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BAŞYAZI

Türk savunma ve havacılık sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne 
seren ve sektörün, önde gelen yerli ve yabancı paydaşlarının sahne 
aldığı bir IDEF fuarı geride kaldı.

Uluslararası ortamda, Türkiye’ye karşı olumsuz rüzgârların estiği bir dö-
nemde gerçekleştirilen IDEF’17’de, Türk savunma ve havacılık sanayisi, 
başarılı bir sınav verdi.
Kuşkusuz fuara dair çeşitli değerlendirmeler yapmak mümkün. Ama biz, 
öncelikle sektörün ne kadar ilerlediğini soranlara, farklı bir açıdan cevap 
vermeye çalışacağız.
Biraz geriye, 2003 yılındaki IDEF’e gidelim. Çok değil, yaklaşık 15 yıl ka-
dar önce, aynı uluslararası şartlar geçerli olsa; yani IDEF’in o zamanki 
en büyük katılımcıları olan yabancı firmaların ülkeleri, Türkiye’ye karşı 
bugünkü gibi hareket ediyor olsa 2003 yılındaki IDEF fuarı nasıl olurdu; 
hatta olabilir miydi?
2003 IDEF’indeki stantları gözümüzün önüne getirelim. (O günleri bilme-
yenler, arşivlerdeki IDEF 2003 fotoğraflarına göz atabilirler.)
2003 IDEF’inde de benzeri savunma araç ve gereçlerini görmek müm-
kündü. Tabi ki o zaman 2003 model olanların yerini, bugün, 2017 model 
olanları aldı.
Ama 2003 ve 2017 IDEF’leri arasındaki en temel fark, bu değil; bahse 
konu araç ve gereçlerin el değiştirmesi oldu. O zamanlar, daha çok ya-
bancı firmaların stantlarında görmeyi beklediğimiz pek çok sistem ve 
platform, bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) fir-
maları ve kara aracı üreticilerimiz başta olmak üzere, Türk firmalarının 
stantlarında sergilendi.
Tespitimizin, bazı sistemler ve teknolojiler için geçerli olmadığının far-
kındayız; ama teşbihte hata olmazmış.
Bu değerlendirme ışığında, sorumuzun cevabına gelince…
Muhtemelen IDEF olmazdı; olsa bile bugünkü gibi, bize 4 koca günün yet-
mediği bir fuar yerine, yarım günde gezilebilecek bir sergi boyutunda kalırdı.
Burada küçük bir parantez açalım.
Eğer Türkiye, pek çok açıdan eski Türkiye olsa muhtemelen gelişmeler de 
bugünkü gibi olmayacaktı ya… Neyse parantezi kapatıp devam edelim…

Sırada Alt Sistemler Var
Bu tablo ve Türk sanayisinin platformlar açısından geldiği seviye,  
2023 ihracat hedefleri açısından da umut verici. Ancak platform seviye-
sinde işler iyi gitse de bugün için, özellikle alt sistemler söz konusu oldu-
ğunda, işlerin aynı şekilde yolunda gittiğini söyleyemiyoruz.
İşte bu noktada devreye, sayıları giderek artan, ürün sahibi KOBİ’ler gir-
meye başlıyor. Ürün sahibi KOBİ’lerin sayısının giderek artması, teknolo-
jik derinliğin de arttığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Özellikle güç sistemleri, elektromekanik sistemler ve malzeme gibi 
alanlarda, mühendislik altyapıları güçlü KOBİ’ler tarafından üretilen, 
teknolojik seviyesi yüksek çeşitli alt sistemleri de IDEF’teki stantlarda 
görmek mümkündü.
ANDAR, Anova, Ayyazılım, Fotoniks, FİGES, GES Mühendislik, Gökser 
Makina, Hexagon Studio, IdeaLab, Mege-Teknik, Nero Endüstri, SDT, 
Teknokar ve TTAF gibi KOBİ’lerin stantlarında sergilenen çeşitli ürün 
ve çözümleri, bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bu paralelde, gelecek 
IDEF’lerde öne çıkacak konulardan birinin de alt sistemlerdeki yerlilik 
oranının artması olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

IDEF’te İngiliz Ağırlığı
En başta da belirttiğimiz üzere, uluslararası ilişkilerde yaşanan geliş-
meler doğrultusunda, IDEF’in müdavimi yabancı firmaların katılımında, 
hem seviye hem de sayı açısından ciddi bir düşüş göze çarptı. Bu düşüş, 
özellikle Türkiye pazarında kendilerine pek şans görmeyen platform 
sahibi firmalar tarafında kendini gösteriyor; alt sistem üreticisi yabancı 
firmalar açısından ise şimdilik pek değişen bir şey yok.

Bu ortamda, başta TF-X projesindeki iş birliği fırsatlarını iyi değerlen-
diren BAE Systems olmak üzere, 40 firması ile temsil edilen İngiliz sa-
nayisinin ağırlığı hissediliyordu. IDEF esnasında, İngiltere Başkonsolosu 
Judith Slater ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda da en baştaki 
gündem maddesi, bu iş birliği oldu. Slater’in resepsiyondaki konuşma-
sında, firmalarına en üst düzeyde destek sağladıkları vurgusu dikkat 
çekti.
İngiliz firmaları ile birlikte, Leonardo’nun liderliğindeki İtalya’nın firma-
larını da atlamayalım.

Türkiye’nin İş Birliği Rotası…
Devletin sektöre desteğinin, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile 
üst seviyede gösterildiği fuarda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere, tüm 
mesailerini fuarda geçiren Türk yetkililerin şahitliğinde atılan iş birliği 
imzalarında, iki ülke; Ukrayna ve Malezya öne çıktı. Bu durumun, hem 
ihracat hem de projelerde kullanılacak çeşitli alt sistemlere yönelik ih-
tiyaçların karşılanması açısından, Türk sanayisinin rotasını gösterdiği 
değerlendirmesini yapabiliriz.
IDEF’te; devletler, kurumlar ve firmalar arasındaki iş birliklerine yönelik 
çok sayıda imzanın atıldığı ve çok yoğun bir imza gündemi olduğunun da 
altını çizmek gerekiyor.
Bu imza törenlerinde TÜBİTAK’ın ağırlığı dikkat çekerken çiçeği burnun-
da bir kurum olan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü de IDEF’in imza 
gündeminde hep üst sıralarda yer alarak oyuna çok hızlı bir giriş yaptı.
İmza törenlerinin firmalar tarafında ise başrolde ASELSAN’ın önderli-
ğindeki TSKGV şirketleri yer aldı.

IDEF’i, MSI Dergisi Farkıyla Okuyun
MSI Dergisi ve İngilizce versiyonu MSI TDR’nin, IDEF için hazırlanan ve 
fuarın ilk günü itibarıyla öncelikle fuar katılımcılarına ve ziyaretçilerine 
ulaştırılan özel sayıları da Türk savunma ve havacılık sanayisinin, en baş-
ta ifade ettiğimiz gelişimini gözler önüne serdi. Bu sayılar aynı zamanda, 
sektörün, gelecekte gerçekleşmesi hedeflenen birkaç katlık büyümesi-
nin de bir belgesi niteliğini taşıyordu.
Bu özel sayıların yayına hazırlık sürecine destek ve katkı sağlayan; baş-
ta Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, TSKGV, 
OSTİM, OSSA, Teknopark İstanbul ve TÜBİTAK yetkilileri olmak üzere 
sektör firmalarının üst yöneticilerinden kurumsal iletişim birimlerindeki 
yetkililerine kadar, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Ayrıca IDEF standımızı onurlandıran, başta AMAC üyesi askeri ataşelerin 
heyetleri olmak üzere, tüm konuklarımıza ve fuarda bizleri stantlarında 
ağırlayan ve sorularımızı cevaplandıran, tüm kurum ve kuruluşlarımızın 
yetkililerine de bu vesileyle teşekkür ediyoruz.
Geniş bir ekiple takip ettiğimiz IDEF’in öne çıkan gelişmelerini, MSI Der-
gisi farkıyla sizlere ulaştırabilmek için, gelecek birkaç sayı boyunca, bu 
gelişmeleri ele alacağımız özel dosyalarımız olacak. Bu özel dosyamızın 
bu sayıdaki ilk bölümünde; düzenlenen imza törenleri, basın toplantıları 
ve lansmanların yanı sıra fuarda ilk kez sergilenen ürünlere yer veriyo-
ruz. Sergilenen platform ve sistemlerle ilgili diğer gelişmelerin yer aldığı 
özel dosyaları ise takip eden sayılarımızda yayınlayacağız.
Haziran ayının öne çıkan gelişmelerinin yanı sıra IDEF özel dosyamızın; 
fuara katılan firmaların IDEF gündemlerine dair gelişmeleri derlemeyi 
sürdürdüğümüz bir sonraki bölümünü sizlerle paylaşacağımız Temmuz 
sayısıyla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi, IDEF Sınavından Tam Not Aldı

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

HAZİRAN 2017
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı, 

Tank Taşıyıcı Araç ve 
Römorku ile Taşıyıcı 
Araçlar Projeleri Bilgi 
İstek Dokümanı (BİD) 
duyurusunu, 25 Mayıs’ta 
yayınladı. BİD ile 2 tür 
platform hakkında  
bilgi talep ediliyor. 
Bunlardan ilki:
n Ağırlığı 60 tona
 ulaşacak tankların

stratejik seviyede 
intikalinin sağlanması 
maksadıyla 70 ton yük 
taşıyabilen römorku 
çekme kapasitesine 
sahip, 8x8 arazi 
kabiliyetli Tank 
Taşıyıcı Araç,

n 70 ton taşıma
 kapasitesine  
 sahip Römork
 (Semi-treyler) ve
n 35 ton taşıma
 kapasitesine sahip 
 Alçak Seviye 
 Römork (ASR)’tan
 oluşuyor.
İkincisi ise başta 
mühimmat olmak 
üzere, ihtiyaç duyulan 
tüm ikmal maddeleri ile 
istihkâm iş makinelerini 
emniyet ve süratle 
taşımak maksadıyla, 
8x8 arazi kabiliyetli 
Konteyner Taşıyıcı 
DROPS aracından, 
kullanılacak 
tüm platformlardan 
ve 20 fit standart 
konteynerden 
oluşuyor.
BİD’i, en az “Milli 
Hizmete Özel” ya 
da “NATO Hizmete 
Özel” Tesis Güvenlik 
Belgesi’ne sahip yurt 
içi firmalar, 7 Temmuz 
günü, saat 16.00’ya 
kadar alabilecek.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, 16 
Mayıs itibarıyla, HAVELSAN Eğitim ve 

Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine getirildi.
Lisans eğitimini, 1995 yılında, Trakya 
Üniversitesi’nde, bilgisayar mühendisliği 
alanında tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Nacar, 
Gazi Üniversitesinde, 1996-1998 yılları 
arasında, araştırma görevlisi olarak 
çalıştı. Yüksek lisans derecesini, Syracuse 
Üniversitesi’nden aldı. Bilgisayar bilimleri 
alanındaki doktorasını, 2008 yılında, Indiana 
Üniversitesi’nde tamamladı; bu süreçte, 
2001-2008 yılları arasında, aynı üniversitede 
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 
Doktorasını tamamlamasının ardından, 
Harran Üniversitesinde göreve başladı.
Yrd. Doç. Dr. Nacar, 2008 yılından beri, 
Harran Üniversitesinde, öğretim üyeliği 
görevinin yanı sıra çeşitli kademelerde 
yöneticilik görevlerinde bulundu. Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Fakülte 
Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Şanlıurfa Teknokent Yönetim 
Kurulu Üyeliği ile Rektör Danışmanlığı 
görevlerini yerine getirdi. Akademik 
çalışmaların yanı sıra birçok projede yer 

aldı ve 6 adet proje tamamladı. Bunların 
arasında, Yüksek Başarımlı Hesaplama 
Merkezi (Harran HPC) ve GAP YENEV de yer 
alıyor. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, 
TÜBİTAK, GAP BKİ gibi kurumlarda; kurul 
üyesi, danışman, hakem ve izleyici olarak 
görev aldı. 2015-2017 yılları arasında, 
Şanlıurfa Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) Koordinatörlüğü görevini de 
yürüttü. 2016 yılının Ağustos ayında ise 
Harran Üniversitesi Genel Sekreterliği 
görevine getirildi. Yrd. Doç. Dr. Nacar, 
HAVELSAN’daki görevine atanmadan önce, 
Harran Üniversitesi Bilgi Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(HÜBİTEK)’nin Kurucu Müdürü olarak da 
görev yapıyordu.
Yrd. Doç. Dr. Nacar, evli ve üç çocuk 
sahibidir.
MSI Dergisi olarak, Yrd. Doç. Dr. Nacar’a, 
yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar 
diliyoruz.

ROKETSAN, 2016 yılı içerisinde gösterdiği performans nedeniyle Raytheon tarafından, 
Tedarikçi Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü. Böylece firma, 2010 yılından beri, 

bu ödülü üst üste 7’nci kez almış oldu. ROKETSAN ve Raytheon, Patriot programı 
kapsamında başarı ile tamamlanan üç farklı projenin ardından, 2014 yılının son 
çeyreğinde imzalanan yeni sözleşme ile 2009 yılından beri sürdürdükleri stratejik 
ortaklığı devam ettiriyor. “Patriot GEM-T Hava Savunma Füzesi Kontrol Bölümü Üretimi” 
için, dünyada onaylı tek kaynak olan ROKETSAN, ayrıca “Raytheon Öncelikli Patriot 
Tedarikçisi” durumunda.

SSM, 
Taşıyıcı 
Araçlar 
için Süreci 
Başlatıyor

HAVELSAN, Eğitim 
ve Simülasyon 
Teknolojilerini, 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Akif Nacar’a 
Emanet Etti

ROKETSAN, Mükemmeliyete Ara Vermiyor
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ASELSAN, 26 Mayıs’ta 
yaptığı borsa 

açıklamasında, bir yurt 
dışı müşterisi ile hava 
platformlarına ASELPOD 
Elektro Optik Hedefleme 
Sistemi entegre edilmesine 
yönelik 24.964.000 dolar 
tutarında bir sözleşme 
imzaladığını bildirdi.  
Milli Savunma Bakanlığının 
Twitter hesabından,  
29 Mayıs’ta yapılan 
açıklamada ise 
sözleşmenin, Pakistan ile 
yapıldığı bilgisi yer aldı. 
ASELSAN, 10 Haziran 2016 
tarihinde, yine Pakistan 
ile ASELPOD’a yönelik bir 
sözleşme imzalamıştı.
Mayıs ayının bir diğer 
gelişmesi, ASELSAN’ın,  
2-4 Mayıs tarihleri arasında, 
Suudi Arabistan’ın Cidde 
şehrinde gerçekleştirilen, 
INTERSEC 2017 fuarına 

katılması oldu. Firma, 
fuarda, kent güvenliği ve 
güvenli şehirler alanlarında 
geliştirdiği çözümleri 
sergiledi. Bunların 
arasında; Ekinoks Kamera 
Ailesi, AVIYS Aselsan Video 
Yönetim Sistemi, GEKO 
Araç Plaka Tanıma Sistemi, 
VEGA Video Analitik Sistemi, 
MIDAS Akıllı Dağıtık Akustik 
Fiber Optik Algılayıcı 
Sistemi ve profesyonel 
haberleşme sistemleri 
yer aldı. ASELSAN  
standı, katılımcıların ve 
heyetlerin yanı sıra  
Cidde Başkonsolosu 
Akif Menevşe ve 

Cidde Ticaret Ataşesi 
Bilge Dönmez tarafından da 
ziyaret edildi.
ASELSAN, 4 Mayıs’ta 
ise MUHAFIZ Uzaktan 
Komutalı Silah Sistemi’nin, 

Malezya Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’nın envanterine 
giriş süreci ile ilgili 
bilgilendirme yaptı. 
MUHAFIZ’ın Malezya Sahil 
Güvenlik Komutanlığı botu 
üzerinde; Liman Kabul 
Testi ve Atışlı Deniz Kabul 
Testi, 20 Nisan’da başarı 
ile tamamlandı. Testler, 
Malezya Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, ASELSAN 
ve Destini Armada 
Tersanesi yetkililerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 
ASELSAN, Malezya’ya,  
6 adet MUHAFIZ 
teslim edecek.

Pakistan’da Gündem ASELPOD 
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MIDAS Akıllı Dağıtık Akustik 
Fiber Optik Algılayıcı Sistemi

INTERSEC 2017 fuarına katılan ASELSAN ekibi

ASELPOD
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Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 

(MKEK) Gazi Fişek 
Fabrikası, 12,7 mm x 99  
Mermi Gömlekleri 
İmalatının Revize  
Edilmesi Projesi ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 

düzenlenen Verimlilik  
Proje Ödülleri’nde,  
birincilik ödülüne  
layık görüldü.  
Verimlilik Proje Ödülleri,  

8 Mayıs’ta, Ankara’da 
düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. MKEK 
Gazi Fişek Fabrikası’nın 
ödülü, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü tarafından, MKEK 
Genel Müdür Yardımcısı 
Hayrettin Özden’e takdim 
edildi.

Türkiye’de, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) dışındaki kuruluşlar için 
geçerli olan; üretilen mühimmatın yurt içinde satılmasına izin vermeyen ve sadece 

ihraç edilebileceğini öngören düzenlemelerin bu yılın başında kaldırılması ile açılan 
kapıdan ilk geçen firma, Turaç oldu. Yapılan yeni düzenleme, tabancalarda olduğu 

gibi, mühimmatın da MKEK üzerinden satılmasını öngörüyor. Yeni düzenlemenin 
gerektirdiği başvuruları yapan ve hazırlıklarını tamamlayan Turaç’ın, firmaya ait 
STERLING markası ile ürettiği 9x19 Parabellum tabanca fişeklerinin MKEK’de 

satışına ise 24 Mayıs tarihi itibarıyla başlandı. Türkiye’de bir ilke imza atan 
Turaç’ın, ilk aşamada MKEK’ye teslim ettiği fişek sayısı ise 180.000 adet oldu. Turaç, Türkiye’deki, hem bireysek 

kullanıcıların hem de güvenlik birimlerinin mühimmat ihtiyacını karşılamaya yönelik, farklı çaplarda fişek üretimine 
yönelik hazırlıklarında da son aşamaya gelmiş durumda.

Mühimmat Üretiminde Yeni Dönem Turaç ile Başlıyor

MKEK 
Gazi Fişek 
Fabrikası, 
Verimlilikte 
Zirveye Çıktı

TEI, 4 yıldır sürdürdüğü, 
Meslek Lisesi Koçları 

Programı adlı sosyal 
sorumluluk projesinin 
ikinci mezunlarına, 
sertifikalarını, 25 Mayıs’ta, 
Eskişehir Merkez 
Yerleşkesi’nde düzenlediği 
kapanış töreni ile  
verdi.
Özel Sektör Gönüllüleri 
Derneği (ÖSGD) tarafından 
koordine edilen Meslek 

Lisesi Koçları Programı 
kapsamında, gönüllü  
TEI çalışanlarının  
koçluğu eşliğinde,  
2 yıl süresince toplantılar 
ve sosyal etkinlikler 
gerçekleştirildi. 
Toplantılarda; Güvenle 
Hedefe Doğru, Zaman 
Yönetimi, Sürekli 
Öğrenme ve Gelişme, 
Sorumlu Vatandaşlık, 
Ekip Çalışması, Özgeçmiş 

Hazırlama ve Mülakat 
Teknikleri, Problem  
Çözme ve İş Etiği başlıkları 
altında eğitim verildi. 
Programa; TEI’den  
16 koç; Eskişehir Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden ise 92 öğrenci 
katılım sağladı.
Törende sertifika alan 
öğrencilere hitap eden TEI 
İnsan Kaynakları Direktörü 
Kemal Levent Tüfekçi, 

program dâhilindeki 
eğitimlerde, öğrencilerin, 
hayatları boyunca her 
ortamda donanımlı 
birer birey olma yolunda 
kullanacakları bilgileri 
vermeyi hedeflediklerini 
ifade etti. Konuşmaların 
ardından, 2 yıllık programı 
başarıyla tamamlayan 
öğrencilere katılım 
sertifikalarının verilmesi 
ile tören son buldu.

TEI, Meslek Lisesi Koçları Programı’nda İkinci Mezunlarını Verdi
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TUSAŞ, 26 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Spirit 
Aerosystems ile mevcut iş paketlerinin devamı ve yeni 

iş paketlerinin üretimini kapsayan, toplam 292 milyon 
dolar değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan 
açıklamada, sözleşme bedelinin, doğrudan ihracat olarak 
gerçekleşeceği vurgulandı.
TUSAŞ, Spirit Aerosystems için, 2003 yılından bu yana 
parça üretimi yapıyor ve ayda ortalama, 35.000 adet alt 
montaj parçası sevkiyatı gerçekleştiriyor. İmzalanan yeni 
sözleşme ile mevcut 737 MAX ve Spirit Aerosystems LTA 
1-5 iş paketlerinin üretim sorumluluğu, 2023 yılı sonuna 
kadar uzatıldı. Ayrıca, ağırlıklı olarak 737 MAX ve 777X 
modellerinin parçalarından oluşan ve 2023 yılına kadar 
geçerli yeni bir iş paketi de iş birliği kapsamına alındı.

