edilen cihaz
arasındaki arayüz olan
ITA (Interchangeble Test

n

n

n

Adapter)’ın özelliklerini
anlattı.
NI Orta Doğu ve Afrika
Pazarlama ve İş
Geliştirme Yöneticisi
Farris Allhorr, Software
Defined Radio (SDR
/ Yazılım Tabanlı
Radyo)’ların tasarım
güçlüklerinden ve NI
çözümlerinin bu konuda
sağladığı kolaylıklardan
bahsetti.
NI Bölge Satış Müdürü
Ahmet Özmen, NI’nın
aviyonik sistemlerin testi
için sunduğu çözümleri
anlattı ve modüler
yapıdaki PXI ailesi
ürünlerinin, bu konuda
nasıl kullanılabileceğine
değindi.
ASELSAN’da Kıdemli
Uzman Mühendis olarak
görev yapan Hüseyin
Çanak, ASELSAN
tarafından geliştirilerek
üretilmekte olan bir
servo sürücü olan
HERKÜL-4D’nin testi
için geliştirdikleri yeni
ATE sayesinde, hem
test kapasitesini 4 kat
arttırdıklarını hem de
operatörden bağımsız

bir şekilde, üst üste 4
cihazın test edilebilir
hâle geldiğini belirtti.
n DEICO’da Mühendis
olarak görev yapan Fatih
Gökmenoğlu, günümüzde
çeşitliliği giderek artan
ve karmaşıklaşan
sistemlerin test
edilebilmesi için,
modüler bir platforma
ihtiyaç duyulduğunu
belirtti ve bu noktada
da NI’nın geliştirdiği,
bilgisayar tabanlı bir test
sistemi olan PXI ailesi
ürünlerden bahsetti.
Gökmenoğlu, üzerine
takılıp çıkartılan kartlarla
farklı test kabiliyetleri
kazanan bu sistemin,
giriş çıkış modüllerinin
değiştirilmesi ile
farklı cihazları test
edebileceğini anlattı.
Etkinliğin son aktivitesi olarak, sunumların yapıldığı salona, 6 adet PXI cihazı kuruldu ve canlı bir test aktivitesi
gerçekleştirildi. İzleyicilerden istekli olanlar, bu aktiviteye katılarak etkinlik için
özel olarak hazırlanmış olan
basit bir sistemi, PXI cihazları vasıtası ile test ettiler.
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Türkiye, başta tank motoru
olmak üzere, özgün pistonlu
motor ve transmisyon
çözümlerini geliştirmeyi
hedefliyor.

© TSK

Milli Güç Çalıştayı’nda, Beklentiler
ve Yetenekler Ortaya Kondu
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
Erciyes Teknopark ve Teknopark
İstanbul iş birliği ile düzenlenen
Milli Güç Çalıştayı, 20-21 Nisan
tarihleri arasında, Kayseri’de
gerçekleştirildi. Türkiye’nin,
bu alanda çalışan kurum ve
kuruluşlarını bir araya getiren etkinlik,
mevcut durumun bir fotoğrafının
çekilmesini sağladı.
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Dr. Ata Şenlikci

Ç

alıştay; pistonlu motorlar ve transmisyon
alanında çalışan alt
yüklenicilerin, ana yükleniciler ile buluşturulması,
potansiyel iş birliği alanlarının ortaya çıkarılması
ve kabiliyet envanterinin
oluşturulması amacıyla düzenlendi. Çalıştayın ilk gününde, SSM’nin ve katılımcı
firmaların yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda,
güç gruplarının Türkiye’de
geliştirilmesi
konusunda
88 - Mayıs 2017
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problem sahası yaratabilecek alanlar anlatıldı, çözüm önerileri ve güç grubu
konusunda gelişen teknolojiler konuşuldu. Yapılan
sunumlar ilk gün boyunca
sürerken, ilk günün ortasında başlayan firmalar arası
ikili görüşmeler ise ikinci
gün de devam etti. Toplam
400 kişinin katılım sağladığı
çalıştayda, 297 adet ikili görüşme gerçekleştirildi.
Çalıştay, SSM Alt Sistemler
Daire Başkanı Dr. Ata Şenlik-

ci’nin yaptığı açılış konuşması
ile başladı. Dr. Şenlikci; 2’nci
Ana Bakım Merkezi Komutanlığının Kayseri’de bulunması; bu komutanlığın güç
grubuna ilişkin konulardaki
bilgi birikimini aktarabilecek
nitelikte olması ve Erciyes
Üniversitesinin de bu konuda
paydaş olmak istemesi sebebiyle çalıştayın Kayseri’de
düzenlendiğini belirtti.
Dr. Şenlikci, Milli Güç Çalıştayı’nın temasını belirlerken güç grubu geliştirilmesi