Leonardo Yönetim Kurulu, 
16 Mayıs’ta, CEO’luk 

görevine, Alessandro 
Profumo’yu getirdi. Profumo, 
bu görevlendirme ile ilgili 
düşüncelerini, “Bu göreve 
getirilmekten büyük onur 
duyuyorum. Leonardo’nun 
hissedarlarına ve Yönetim 
Kurulu’na, bana güvendikleri 
için teşekkür ediyorum. 
Leonardo gibi ileri teknoloji 
şampiyonu ve havacılık 

ve uzay, savunma ve güvenlik sektörlerinde lider olan 
bir firmanın başında olmanın, büyük bir sorumluluk 
gerektirdiğinin farkındayım.” sözleriyle dile getirdi.
Cenova’da, 1957 yılında doğan Profumo, Bocconi 
Üniversitesi’nde, iş ekonomisi eğitimi aldı. Kariyerine, 
1977 yılında, Banco Lariano’da başladı ve burada 10 sene 
çalıştı. 1987 yılında, McKinsey & Company’de, finans 
kuruluşları için strateji ve organizasyon projelerinden 
sorumlu olarak çalışmaya başladı. 1989’da ise Bain, Cuneo 

& Associati’ye geçerek, finansal kurumlarla ilişkileri 
geliştirme konusunda çalışmalar yürüttü. 1991’de,
RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà’nın genel müdürlüğü 
görevine getirildi. 1994’te, günümüzdeki adı Unicredit olan 
Credito Italiano’da genel müdür yardımcısı olarak başladı ve 
1997’de, CEO oldu. Bu göreve, 2010 yılına kadar devam etti.
Profumo, 2012’de, İç Pazar İçin Avrupa Temsilcisi 
pozisyonuna ve Avrupa Birliği’nin bankacılık sektörünü 
reforme etmek için kurulan Üst Seviye Uzmanlar Grubu’nun 
üyeliğine getirildi. Aynı zamanda, 2012-2015 yılları arasında, 
Monte dei Paschi di Siena Bank Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüttü. 2015-2017 yılları arasında ise 
Equita SIM’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. 
Profumo, bu görevlerine ek olarak, European Banking 
Federation, IMF, Itaú-UniBanco, Sberbank, Eni, Mediobanca 
ve Bocconi Üniversitesi’nde de görevler üstlendi.
2004’te, Cavaliere al Merito del Lavoro (İtalyan Çalışma 
Liyakat Nişanı)’na layık görülen Profumo, hâlen Together To 
Go (TOG) Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 
devam ediyor.
MSI Dergisi olarak, Profumo’ya, yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.

TUSAŞ ve Spirit Aerosystems 
Arasında, 292 Milyon 
Dolarlık Sözleşme

Leonardo’nun Yeni CEO’su, Alessandro Profumo Oldu

HAVELSAN, 25 Mayıs’ta 
yaptığı açıklama ile 

Uluslararası Fırkateyn 
Çalışma Grubu (International 
Frigate Working Group / 
IFWG) etkinliğine katılımı 
hakkında bilgi verdi. ABD’de 
gerçekleştirilen etkinliğe, 
HAVELSAN, bu ülkedeki 
iştiraki Quantum3D ile 
birlikte katıldı.
IFWG-2017’nin katılımcıları 
arasında; ABD, Avustralya, 
Bahreyn, Bangladeş, 
Filipinler, İspanya, 
Mısır, Nijerya, Pakistan, 
Polonya, Suudi Arabistan 
ve Tayvan’dan yetkililer 
yer aldı. HAVELSAN, 
etkinlikte, GABYA sınıfı 
fırkateynlerde, yaklaşık 10 
yıldır başarıyla görev yapan 
GENESİS Savaş Yönetim 
Sistemi (SYS)’ni tanıttı. 
Ayrıca, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı envanterindeki 
simülatörlerinin tanıtımını 
da Quantum3D ile birlikte 
gerçekleştirdi.
Mayıs ayında, 
HAVELSAN’dan bir de 
ödül haberi geldi. Firma 
tarafından 31 Mayıs’ta 
yapılan açıklamada, 
HAVELSAN’a, Yeni 
Tip Denizaltı Projesi 
kapsamında, MK-48 
Torpidosunun ISUS K/K 
Sistemine Entegrasyonu 
Projesi nedeniyle,  
Raytheon tarafından,  
“3 Yıldızlı Tedarikçi Ödülü” 
verildiği bildirildi. Yapılan 
değerlendirmeye göre 
HAVELSAN; maliyet, kalite, 
süreç uyumluluk, proje 
yönetimi ve zamanında 
teslimat kriterlerinde, en 
yüksek puanlardan birini 
aldı.

HAVELSAN, GENESİS’i Anlattı

12 - Haziran 2017
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Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com

Kale Grubu ve Rol-
ls-Royce, 2016 yılının 
Haziran ayında baş-

ladıkları görüşmeleri ta-
mamlayarak, ortak girişim 
şirketinin kuruluşunu açık-
layacakları noktaya geldiler. 
İsminin -değişme ihtimali 
bulunmakla birlikte- TAEC 
(Turkish Aero Engine Com-
pany / Türk Uçak Motoru 
Şirketi) Uçak Motor Sanayi 
olması planlanan şirket-
te, Kale Grubu’nun %51;  
Rolls-Royce’nin ise %49 
hissesi bulunacak. Şirke-
tin ilk projesinin, TF-X’in 

motorunun geliştirilmesi 
olması öngörülüyor. İler-
leyen dönemde ise hem 
Türkiye pazarında hem de 
dünya pazarlarında ihti-
yaç duyulan, gaz türbini 
esaslı her türlü motorun 
geliştirilmesi ve üretilme-
si de TAEC’in gündeminde  
olacak.
TAEC, TF-X’in gereksinim-
lerine göre şekillenecek bir 
motoru, sıfırdan, özgün ola-
rak geliştirmeyi hedefliyor. 
Bu kurguda, şirketin önün-
deki yol haritası, TF-X’in 
gereksinimlerinin olgunlaş-
ması ve uçağın motorunun 
seçilmesi ile bağlantılı hâle 

geliyor. TAEC için yapılan 
başlıca öngörüler, bu aşa-
mada, şöyle sıralanıyor:
n  Sıfırdan bir motor

geliştirileceği için, 
çalışmaların ilk 
dönemi, Ar-Ge ağırlıklı 
olacak. TAEC’in Ar-Ge 
merkezinin İstanbul’da 
kurulması öngörülüyor. 
TAEC’in kadrosunda, 
350’nin üzerinde Türk 
mühendis bulunacak. 
Bunlar, Rolls-Royce 
tarafından eğitime de 
tabi tutulacak. 
Sürecin, bu yıl 8 
mühendis ile başlaması 
planlanıyor.

n  TAEC, TF-X projesindeki
müşterisi ve kullanıcısı 
ile yakın temasta 
bulunmak için, 
kuruluşundan itibaren, 
Ankara’da güçlü bir ofise 
sahip olacak.

n  TAEC, Türkiye’de, 
gaz türbini bileşenlerinin 
tasarımı ve üretimi 
konusunda var olan tüm 
kapasiteyi kullanmayı 
amaçlıyor. Motorun 
nihai montaj hattı, TAEC 
bünyesinde, konumu 
henüz belirlenmeyen, 
ayrı bir tesiste olacak. 
Bununla birlikte, 
TAEC bünyesindeki 

Kale Grubu ve Rolls-Royce, 
Geleceğin Gaz Türbini Şirketi için 
Güçlerini Birleştiriyor
Kuruluşunun 60’ıncı yılını kutlayan Kale Grubu ile dünyanın önde gelen savunma ve 
havacılık firmalarından Rolls-Royce, Türkiye’de kurulacak ve gaz türbini tasarlayıp 
üretecek bir ortak girişim şirketi kuracaklarını, 8 Mayıs’ta, İstanbul’da düzenledikleri 
bir basın toplantısı ile açıkladılar. Bu yeni şirketin ilk hedefi ise Milli Muharip Uçak 
Geliştirilmesi (TF-X) projesi için, yeni ve özgün bir motor geliştirmek olacak.
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üretim çalışmalarının 
boyutunu, Türk 
savunma ve havacılık 
sanayisinin kabiliyetleri 
doğrultusunda, projeye 
katılımı belirleyecek.

Tüm bu süreçte, ortak giri-
şim şirketinin olağan işleyişi 
kapsamındaki iş payının ve 
katkılarının yanı sıra Rol-
ls-Royce, TAEC’e bilgi ve 
kabiliyet aktarımı yaparak, 
şirketin bu hızlı başlangıcını 
destekleyecek.
TF-X projesi kapsamında,  
TAEC’in ilk hedefi, ilk uçuş 
tarihi olan 2023 yılına, temel 
gereksinimleri karşılayan 
motoru yetiştirmek. TF-X’in 
gereksinimleri henüz kesin 
olarak iletilmemiş olsa da 
TAEC’in, motor için kavram-
sal bir tasarımı bulunuyor. 
Motorun nihai konfigürasyona 
gelmesi ve tüm sertifikasyo-
nunun tamamlanmasının ar-
dından, seri üretime geçilme-
si ile ilgili hedef tarih ise 2030.

Önemli Bir 
Dönüm Noktası
Basın toplantısında, ilk ola-
rak, Kale Grubu Başkan 
Yardımcısı Osman Okyay söz 
aldı. Okyay, grubun bünye-
sinde, her biri kendi alanın-
da lider 17 şirket ve 5.000’in 
üzerinde çalışan olduğunu 
belirtti ve savunma ve ha-
vacılık alanındaki faaliyet-
lerini özetledi: “Grubumuz, 
yeni büyüme alanı olarak 
gördüğü savunma sanayisi-
ne, 1987 yılında girdi. Kale 
Kalıp şirketimizle Stinger 
füze sistemlerinin payda-
şı olarak adım attığımız bu 
sektörde, zaman içerisinde, 
küresel ve milli projelerin 
önemli bir oyuncusu olduk. 
Bu sektörde, toplam 4 şir-
ket ile faaliyet gösteriyoruz. 
Kale Kalıp, hâlihazırda milli 
ya da çok uluslu birçok sa-
vunma sanayisi projesinin 
değişmez oyuncusu konu-
munda. Piyade tüfeği, ma-

kinalı tüfek, hafif silahlar ve 
roket-füze rampaları geliş-
tirme ve üretiminde faaliyet-
leri var. Şirket, hafif silahlar 
konusunda, bir tasarım ve 
üretim kabiliyeti oluşturdu. 
Türkiye’nin ilk milli piya-
de tüfeği MPT-76’yı, MKEK 
ile birlikte tasarladık ve bu 
sene itibarıyla her iki şir-
ket de seri üretime geçmiş 
durumda. İkinci şirketimiz 
Kale Havacılık, sivil ve as-

keri havacılık ve savunma 
alanlarında, karmaşık uçak 
yapısal parçaları, gövde ve 
kanat parçaları, aksamları 
ve bileşenlerini üretiyor. Bu 
şirketimiz, F-35 Müşterek 
Taarruz Uçağı projesinin 
stratejik ortaklarında biri. 
Türkiye’ye teslim edile-
cek ilk F-35’e, yaklaşık 400 
parça ile katkıda bulunduk. 
Kale Havacılık, aynı zaman-
da Boeing, Lockheed Martin, 