konusunun yoğun şekilde
gündemde oluşuna dikkat
ettiklerini söyledi. Kaynakların kısıtlı olduğunu ve bu
tabloda birlikte çalışmanın
öne çıktığını ifade eden Dr.
Şenlikci: “Birlikte çalışmayı
ne kadar doğru becerirsek
hem paramızı etkin olarak
kullanacak hem zamanımızı etkin olarak kullanacağız.
Bu ikisini etkin olarak kullandığımızda da başarıyı kolayca elde edeceğiz.” dedi.
Dr. Şenlikci’den sonra söz
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Prof. Dr. Muhammet Güven

n

alan Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muhammet
Güven de Kayseri’nin önemine vurgu yaptı: “Şehrimizde
kurulu bulunan 2’nci Ana
Bakım Merkezi Komutanlığı,
bugüne kadar birçok zırhlı
aracın bakım ve modernizasyon projesini başarıyla
gerçekleştirdi. Bu merkezin,
milli güç grubu geliştirilmesinde de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kayseri’nin böyle bir altyapısı,
böyle bir geçmişi mevcut.”
Açılış oturumundan sonra
yapılan sunumlarda, SSM
yetkilileri beklentilerini; firma yetkilileri ise yeteneklerini anlattılar:
n SSM Mekanik
Alt Sistemler Grup
Müdürü Mesude Kılınç,
temel amaçlarını şöyle

n

ifade etti: “Platform
seviyesinden, ikinci ve
üçüncü alt seviyede
kırılıma indiğimizde;
bileşen, alt sistem,
malzeme seviyesinde,
yurt dışına bağımlılıkların
hâlen devam edebildiğini
görmekteyiz.
Müsteşarlığımızın
öncelikli hedefi, ithalat
problemi yaşanan
ve ihraç lisansı
kısıtlamalarına tabi
olan alt sistemlerin
geliştirilmesidir.”
SSM İleri Malzemeler
ve Enerji Projeleri Grup
Müdürü Deniz Demirci,
SSM’nin Ar-Ge projeleri
ile ilgili beklentilerinden
bahsederken, şu
noktaya değindi:
“Sanayiciyi, üniversiteyi,

araştırma enstitüsünü
ve KOBİ’yi bir arada
görmek istiyoruz. Hiçbir
projemizde, tek başına
bir KOBİ’ye, tek başına
bir üniversiteye veya tek
başına bir sanayiciye iş
vermiyoruz.”
SSM Teknoloji
Yönetimi Daire Başkanı
Alb. Abdulmuttalip
Dürer,
teknoloji yönetimi
faaliyetleri ile ilgili
şu bilgileri verdi:
“Öncelikle teknoloji
yönetimini yapabilmek
için, teknoloji
tabanımızda ne var,
hangi kabiliyetlere
sahibiz, bunu bilmemiz
gerekiyor. Firma
bazında, kurum bazında,
üniversite bazında,
tüm paydaşların bu
alandaki altyapılarını
bilmek gerekiyor. Bunun
için öncelikli şart,
teknolojileri sınıflama.
Yani taksonomi
dediğimiz, teknoloji
kırılımlarını gelişen
teknolojiye uygun
olarak sınıflandırarak
milli bir taksonomi
oluşturulması. Bu,
bizim müsteşarlığımızın
başlattığı ve son noktaya
ulaştırılarak rapor
aşamasında olan