İngiltere’nin Türkiye 
Büyükelçisi Richard 
Peter Moore
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Airbus, Northrop Grumman 
gibi, dünyanın en büyük ha-
vacılık şirketlerine alt yük-
lenici olarak, kritik gövde ve 
kanat parça ve montaj grup-
ları üretiyor. Üçüncü şirketi-
miz Kale-Pratt & Whitney’i, 
5 yıl önce kurduk. Savunma 
ve havacılık sanayisinde, 
dünyanın en büyük uçak 
motoru üreticilerinden olan 
Pratt & Whitney ile İzmir’de, 
uçak motor parçaları üre-
tiyoruz. Bu şirketimiz, bu 
sene itibarıyla bütün önem-
li sertifikasyon süreçlerini 
tamamlamış ve artık büyük 
bir ivme ile büyüme trendi-
ne girmiştir. Son şirketimiz, 
Kale AR-GE. Bu şirketimizi, 
2013 yılında kurduk. Hedefi, 
savunma ve havacılık en-
düstrisinde, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)’nın, 
Türk Silahlı Kuvvetlerine, 
tamamen yerli çözümler 
üretme stratejisinin önemli 
bir aktörü olmak; tasarım 
ve geliştirme faaliyetlerini 
gerçekleştirmek. Bu şirke-
timizin en önemli projesi, 
SSM için yürütmekte oldu-
ğumuz, Turbojet Motorların 
Geliştirilmesi Projesi. Proje 
kapsamında, Kale AR-GE, 
dünyada örnekleri parmakla 
sayılabilen jet motoru geliş-
tirme test düzenekleri alt-

yapısını, kendi mühendislik 
gücü ile tasarlayıp devreye 
almayı başarmıştır.”
Okyay, toplantının soru-ce-
vap bölümünde, Kale Gru-
bu’nun, savunma ve ha-
vacılık sektörüne, bugüne 
kadar, yaklaşık 200 milyon 
dolar yatırım yaptığını; gru-
bun, cirosunun %25-30’unu, 
savunma ve havacılık sek-
töründen elde ettiğini; önü-
müzdeki dönemde, bu oranı, 
%50’ye çıkartmayı hedefle-
diklerini de belirtti.
Okyay, Rolls-Royce ile kur-
dukları ortak girişim şirketi 
fikrinin doğuşunu da şöyle 
anlattı: “Özetlemeye ça-
lıştığım bu küresel üretim 
kabiliyeti ve bilgi birikimi, 
bizi, ülkemizin havacılık ve 
savunma sanayisi için daha 
büyük sorumluluklar alma-
ya teşvik etti. Bildiğiniz üze-
re, Türkiye, yerli ve milli bir 
havacılık ve savunma sana-
yisine sahip olma konusun-
da, ortaya büyük bir irade 
koydu. SSM’nin liderliğinde, 
15 yıldır giderek ivmele-
nen bu hedef, pek çok milli 
projenin hayata geçmesi-
ne imkân sağladı… Bugün, 
önümüzdeki en büyük he-
deflerden biri, kendi uçağı-
mızı yapmak. Bu, gerçekten 
çok iddialı olmayı gerekti-

ren bir hedef. Ülkemize ve 
üretim kabiliyetimize olan 
inancımız, bizi bu projede 
rol alma arayışına itti. Bu 
süreçte, karşımıza, en az 
bizim kadar hevesli bir grup 
olan Rolls-Royce çıktı. Kale 
Grubu ve Rolls-Royce ola-
rak, ülkemizin sivil ve askeri 
uçak motorlarını tasarlayıp 
üretmek üzere, ortak olma 
kararını aldık. Bu ortaklığın, 
Türk havacılık ve savunma 
sanayisinde, önemli bir dö-
nüm noktası olacağına ina-
nıyoruz.”

Uyumlu Ortaklar
Okyay’ın ardından, Rol-
ls-Royce Savunma Havacılık 
Başkanı Chris Cholerton, 
basın mensuplarına hitap 
etti. Cholerton, ortak giri-
şim şirketi ile ilgili şunları 
söyledi: “Türkiye’nin, savun-
ma ve havacılık alanındaki 
kabiliyetlerinin gelişiminde 
önemli bir kilometre taşı 
olan böyle bir günde, Rol-
ls-Royce’yi temsil etmekten 
büyük memnuniyet duyu-
yorum. Bu ortak girişim ile 
Türkiye’nin, savunma ve 
havacılık pazarında, küre-
sel oyunculardan biri olma 
hedefi için bir yol haritası 
sunuyoruz. Kale Grubu ile 
Rolls-Royce’nin vizyonla-

rı, teknolojik gelişmelerde 
öncü rol oynama tutkuları ve 
müşteri beklentilerini aşan 
ürün ve hizmetler oluştur-
ma istekleri, birbiri ile uyum 
içerisinde. Dürüstlük, açık-
lık, saygı, takım çalışması ve 
sürekli gelişim, bu otaklık 
öncesinde yaptığımız görüş-
melerde, karşılıklı olarak 
gözlemlediğimiz değerler 
oldu. Bu durum, ortaklığımı-
zın çok başarılı olacağına ve 
Türkiye’ye büyük yarar sağ-
layacağına olan inancımızı 
pekiştiriyor.”
Cholerton, Rolls-Royce’nin, 
sivil ve askeri motor ko-
nusundaki tecrübesine ve 
geçmişte başarıyla yürüttü-
ğü ortak girişimlere ve eği-
tim programlarına da vurgu 
yaptı. TF-X projesindeki sı-
kışık takvim ile ilgili bir so-
ruya verdiği cevapta, şunları 
söyledi: “Tarihlere uyabildi-
ğimizi, daha önceden birçok 
kez gösterdik. Türkiye’de 
gaz türbini tasarımı konu-
sunda tecrübe eksikliği var; 
ama burada bir kabiliyet ak-
tarımı olacak. Böylece hızlı 
bir başlangıç yapacağız.” 
Cholerton, böyle bir ortak 
girişim için neden Türkiye’yi 
ve Kale Grubu’nu seçtikle-
ri ile ilgili bir soruya verdiği 
cevapta ise nedenleri şöyle 
sıraladı: Türkiye’nin özgün 
ürünler konusundaki tutku-
su ve istekliliği, olgun sanayi 
altyapısı ve Kale Grubu ile 
uyumları.
Basın toplantısında, İngilte-
re’nin Türkiye Büyükelçisi 
Richard Peter Moore da kısa 
bir konuşma yaptı. Moore, 
bu ortak girişimin, İngilte-
re ve Türkiye’nin, savunma 
sanayisindeki yakın dostlu-
ğunun tescil edilmesi adına 
önemli adım olduğunu be-
lirtti ve İngiltere’nin, bu or-
taklığa tam destek verdiğini 
ifade etti.
Basın açıklamalarının ar-
dından, Okyay ve Cholerton, 
ortak girişim ile ilgili imza-
ları attılar. Toplantı, hatıra 
fotoğrafı çekimi ve soru-ce-
vap oturumu ile sona erdi.
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IDEF 2017, 50 ülkeden, 503’ü yabancı; 317’si ise yerli olmak 
üzere, toplam 820 firma ve firma temsilciliğine ev sahip-
liği yaptı. Fuarı, 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 133 

heyet (637 heyet üyesi) ve 60.754’ü yerli; 5.028’si yabancı  
(116 ülkeden) olmak üzere, toplam 65.782 kişi ziyaret etti. 
Fuara, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, 
26 Bakan, 6 Genelkurmay Başkanı, 17 Bakan Yardımcısı,  
5 Genelkurmay Başkan Yardımcısı, 10 Kuvvet Komutanı ve 
14 Müsteşar ile çok sayıda sivil ve askeri tedarik makamı da 
katıldı.
IDEF 2017’de, 2.240 adet randevulu görüşme ve stant ziyare-
ti; 50 de imza töreni gerçekleştirildi. Fuar alanının yanı sıra 
deniz platformları da Büyükçekmece Limanı’nda sergilendi.

İş Birliği Platformu
Açılış töreninde, kürsüye ilk olarak, TSKGV Genel Müdür Ve-
kili Sadık Piyade geldi. Piyade, fuar ile ilgili şunları söyledi: 
“Türk savunma sanayisinin dışarı açılan kapısı olan IDEF, 
dünyanın en büyük savunma fuarlarından birisi olmuş; ulus-
lararası ve yerli savunma sanayisi şirketleri için, önemli bir 
iş birliği, pazarlama ve tanıtım platformu konumuna ulaş-
mıştır.”

IDEF 2017, Sektörün 
Hâkim Konumunu Teyit Etti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 

ev sahipliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’nın yönetim 

ve sorumluluğunda düzenlenen 
IDEF 2017, 13’üncü Uluslararası 

Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2017), 
9-12 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul’da 

gerçekleştirildi. Bu yılki fuara, Türk 
firmalarının ilk kez sergiledikleri ürün 
ve çözümlerinin fazlalığı ile imzalanan 

sözleşme ve mutabakat muhtırası 
sayısındaki artış damga vurdu. 

Fuar, yerli firmaların, Türk savunma ve 
havacılık sektöründe her türlü ihtiyacı 

karşılamaya hazır olduklarını ve sektörün 
her alanına hâkimi olma kararlılıklarını 

gözler önüne serdi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

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

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com 
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TSKGV’nin, bu yıl, kuruluşunun 30’uncu yıldönümünü kut-
ladığını hatırlatan Piyade, sözlerine son verirken, TSKGV’yi 
bağışları ile var eden Türk milletine teşekkür etti.

Kendini İspatlamış Sistemler 
Sergileniyor
Piyade’nin ardından kürsüye, Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir geldi. Prof. Dr. Demir, konuşmasın-
da şunları söyledi: “Savunma sanayimiz, 1.000’den fazla 
şirketimizin, KOBİ’lerimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve 
üniversitelerimizin katılımıyla mili bir yapıya dönüşmüş va-
ziyettedir. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması 
arasında, iki firmamız bulunmaktadır. Dünyanın tüm böl-
gelerinde, dost ve müttefik ülkeler ile iş birliği ve ihracat 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Müsteşarlığımızca yürü-
tülen uluslararası iş birliği ve ihracat faaliyetlerinde, ülke-
mizin savunma sanayisi kabiliyetlerinin tanıtımı yapılmakta 
ve müttefik ülkeler ile iş birliği süreçleri geliştirilmekte-
dir. İlgili ülkeler ile savunma sanayisi alanında kurulan iş 
birlikleri, mevcut siyasi ilişkilerimizin kuvvetlendirilmesi 
açısından da önem arz etmektedir. Türk savunma sanayi-

sinin son yıllarda göstermiş olduğu gelişim, birçok alanda, 
firmalarımızın; platform, sistem ve yeteneklerinin, yurt dışı 
pazarlarda talep edilir hâle gelmesini sağlamıştır. Yerli fir-
malarımız tarafından üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bizzat kullandığı; sahada kendini ispatlamış platform ve 
sistemler, birebir IDEF 2017 fuar alanında sergilenecektir. 
Bu nedenle IDEF 2017 fuarının, milli kabiliyetlerimizin dün-
ya kamuoyuna tanıtılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi 
açısından oldukça önemli bir platform olduğu kanaatinde-
yiz. Bununla birlikte, IDEF 2017 fuarı; savunma, güvenlik, 
kara, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi sektörlerinde, 
yabancı platform, sistem ve malzeme üreticilerine de ev 
sahipliği yapacaktır. Önemli projelerin de imzaları atılacak-
tır. Tüm misafirlerimizden, bu önemli fırsatı değerlendire-
rek, dünya barışı ve istikrarlı bir geleceğin tesis edileceği; 
uzun yıllar boyunca devam edecek dostlukların kurulacağı 
bir platforma dönüştürülmesinde desteklerini beklemek-
teyiz.”
Prof. Dr. Demir’in konuşmasının ardından, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin başarıyla yürüttüğü projelerin görüntü-
lerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
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Kazan-Kazan Formülünü Hayata 
Geçireceğiz
Törenini bir sonraki konuşmacısı, Milli Savunma Bakanı Fik-
ri Işık oldu. Bakan Işık, küresel terör tehdidine dikkat çekti 
ve bu tehdidin, savunma ve güvenlik harcamalarında, dün-
ya genelinde bir artışı tetiklediğini belirtti. Bu durumun, iş 
birliğinde yeni kapılar açtığını, şu sözlerle anlattı: “Savunma 
harcamalarındaki artışın, ülkelerin genel refah ve gelişmiş-
liğinden çalarak değil, refah ve gelişmişliğe katkı sağlaya-
cak şekilde olmasını arzu ediyoruz. Savunma harcamaları; 
üretimi, istihdamı ve kalkınmayı sağlayacak şekilse planlan-
malıdır. Bazı ülkelerin sadece satıcı, bazı ülkelerin de alıcı 
rolünde olduğu bir sömürü düzeni alışkanlığından çıkılmalı, 
sistem; güvenlik, istikrar ve kalkınma ideali üzerine kurul-
malıdır. Bu anlayışın hayata geçmesi için, ülkeler arası iş 
birliğinin artması; bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımı ile 
ortak üretim gibi alanlara daha fazla yoğunlaşılması gerek-
mektedir. Bazı ülkelerin sürekli kazandığı, bazı ülkelerin ise 
sürekli kaybettiği bir düzen sürdürülebilir değil. Herkes için 
kazan-kazan formülü hayata geçirilmelidir. IDEF 2017’de, 
savunma sanayisinde herkesin kazandığı fırsatların en güzel 
şekilde oluşturmasını istiyoruz ve diliyoruz.”
Bakan Işık, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanında iş 

birliği anlayışını da şöyle dile getirdi: “Bu dünyada, artık bir 
ülkenin, tüm güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını, kendi öz kay-
nakları ve kabiliyetleri ile karşılamasının mümkün olmadı-
ğını düşünüyoruz. Kazandığımız bilgi birikimi ve tecrübele-
rimizi, dostlarımızın da istifadesine sunuyoruz. Sadece ürün 
satmanın peşinde değiliz. Biz uzun vadeli ortaklıklar kur-
mayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Finansmana 
erişim problemi yaşayan dost ülkeler için de barter sistemi 
ve benzeri modelleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık; tamamlamak üzereyiz. Artık uluslararası bir 
marka olan IDEF, tüm bu iş birliklerini geliştirmek için çok 
uygun fırsatlar sunuyor.”

Teknolojik Araçlar Başarıyı Getiriyor
Törenin son konuşmasını, Başbakan Binali Yıldırım yaptı. 
Konuşmasında, jeopolitik durum ve dünyadaki gelişmelerle 
ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, Türki-
ye’nin yaklaşımını, “Kendi güvenliğimiz için istediğimizi, her-
kes için istiyoruz.” cümlesi ile dile getirdi.
Başbakan Yıldırım, küresel terörle ve kaçak göçle mücade-
lede Türkiye’nin elde ettiği başarılara vurgu yaptı ve “Güven-
lik güçlerimizin başarısında, teknolojik araçların kullanılma-
sı, çok önemli bir fark ortaya koyuyor.” dedi.
Başbakan Yıldırım, savunma sanayisi ile ilgili de bazı rakam-
lar verdi ve şunları söyledi: “15 yıl önce, savunma sanayisin-
de dışa bağımlılığımız %80’ler mertebesinde iken bugün bu 
oran, %40’ların altına düşmüştür… 1.000’den fazla şirket, 
KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerin katılımı ile 
yerli ve milli savunma sanayisi altyapısı oluşturulmuştur ve 
çalışmalar devam etmektedir. Ar-Ge harcamalarına ayırdı-
ğımız pay da yıldan yıla artmaya devam ediyor… Milli ve yerli 
teknolojiler, ancak Ar-Ge ve yatırımla mümkün olur.”
Konuşmaların ardından, fuarın açılışını temsil eden kurdele 
kesimi yapıldı ve tören, aile fotoğrafının çekilmesi ile sona 
erdi.

Devletin Desteği Tam
Açılış töreninin ardından, Başbakan Yıldırım ve başta Sierra 
Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma olmak üzere be-
raberindeki heyet, fuar alanını dolaşarak, sergilenen sistem-
leri incelediler. Başbakan Yıldırım, yerli firmaların stantları-
nın yanı sıra yabancı firmaların stantlarına da ilgi gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, fuarın sonuna kadar yoğun 
bir programı takip etti. Azerbaycan, Burkina Faso, Gabon, 
Gana, Gürcistan, Filipinler, İtalya, Katar, KKTC, Kosova, 
Lübnan, Madagaskar, Malezya, Moğolistan, Sudan, Ugan-
da ve Ukrayna’dan gelen; bakan, genelkurmay başkanı ve 
heyetlerle bir araya geldi. Ayrıca, Nisan ayında Malezya’da 
gerçekleştirilen Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacı-
lık Fuarı’nda oluşturulan Türkiye-Endonezya-Katar-Malez-
ya-Pakistan Beşli Mekanizması’nın ilk toplantısı da Bakan 
Işık’ın da katılımı ile fuar sırasında gerçekleştirildi. Toplan-
tıda konuşan Bakan Işık, dünyanın içinden geçtiği bu kritik 
dönemde, birbiri ile aynı görüşleri paylaşan; uluslararası 
sorunlar karşısında benzer tutumlar izleyen bu 5 ülkenin ya-
kın iş birliğinin, hiç olmadığı kadar önem kazandığını söyledi. 
Bakan Işık, şöyle devam etti: “Bu doğrultuda, Katar Savun-
ma Bakanı Sayın Halid Bin Muhammed Al Attiyah’ın önerisi 
ve Malezya Savunma Bakanı Sayın Hishamuddin’in desteği 
ile ortaya çıkan beşli mekanizmaya büyük önem verdiğimizi, 
özellikle belirtmek istiyorum. Bölgelerinde lider konumdaki 
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ülkelerimizin, böyle bir ini-
siyatif kapsamında bir ara-
ya gelmesinin, diğer bölge 
ülkelerine de örnek teşkil 
edeceğini düşünüyor; aynı 
zamanda dünya barışına ve 
istikrarına dahi önemli katkı 
sağlayacağına inanıyorum. 
Gerçekleştireceğimiz top-
lantılarda, öncelikle çalışma 
gruplarının yol haritasının 
ve iş birliği alanlarının be-
lirlenmesini bekliyoruz. Bu 
çalışmalarımız, bilahare 
Doha’da icra edilmesi plan-
lanan bakanlar toplantısına 
hazırlık teşkil edecektir.”
Bakan Işık, konuk bakanlar-
la birlikte, fuar kapsamında, 
Büyükçekmece Koyu’nda 
bulunan TCG BÜYÜKADA 
(F-512)’ya bir ziyaret ger-
çekleştirdi. Ayrıca, bazı imza 
törenlerine şahitlik etti.
Fuarın son günü, KAAN fü-
zesinin Türk Silahlı Kuvvet-
lerine tesliminden önceki 
son test atışı, Bakan Işık  
ve protokol tarafından,  
ROKETSAN standında bulu-
nan toplantı odasından canlı 
olarak izlendi. Sinop’ta ger-
çekleştirilen test atışında, 
füze, Karadeniz’e doğru fır-
latıldı ve 280 km’lik bir men-
zile ulaşabileceğini gösteren 
bir rotayı başarıyla izledi.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de yoğun 
bir fuar geçirdi. Fuar kapsamında, günün erken saatlerinde 
başlayan görüşme trafiğinden zaman buldukça, fuara ka-
tılan firmaların stantlarını da ziyaret eden Prof. Dr. Demir, 
hem son ürün ve sistemleri yerinde inceledi hem de sana-
yicilerden, faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Prof. Dr. Demir, de-
taylarını ilerleyen sayfalarımızda sizlerle paylaşacağımız, bir 
dizi imza törenine de katıldı.

MSI Dergisi, Farkını 
Gösterdi

MSI Dergisi de IDEF 2017’de 
kuvvetli bir katılımla yer 
aldı. MSI Dergisi’nin ve İn-
gilizce sürümü MSI Turkish 
Defence Review (TDR)’in 
IDEF 2017 özel sayıları, 
fuar süresinde, katılımcı-
lara ücretsiz olarak dağı-
tıldı. Başta Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın IDEF 2017 Mesajı ile  
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Savunma Sanayii  
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in söyleşileri olmak üzere,  
Türk savunma ve havacılık sektörünün her seviyede-
ki paydaşlarının; mesajlarını, söyleşilerini, haberlerini  
ve tanıtım yazılarını içeren bu özel sayılar,  
IDEF 2017’nin en kapsamlı yayınları oldu. MSI Dergisi’nin 
standında da tüm yayınlarımız; MSI Dergisi, MSI TDR ve 
AMAC (Ankara Military Attache Corps / Ankara Askeri  
Ataşeler Birliği) Dergisi, okuyucularla buluştu. Geniş bir 
ekip ile takip ettiğimiz IDEF 2017’den haberleri, bu sayımız-
la birlikte, bir kaç bölüm hâlinde okuyucularımızın ilgisine 
sunuyoruz. İlk bölümde; fuar sırasında gerçekleştirilen 
yeni ürün lansmanları ve düzenlenen imza törenleri önce-
likli olmak üzere, fuar kapsamındaki faaliyetlerine yönelik 
bilgi paylaşımı yapan firmaların haberlerine de yer vererek  
başlıyoruz.

MSI Dergisi ve MSI Turkish Defence Review (TDR) IDEF 2017 özel sayıları, fuar boyunca, katılımcılara ücretsiz olarak 
dağıtıldı. Başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın IDEF 2017 Mesajı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın ve 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in söyleşileri olmak üzere, Türk savunma ve havacılık sektörünün 
tüm paydaşlarına dair gelişmeleri içeren bu özel sayılar, IDEF 2017’nin, dünya genelindeki en kapsamlı yayınları oldu.

Fuarın son günü, KAAN füzesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önceki 
son test atışı, Bakan Işık ve protokol tarafından, ROKETSAN standında bulunan 
toplantı odasından canlı olarak izlendi.