n

bir çalışma...
Alt kırılım seviyesinde;
tasarım, üretim ve test
kategorilerinde teknoloji
hazırlık düzeyinin
ölçülmesi amacıyla
1’den 9’a kadar
tanımlanmış teknoloji
hazırlık seviyelerinin;
firmalar, kurumlar
ve üniversiteler
tarafından girilerek
teknoloji ve insan
kaynağının çıkarılmasını
hedeflemekteyiz.
Önümüzdeki dönemde,
bu taksonomimizi
internette bir veri tabanı
üzerinden açıp, bu
verilerin, firmalarımız ve
kurumlarımız tarafından
girilmesini başlatacağız.”
BMC Güç Grubu Üretim
Direktörü Osman Arslan,
BMC tarafından kurulan
BMC Power firması
ile ilgili bilgilendirme
yaptı: “BMC Power;
motor, transmisyon ve
kontrol sistemlerinin
tasarımı, geliştirilmesi
ve testlerinin yerli olarak
gerçekleştirilmesi için
kuruldu. Kara ve deniz
araçlarında, yüksek
güçlerde motor ve
transmisyon paketi
geliştirilmesi için gerekli
girişimleri yapmak, ana
hedefimiz.”
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TEI Pistonlu Motorlar
Tasarım Müdürü
Erhan Bilgiç,
bir otomotiv motorunun,
mevcut hâli ile
neden havacılıkta
kullanılamadığının
nedenlerini şöyle sıraladı:
l Motor, düşük ağırlıkta
		 yüksek performans
		 sağlayabilmeli,
l Motor, havacılık alanında
		 emniyetli şekilde
		 kullanılabileceğine dair
		 sertifikalandırılmış
		 olmalı,
l Motor üzerindeki
		 kritik alt sistemlerin
		 yedekleri olmalı,
l Mekanik sistemler
		 yedeklenemeyeceği
		 için motor, çok detaylı
		 testlerden geçirilmeli,
l Motor üzerinde
		 kullanılan yazılımlar,
		 çeşitli yönetmeliklere
		 uymalı,
l Üretilen her türlü
		 parça, geriye doğru
		 izlenebilir olmalı,
l Motoru tasarlayan
		 organizasyonunun
		 yetkinliği onaylanmış
		 olmalı,
l Motor üzerinde
		 kullanılan malzemeler
		 yanmaz olmalı.
Bilgiç, Operatif İHA
Motoru Geliştirilmesi
Projesi kapsamında
geliştirilen 170 Beygirlik
turbodizel motorun bütün
telif haklarının SSM’ye
ait olduğunu ve herhangi
bir kritik bağımlılığı
olmadığını belirtti.
n
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FİGES Ar-Ge Müdürü
Dr. Can Alpdoğan,
Akışkanlar Mekaniği ve
Termodinamik Birim
Yöneticisi Dr. Ertan
Karaismail, Uzman
Analiz Mühendisi
Dr. Esra Yıldar ve
ECU/TCU Geliştirme
Birim Yöneticisi Dr.
Hamza Dere, yaptıkları
sunumlarla FİGES’in
motor ve transmisyon
geliştirme çalışmalarına
sağlayabileceği katkıları
anlattılar. FİGES:
l Yanma modellemesi,
l Yanma odası
		 içerisindeki türbülansın
		 analizi,
l Turboşarj biriminin,
		 türbin ve kompresör
		 kısımlarının analizi
		 ve tasarımı,
l Soğutma, yağlama,
		 yakıt sistemleri ve
		 şanzımanların tasarımı
		 konularındaki
		 birikimlerini ve
		 yeteneklerini
		 katılımcılarla paylaştı.
n IdeaLab Genel Müdürü
Edip Sevinçer,
yürüttükleri sistem
seviyesi projelerden
bahsetti:
l Süperkritik fazda
		 karbondioksit ile
		 çalışan türbin:
		 Denizaltılar veya
		 fırkateyn benzeri
		 yüzer platformlarda
		 kullanılabilecek bu
		 sistem, konvansiyonel
		 türbin motorlarından
		 daha hafif ve daha
n

		
		
		
		
		
		
		

düşük hacimli.
Bu sistem, sadece
mekanik itiş gücü
üretmek için de
kullanılabilecek,
elektrik jeneratörlerine
de bağlanabilecek.
l Eğitim amaçlı jet motor
		 test düzeneği: Yaklaşık
		 200 N kadar itki
		 üretebilen bu motor,
		 okullarda veya
		 üniversitelerde
		 kullanılmak üzere, bir
		 eğitim seti olarak,
		 yaklaşık 6 ayda
		 tasarlandı.
Sevinçer, yerli bir
firma için bir turboşarj
tasarladıklarını ve bunun,
dizel motorlarda da
kullanılabileceğini ifade
etti.
n ANOVA Mekanik
Tasarım Direktörü
Dursun Öner,
güç gruplarında
kullanılan soğutma
sistemlerine yönelik
yaptıkları çalışmaları
şöyle anlattı:
“ASELPOD’un, özellikle
radyatör tarafında özel
sistemler geliştirdik.
ASELSAN’a, yine özel bir
hava-hava ve çift taraf
fanlı eşanjör tasarımı
gerçekleştirdik ve
ürettik. TürkTraktör’e
radyatör, davlumbaz
ve fan sistemlerini
doğrulayacak şekilde
analizler yapıp teslim
ettik. Arçelik’e, %64’e
yakın, yani yüksek verimi
olan bir sirkülasyon

n

pompasını çalıştık.
Son olarak da SSM’nin
bir teknoloji kazanım
yükümlülüğü projesi
kapsamında, hava
araçları için yakıt
transfer pompası
geliştirdik. Radyatör ve
fan grubunda, Arçelik’e
ve Mako’ya fanlar
geliştirdik. Bunların
çapları, 10 cm’den 1 m’ye
kadar çıkabiliyor.”
SDM Research &
Engineering firmasının
Ar-Ge Direktörü
Dr. Tolga Duran,
buhar ve gaz türbin
motorları test
faaliyetlerinden bahsetti
ve firma bünyesinde,
İstanbul’da kurulmuş
olan Türbin Teknolojileri
Test Merkezi’nin sahip
olduğu kabiliyetler ve
kapasitesi itibarıyla
Türkiye’de tek olduğunu
ifade etti. Duran,
kendilerinin tasarlayarak
ürettikleri ve daha büyük
motorların test platformu
olarak kullanılabilecek
nitelikteki, 150 beygir
gücündeki tek silindir
motorun özelliklerini de
katılımcılarla paylaştı.
Son olarak, yine
kendilerinin geliştirdiği
ve bir kısmı saydam
olarak tasarlandığı
için, motorun çalışması
esnasında silindir
içerisindeki her türlü
yanma aktivitesinin
gözlenebileceği Optik
Motor’u anlattı.
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