Bakan Işık, konuk bakanlarla birlikte, fuar kapsamında, Büyükçekmece Koyu’nda bulunan 
TCG BÜYÜKADA (F-512)’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

©
 T

SK
G

V

©
 M

SB



Haziran 2017 - 23



MSI IDEF 2017 ÖZEL / Öne Çıkan Yeni Ürünler 

24 - Haziran 2017

IDEF 2017’de Öne Çıkan Yeni Ürünler

t

 ASELSAN’ın fuarda sergilediği 
ürünleri arasında; TUFAN 
Elektromanyetik Top Sistemi 
(solda) ve KORHAN uzaktan 
komutalı kulesi ve zırhlı aracı 
(sağda) da yer aldı.

t  ASELSAN, 
standının açık 

kısmında, M60T 
Tanklarının 
Tanksavar 

Savunma 
Yeteneğinin 

Geliştirilmesi 
(FIRAT-M60T) 

Projesi’ne 
yönelik olarak 

geliştirdiği 
prototipi de 

sergiledi.

t ASELSAN, fuara, bugüne kadar 
gerçekleştirilen IDEF fuarlarındaki 
en büyük stant alanı ile katıldı. 
ASELSAN standı, 4.161 metrekaresi 
kapalı ve 740 metrekaresi açık 
olmak üzere, toplam 
4.901 metrekare genişliğe 
sahipti. ASELSAN, 300’den 
fazla ürün ve sistemin yer aldığı 
bu stantta, onlarca yeni ürününü, 
ilk defa sergiledi.
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t AYESAŞ’ın fuarda sergilediği Yeni Nesil Operatör Konsolu, deniz platformlarının 
yanı sıra kara platformlarında da kullanılabilecek. AYESAŞ, Yeni Nesil Operatör Konsolu’nun tanıtımı 
kapsamında, bir su üstü platformunun canlandırılması için, sanal gerçeklik uygulamalarından da 
yararlandı.

t BMC, AMAZON aracının en güncel sürümünü, TÜBİTAK tarafından geliştirilen lazer sisteminin de 
entegre edildiği konfigürasyonda sergiledi.
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t  BMC; uzaktan komutalı robotik kol, uzaktan komutalı silah istasyonu, akustik atış tespit sistemi gibi çeşitli faydalı yüklerle donatılmış sürümü ile sergilediği 
KİRPİ’nin, personel taşıyıcı rolünün ötesinde, bir görev aracı olarak da kullanılabileceğini gösterdi.

t  Katmanlı imalat uygulamalarına yönelik 3 boyutlu yazıcı ürün ailesi geliştiren FİGES, 
bu ailenin üyelerinden FLS 110’u da fuara getirdi.

t Teleskopik Yükselme Sistemi (MAST), 
FİGES’in sergilediği bir diğer yeni ürün oldu.
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t FNSS KAPLAN ürün ailesi, gelişimini, KAPLAN 30 ile sürdürdü. IDEF 2017’de KAPLAN 20’nin 
lansmanını da yapan FNSS, KAPLAN 30’un geliştirilme sürecinde, kullanıcı taleplerini de dikkate aldı.

Meskûn mahal uygulamaları 
için geliştirilen PARS İZCİ, farklı 
görünüşü ile FNSS standının öne 
çıkan araçlarından biri oldu.

t FNSS, PARS III’ün, hem 8x8 hem de 6x6 sürümlerini sergiledi.
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t Fuara gelenler,  FNSS standında, 
orta ağırlık sınıfı tank KAPLAN 
MT’nin ete kemiğe bürünmüş 
hâlini de gördüler.

t

 FNSS, insansız sürümünü 
IDEF 2015’te tanıttığı TEBER 
kulesinin 2 kişilik sürümünü de 
IDEF 2017’de ziyaretçilerinin 
ilgisine sundu.

t  HAVELSAN, Siber Savunma Teknoloji Merkezi (SİSATEM)’nin ve burada geliştirdiği siber güvenlik ürünlerinin tanıtımını da yaptı.

28 - Haziran 2017
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HAVELSAN’ın T-129 ATAK helikopteri için 
geliştirdiği simülatör, firmanın simülasyon 
sistemleri konusundaki iddiasını ortaya koydu.

t  Katmerciler, Zırhlı Ambulans’ın, Türkiye’de, baştan bu amaçla tasarlanıp üretilen (başka bir amaçla 
tasarlanmış aracın ambulansa dönüştürülmediği) ilk araç olduğunu vurguluyor.

t  Fuarın sürprizleri arasında, Katmerciler’in, insansız silahlı sistemi Uzaktan Kumandalı Atış Platformu 
(UKAP)’nu sergilemesi de yer aldı.
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t HIZIR, Katmerciler-ASELSAN iş birliği ile Türkiye’nin ilk hibrit zırhlı aracı 
olmaya hazırlanıyor.

t  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) tarafından geliştirilen ve 
sanayileşmesi Meteksan Savunma tarafından yapılan sonarın su üstü 
(dry-end) birimi, Dz.K.K.lığı standında yer aldı.

t Meteksan Savunma’nın Retinar ürün ailesi, gelişimini 
Retinar OPUS ile sürdürüyor.

Meteksan Savunma, MİLDAR ile başladığı ve 
milimetre dalga teknolojisinin kullanıldığı ürün 
ailesine, Otomatik Kalkış İniş Sistemi (OKİS)’ni de 
eklemeye hazırlanıyor.
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t Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile ASELSAN’ın ortaklığına 
geliştirilen Kamyona Monteli Obüs (KMO), AFGM’nin, yeni dönemde, 
sektör firmaları ile yapacağı iş birlikleri için bir örnek oluşturdu.

t  Nurol Makina, ILGAZ aracını yenileyerek ILGAZ II’yi ortaya çıkarttı. Araç, 
bir yurt dışı müşteriye de satıldı.

t Nurol Makina, EJDER KUNTER’in personel taşıyıcı sürümünü, TEPEGÖZ İHA sistemi entegre edilmiş bir şekilde sergiledi.
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t

 Nurol Makina NMS, modülerliği ile kara araçları sektörüne yeni bir soluk 
getirmeye hazırlanıyor.

t  Otokar, MIZRAK S 30 kulesi ile MIZRAK kulesinin kabiliyetlerini, 
6x6 araçlara taşıyor.

t

 Otokar, URAL’ın 
zırhlı tek kabin 
sürümünü, 
tehlikeli ve 
risk altındaki 
bölgelerde yer 
alan birliklere; 
yakıt, yiyecek 
ve su gibi hayati 
öneme sahip 
malzemelerin 
ikmalini 
gerçekleştirmek 
üzere geliştirdi.

Otokar, ALTAY tankının Asimetrik Harp Tankı (AHT) sürümünü geliştirerek, yenilikçi yönünü bir kez daha gösterdi.
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t ROKETSAN’ın, CİRİT füzesi üzerinden 
geliştirdiği MAM-C, MAM-L’nin açtığı yoldan 
ilerleyecek.

t STM standında sergilenen ALPAGU otonom taktik vurucu sabit kanatlı İHA, 
lançerden fırlatılarak kullanılıyor.

t STM’nin KARGU otonom döner kanatlı vurucu İHA’sı, keşif ve gözetleme 
yapabilmenin yanı sıra tespit edilen hedefleri imha etmek için de kullanılabiliyor.

t STM, LAGARİ yüksek çözünürlüklü 
gözlem mikro uydusu ile asgari 
2 yıllık hizmet ömrü vaat ediyor.

t

 TOGAN otonom döner kanatlı keşif 
İHA sistemi ile STM, tek personel 
tarafından kullanılabilme kabiliyeti 
kazandırıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen KAAN Füze Sistemi, fuarın son günü 
gerçekleştirilen atış testi ile kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.
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t TEI, Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında geliştirdiği motoru da sergiledi.

t  TÜMOSAN, motoru ve şanzımanı da dâhil olmak üzere yerli olarak geliştirdiği PUSAT aracı ile özellikle 
ihracat kısıtlarına tabi olmayan bir çözüm sunmayı hedefliyor.

t TÜBİTAK SAGE, radar güdümlü Bozdoğan ve kızılötesi güdümlü Gökdoğan havadan havaya füzeleri ile hava araçlarına yönelik geniş ürün ailesinin eksik 
bileşenlerini tamamlamayı hedefliyor.

TÜMOSAN, askeri bir aracın; motor, şanzıman ve güç aktarım 
aksamını yerli olarak geliştirebileceğini katılımcılara gösterdi. 
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IDEF 2017 ÖZEL / Öne Çıkan Yeni Ürünler 

IDEF 2015’ten beri gelişimini sürdüren 
HÜRKUŞ, silahlı C sürümü ile 
ziyaretçilerin karşısına çıktı.

t Vestel Savunma, KARAYEL’i bir ürün ailesi hâline getirme çalışmaları kapsamında, daha geniş bir kanat açıklığına sahip ve daha uzun süre havada kalabilen 
KARAYEL-SU’yu geliştirdi.

Mühimmat taşıma kabiliyet ile ilgili denemeleri basına 
fuardan kısa bir süre önce açıklanan ANKA İHA’sı, 

TUSAŞ standında, hem mühimmat hem de SAR radarı ve 
elektro-optik algılayıcı faydalı yükleri ile sergilendi.
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TUSAŞ, Özgün Helikopter Programı 
kapsamında geliştirdiği T625’in ilk 
prototipini sergileyerek, projede geldiği 
noktayı gözler önüne serdi.
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Türkiye ile Pakistan arasındaki bir dizi anlaşmaya,  
10 Mayıs’ta imza atıldı. İlk olarak, Savunma Sanayii Müs-

teşarlığı (SSM) ile PAC Kamra arasında, Başlangıç Eğitim 
Uçağı (BEU) Projesi Sözleşmesi imzalandı. Türkiye, başlangıç 
eğitim uçağı ihtiyacı için, PAC Kamra’nın, Super Mushshak 
uçağını seçmişti. Pakistan Savunma Üretim Bakanı Rana 
Tanveer Hussain, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve PAC Kamra Başkanı Korgeneral Arshad Malik tara-
fından imzalanan sözleşme ile 52 adet uçak tedarik edilerek 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek.
İkinci imzalar, MİLGEM Niyet Beyanı için, Prof. Dr. Demir ve 
Pakistan Savunma Üretim Bakan Müsteşarı Syed Muham-
mad Owais tarafından atıldı. Pakistan’ın, muharip gemi ihti-
yacı için MİLGEM’i seçmesi durumunda, 4 adet gemi, Karaçi 
Tersanesi’nin kabiliyetleri kullanılarak inşa edilecek.
Son olarak, TUSAŞ ile PAC Kamra arasında, iş birliğine yöne-
lik bir mutabakat muhtırası imzalandı.
Atılan imzaların ardından kısa bir konuşma yapan Bakan Hus-
sain, “Bu imzalar, iş birliğimizi geliştirecek. Daha ileriye gi-

deceğiz. İki ülkenin de birbirinden yararlanabileceği yetenek-
leri var.” dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da MİLGEM’in 
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacağını söyledi 
ve şunları ekledi: “Pakistan, bizim için sıradan bir ülke değil. 
Pakistan bizim için, sadece dost ülke değildir. Pakistan bizim 
için, hem kardeş hem dost hem de stratejik bir ortaktır.”

Türkiye ve Pakistan’ın 
Gündemi: Super Mushshak 
ve MİLGEM

İmza törenlerine, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Pakistan Savunma Üretim 
Bakanı Rana Tanveer Hussain başta olmak üzere, çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

TUSAŞ ile PAC Kamra arasındaki imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve 
PAC Kamra Başkanı Korgeneral Arshad Malik tarafından atıldı.
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TUSAŞ ile DEFTECH, Malez-
ya’nın insansız hava aracı sis-

temleri ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik iş birliği anlaşmasını, 10 
Mayıs’ta imzaladı.

Türkiye ile Ukrayna ara-
sındaki, savunma sa-

nayisi alanındaki ilişkileri 
daha da geliştirecek iş bir-
liği anlaşması, 10 Mayıs’ta, 
Milli Savunma Bakanı Fikri 
Işık, Ukrayna Ulusal Gü-
venlik ve Savunma Sekre-

teri Olexandr Turchynov, 
Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail Demir 
ve UkroBoronProm Genel 

Direktörü Roman Roma-
nov’un katıldığı törenle im-
zalandı. İmzalanan anlaş-
ma; havacılık ekipmanları 

ve kara sistemleri başta ol-
mak üzere, iki ülke arasın-
da ele alınacak yeni projele-
ri kapsıyor.

ASELSAN ile Antonov, 10 Mayıs’ta, 
aviyonik sistemler ve özel görev 

ekipmanları konusunda iş birliği yap-
mak üzere, bir mutabakat muhtıra-
sı imzaladı. İki firma, ilk aşamada,  
Antonov tarafından üretilmekte olan 
An-148 uçakları için, aviyonik sistem ve 
özel görev ekipmanlarının sağlanması-
nı hedefliyor. Taraflar, bunun ötesinde, 
potansiyel iş birliği kapsamının, başta 
An-158 ve An-178 uçakları olmak üze-
re genişletilmesi konusunda da görüş 
birliğine vardılar.

Malezya’nın 
İHA İhtiyacı için 
TUSAŞ-DEFTECH 
İş Birliği

Türkiye ile Ukrayna Arasındaki 
Savunma Sanayisi İlişkileri Derinleşiyor

ASELSAN-Antonov 
İş Birliği, An-148 ile 
Başlıyor

Soldan sağa: Tümg. Dato’ Pahlawan Zulkifli bin 
Mansor, DEFTECH Grup CEO’su Dato’ Haji Amril 
Samsudin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı 
Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

Mutabakat muhtırası, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve Antonov Başkanı Oleksandr Kotsyuba tarafından imzalandı.
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Türkiye ile İngiltere arasında, hükümetler seviyesinde de 
sürdürülen temasların sonucunda, Milli Muharip Uçak 

Geliştirilmesi (TF-X) Projesi ile ilgili iki önemli imza töreni,  
10 Mayıs’ta gerçekleştirildi.
Her iki ülkenin Savunma Bakanları, uzun dönem taahhütlere 
ilişkin, mektup teatisi yöntemiyle stratejik seviyede bir iş bir-
liği tesis ettiler. İlk tören olan; Milli Muharip Uçak Geliştirme 
Programı için Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Ara-
sında Mektup Teatisi Töreni, bu mektupları konu aldı. Tören 
sertifikası, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail De-
mir ve DIT DSO (Department for International Trade Defence 
and Security Organisation / Uluslararası Ticaret Bakanlığı 
Savunma ve Güvenlik Kurumu) Başkanı Stephen Phipson ta-
rafından imzalandı.
Bu törenin ardından, Milli Muharip Uçak Geliştirme Programı 
için, TUSAŞ ve BAE Systems Anlaşma Tutanağı İmza Töreni 

gerçekleştirildi. Milli Muharip Uçak Programı kapsamında 
yürütülen çalışmalar neticesinde, imzalanacak iş birliği an-
laşmasının ana prensiplerine ilişkin olarak, TUSAŞ ve BAE 
Systems arasında mutabakata varılmış ve 28 Ocak 2017 ta-
rihinde, çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Bu törende ise ta-
raflar arasında imzalanacak iş birliği anlaşması kapsamında, 
sürdürülen müzakereler tamamlanarak onay süreçlerinin 
başlatılması amacıyla, tarafların geldiği durumu tespit eden 
mutabakat metni imzalandı. İmzalar; TUSAŞ Genel Müdürü 
Temel Kotil, TUSAŞ Milli Muharip Uçak Grup Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Cavcar, BAE Systems Genel Müdür Yardımcısı 
Tom Fillingham ve BAE Systems MAI Yönetim Kurulu Başka-
nı Michael Hasnip tarafından atıldı.
Törenlere, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal 
ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore başta ol-
mak üzere, çok sayıda üst düzey misafir de katıldı.

 TUSAŞ ve BAE Systems temsilcileri anlaşmayı imzalıyor.

Soldan sağa: TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, DIT DSO Başkanı Stephen Phipson, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Abidin Ünal ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore

TUSAŞ ve BAE Systems, 
TF-X’te Kader Ortağı Oldular
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TUSAŞ ile Antonov, 10 Mayıs’ta, İHA sistemlerinin geliştirilmesi ve ortak üretimine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı.  
İki firma arasındaki iş birliği, silahlı İHA’ları da kapsayacak. 

Nurol BAE Systems Hava Sistemleri A.Ş. (BNA), MTU ve 
Safran firmalarının ortak girişim şirketi AES için, motor 

kontrol sistemi geliştirecek. Elektronik Motor Kontrol Siste-
mi Geliştirme Projesi, 10 Mayıs’ta düzenlenen törenle imza-
landı.
BNA Genel Müdürü Eray Gökalp, törende şunları söyledi:  
“Ülkemizin havacılık sanayisinin gelişimine verdiği önem, 
koyduğu yüksek stratejik hedefler ve ayırdığı imkânlar, he-
pinizin malumu. Nurol Holding de bu milli mücadeleye kayıt-
sız kalmadı ve BNA’yı kurdu. Havacılık alanında ana sistem 
tedarikçisi olma yolunda hedeflerimizi koyduk. Firmamız 
henüz çok yeni. Daha faaliyetleri başlayalı 1 seneyi bulmadı; 
ama özellikle ülkemizde yatırım yapılmamış boş alanlardaki 
teknolojileri, ülkemizin kabiliyetleri arasına sokmayı hedef-

liyoruz. Bunlar, özellikle uçuş kritik sistemler: Uçuş kontrol 
sistemleri, motor kontrol sistemleri ve hidrolik sistemler. 
Teknoloji olarak, düşük görünürlük ve sanal gerçeklik konu-
larına da ilgi duyuyoruz. Küresel bir firma olma hedefimiz var. 
Dünya çapında rekabetçi bir firma olmanın ana unsurunun da 
sanayisi gelişmiş ülkelere ihracat yapmaktan geçtiğine ina-
nıyoruz. Bugün toplanma sebebimiz de AES’ye motor kont-
rol ünitesi tasarlayıp Almanya’ya ihracat gerçekleştirmek.  
Motorun beyni olarak kabul edilen elektronik kontrol ünite-
sinin bütün yazılım ve donanım tasarımları ve üretimler yerli 
olarak, Türk mühendisleri tarafından yapılacak.”
AES CEO’su Bernard Jurczynski de iş birliği yaptıkları firma-
ları özel olarak seçtiklerini belirtti ve BNA’nın, kendileri için 
mükemmel bir ortak olduğunu ifade etti.

TUSAŞ, İHA İş Birliklerini Antonov ile Genişletiyor

AES, Motor Kontrol Sistemlerini BNA’ya Emanet Edecek

Soldan sağa: TUSAŞ Genel Müdürü 
Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Antonov 
Başkanı Oleksandr Kotsuiba ve Antonov 
Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Yuliy Kyselov

Soldan sağa: BNA Program Müdürü Emre Gürdamar, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı, AES Program ve Satış Direktörü Dr. Andreas Kreiner, 
AES CEO’su Bernard Jurczynski, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı ve BNA Genel Müdürü Eray Gökalp

46 - Haziran 2017
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TÜBİTAK SAGE ile Vitro-
ciset arasındaki iş bir-

liği protokolü, 10 Mayıs’ta 
imzalandı. TÜBİTAK SAGE 
Müdürü Erdal Çakmak,  
iki kuruluşun, uzun süredir 
iş birliği yaptığını belirtti. 

Vitrociset Strateji ve Ku-
rumsal Gelişim Direktörü  
Gianluca Baldassarre de 
Türk ve dünya pazarları 
için yüksek teknoloji içeren  
çözümler geliştireceklerini 
söyledi.

Kanat Tahrik Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Üretil-
mesi Niyet Mektubu, 10 Mayıs’ta, TÜBİTAK SAGE ile  

FEMSAN arasında imzalandı. Törende konuşan TÜBİTAK 
SAGE Müdürü Erdal Çakmak, atılan imzanın, güdüm-
lü mühimmatlardaki kanat kontrol sistemlerinin mil-
li olarak üretilmesi ve bağımsız olarak temin edilmesi 
açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.  
FEMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ülker de çok 
daha derin bir iş birliği yapacaklarını belirtti.

TÜBİTAK SAGE ve Vitrociset, 
İş Birliklerini Geliştiriyor

TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak ve Vitrociset Strateji ve Kurumsal 
Gelişim Direktörü Gianluca Baldassarre

TÜBİTAK 
SAGE Müdürü 
Erdal Çakmak 

ve FEMSAN 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Ertuğrul Ülker

TÜBİTAK SAGE 
Mühimmatının Kanatçıkları 
FEMSAN’dan Güç Alacak
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Nurol Makina, araçlarına RF karıştırıcılar entegre et-
mek için, 10 Mayıs’ta, ATEL ile bir iş birliği anlaşması 

imzaladı. ATEL Genel Müdürü Erol Çınar, atılan imzalar-
la ilgili, “Yarattığımız sinerji, eminim sadece yurt içinde 
değil, yurt dışında da ciddi başarılara imza atacak.” dedi. 
Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol da “Araçlarımızı, 
yurt dışında da yoğun biçimde pazarlıyoruz. Hem önümüz-
deki yerel projelerde hem de yurt dışı faaliyetlerde, ATEL 
ile iş birliğini devam ettiriyor olacağız.” şeklinde konuştu.

Nurol Makina’nın Araçları, 
Koruma Seviyesini ATEL’in 
Karıştırıcıları ile Arttıracak

ATEL Genel Müdürü Erol Çınar ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol

MKEK ile TÜBİTAK SAGE arasındaki iş birliğini geliştirme-
ye yönelik Çerçeve İş Birliği Protokolü, taraflar arasında, 

fuarın ikinci gününde imzalandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Arif Ergin, atılan imza ile ilgili şunları söyledi: “Burada 5 ayrı 
iş modelini, tek imza ile birbirine bağlamış oluyoruz. Bunla-
rın kimisinde MKEK’nin üstlendiği işlere SAGE’nin desteğini 
kimisinde ise müşterek yapılacak işlerin nasıl gerçekleşti-
rileceğini belirleyen maddeler var.” MKEK Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Taşkın ise şunları söyledi:  
“TÜBİTAK SAGE’nin araştırma kabiliyeti ile MKEK’nin seri 
üretim kabiliyetini birleştirecek olan bu iş birliği protokolün-
den, MKEK olarak çok şeyler bekliyoruz.”

MKEK ve TÜBİTAK SAGE, 
Birbirini Bütünleyecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve MKEK 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Ahmet Taşkın
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ASELSAN ve ESEN Sistem Entegrasyon, fuarın ikinci 
gününde, ortak geliştirecekleri geniş alan gözetleme 

sistemi projelerine yönelik iş birliği olanaklarının araştırıl-
ması için, bir mutabakat muhtırası imzaladılar. Törende ko-
nuşan ESEN Sistem Entegrasyon Genel Müdürü Cem Uğur,  
“ESEN Sistem olarak, yaklaşık 5 senedir büyük emekler-

le geliştirdiğimiz geniş alan gözetleme sistemimizi, bugün, 
ülkemizin gururu ASELSAN ile yeni bir boyuta çıkarmak 
üzere bir anlaşma imzalamış bulunmaktayız. Ülkemizin 
güvenliği için çok büyük öneme sahip bu teknolojiyi, bun-
dan sonra ASELSAN ile birlikte geliştireceğimiz için gurur 
duyuyoruz.” dedi.

Soldan sağa: ESEN Sistem Entegrasyon Uzay ve Algılama Sistemleri Direktörü Erol Tunalı, ESEN Sistem Entegrasyon Genel Müdürü Cem Uğur,
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Baki Şensoy ve ASELSAN Elektro-Optik Sistemler Direktörü Yılmaz Oktay

Geniş Alan Gözetlemesinde, ASELSAN-ESEN İş Birliği
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Fuarın ikinci günü,  
TUSAŞ standında ger-

çekleştirilen bir etkinlikle,  
GÖKTÜRK-1 uydusundan 
alınan yüksek çözünürlük-
lü yer görüntüleri, Savun-
ma Sanayii Müsteşarı Prof.  
Dr. İsmail Demir’in de katı-
lımı ile ilk kez basın ve da-
vetlilerle paylaşıldı.
Fırlatıldığı 5 Aralık 2016  
tarihinden beri test ve 
devreye alma süreci de-
vam eden uydu, 6 ayda, 
1.000’den fazla kare ve şe-
rit şeklinde test görüntüsü 

çekti. Çekilen görüntülerin 
bir kısmı, uydunun görüntü 
kalibrasyonu; bir kısmı ise 
Hava Kuvvetleri Komutan-
lığının ihtiyaçları için kulla-
nılıyor.
Bu yılın 3’üncü çeyreğinde 
nihai kabulü gerçekleş-
tirilecek olan uydu, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının  
Ankara Ahlatlıbel Keşif 
Uydu Komutanlığı tesisle-
rinde bulunan yer istasyo-
nundan, uydu üzerinde yer 
alan ve milli olarak gelişti-
rilen kripto ile işletiliyor.

GÖRKTÜRK-1’in Keskin Gözleri 
Gün Yüzüne Çıktı
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Siber güvenlik ekosistemi-
nin geliştirilmesini konu 

alan iş birliği protokolü,  
10 Mayıs’ta, SSM ile TÜBİTAK 
BİLGEM arasında imzalan-
dı. İmza töreninde konuşan  
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Arif Ergin, “SSM ile yaptığı-
mız bu protokolün önemini, 
biz çok yüksekte tutuyoruz. 
Ar-Ge ihtiyaçlarını devlet 
kaynakları ile gerçekleştir-
dikten sonra, sektörün kulla-
nımına eşit mesafede sunma 
kararlılığımızı, bu proto-
kol ile akdetmiş oluyoruz.”  
dedi. Savunma Sanayii Müs-
teşar Yardımcısı Mustafa 
Şeker, değerlendirmelerini 
“Siber güvenlik, özellikle  
Ar-Ge konusunda çok ya-
tırım yapmamız gereken  
bir alan. Bunu bir baş-
langıç olarak görüyorum.  

Bizim niyetimiz, bir ekosis-
tem oluşturmak. Burada  
TÜBİTAK, en önemli aracımız 
olacak.” sözleri ile ifade etti.  
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, 
iş birliğinin önemini, “Si-
ber güvenlikte çözümlerin 
geliştirilmesi sürecini, bir 
puzzle’a benzetiyorum. Her 
parçasının, farklı kurum-
lar tarafından geliştirilip, 

bunların bir araya getirilip, 
bir ekosistemin oluşturul-
ması gerekiyor.” şeklinde 
ifade etti. SSM Siber Gü-
venlik ve Elektronik Harp 
Sistemleri Daire Başkanı 
Muhammet Sami Uluka-
vak, önümüzdeki döneme 
yönelik şunları söyledi:  
“TÜBİTAK BİLGEM, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş bir kuruluş. 
SSM de elinde ekosiste-
min oluşturulmasına yöne-
lik kaynakları bulunan ve  
mekanizmaları kullanabi-
lecek bir kamu kurumu.  
Siber güvenlik alanında,  
temalı bir ekosistem oluş-
turmak için ilk adımı atıyo-
ruz. Bu konuda, belki temalı 
bir kümelenme oluşturula-
bilir.”

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE, Ataletsel Ölçüm Birimi Ge-
liştirilmesi ve Entegrasyonuna İlişkin İş Birliği Protoko-

lü’nü, 10 Mayıs’ta imzaladı. Protokol kapsamında, ASELSAN  
tarafından geliştirilen KILAVUZ ataletsel ölçüm birimi,  
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti 

(HGK)’ne entegre edilecek. İmza töreninde kısa birer değer-
lendirme yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
İbrahim Özkol, “Milli iş birliği açısından güzel bir başlangıç.” 
derken TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de “İş birliği-
miz, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak.” dedi.

Soldan sağa: TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker ve SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri
Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak

Soldan sağa: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol ve ASELSAN 
Genel Müdürü Dr. Faik Eken

Siber Güvenlik 
Ekosistemini, 
SSM ve 
TÜBİTAK 
Geliştirecek

Milli Mühimmatların Kılavuzu, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE’den
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ASELSAN ve MKEK, 2010 yılında, 35 mm Parçacıklı Mü-
himmat geliştirilmesiyle başlayan mühimmat alanındaki 

iş birliklerini, yeni bir boyuta taşıyor. 40 mm Akıllı Bombaa-
tar Mühimmatı’nın geliştirilmesini konu alan iş birliği anlaş-
ması, ASELSAN ile MKEK arasında, 11 Mayıs’ta imzalandı.
Geliştirilecek olan 40 mm Akıllı Bombaatar Mühimmatı, si-
per ve sütre gerisindeki tehditler ile bina ve mağara içlerine 
gizlenmiş unsurlara karşı, her türlü arazi koşulunda güvenle 

kullanılabilecek. Mühimmat namludan çıkarken, havada 
patlayacağı zaman, hassas olarak programlanacak. Mühim-
matın istenen noktada patlaması sayesinde, dost unsurlara 
zarar verme riski asgari düzeyde tutulurken; gizlenmiş teh-
didin en kısa sürede etkisiz hâle getirilmesi sağlanacak. Kısa 
sürede bitirilmesi amaçlanan geliştirme çalışmaları sonra-
sında, ortaya çıkacak prototip ürünlerle atışlı yetenek göste-
rimi gerçekleştirilecek.

ASELSAN ve MKEK’den 
Yenilikçi Ürün

Soldan sağa: ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Grup Başkanı Ziya Çamoğlu, 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör 
Başkanı Mustafa Kaval, MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, MKEK Genel Müdür 
Yardımcısı Vekili Mehmet Ünal ve MKEK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akif Akgül
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Telespazio, GÖKTÜRK-1 
projesinde birlikte çalış-

tığı SDT’nin kabiliyetlerini, 
Avrupa’daki projelerinde de 
kullanmayı hedefliyor. Bu 
hedefe yönelik olarak da fu-
arın ikinci gününde, Teles-
pazio ile SDT arasında, Çok 
Amaçlı Yer Gözetleme Siste-
mi Mutabakat Muhtırası im-
zalandı. İki firma arasındaki 
iş birliği kapsamında, SDT, 
12 ay içerisinde, Multi Missi-
on Ground Segment Solution 
(Çok Amaçlı Yer İstasyonu 
Çözümü) adlı sistemi gelişti-
recek. Sistem, elektro-optik 
ya da sentetik açıklıklı radar 
uyduları gibi farklı uydular-
dan ve farklı yer istasyon-
larından gelecek, işlenmiş 
ya da işlenmemiş görüntü-
leri alacak. Bu görüntüleri; 
önce standartlara uygunluk 
ve kaynak doğruluğu gibi 
kontrollerden geçirerek içe 
aktaracak (ingestion). Daha 

sonra da Avrupa Uzay Ajan-
sı (ESA) standardına uygun 
olarak, meta data oluştura-
cak. Sistem, servis tabanlı ve 
ölçeklenebilir mimarisi sa-
yesinde, farklı kaynaklardan 
aynı anda veri gelmesi gibi 
yoğun işlem senaryolarında 
da başarıyla çalışmaya de-
vam edecek.
Sistemin 3 ana işlevi; içe 
aktarma, veri yönetimi ve 
iş akışı yönetimi olacak. Bu 
3 ana işlevi içeren çözüm, 
Telespazio-SDT ortaklığı ta-
rafından, Avrupa Birliği’nin 
uydu projelerine önerilecek.
SDT, sistemi, kendi öz  
kaynaklarını ve GÖKTÜRK-1 
projesinde yetişmiş ekibi ile 
geliştirecek. Sistem, mimari 
özellikleri sayesinde, Avru-
pa için de bir ilk olacak. SDT 
açısından projenin bir diğer 
önemli yeniliği ise yazılım 
geliştirme çalışmalarında, 
çevik yöntemlerin kullanıl-
ması olacak.
Uydular için geliştirilen sis-
temin, insansız hava araç-
ları için kullanılması da 
mümkün.

Telespazio, 
Ortağı Olarak 
SDT’yi Seçti

Soldan sağa: SDT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Dora ve Telespazio Entegre 
Proje Ekibi Direktörü Sandro Fagioli
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Fuarda, birlikte geliştir-
dikleri 155 mm Kam-

yona Monteli Obüs’ü ser-
gileyen Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü (AFGM) ile  
ASELSAN, bu iş birliklerini 
bir adım öteye taşıyacak iyi 
niyet anlaşmasını, 10 Ma-
yıs’ta imzaladı. Söz konusu 
iyi niyet anlaşması ile obüs, 
tank, silah kuleleri ve benzeri 
silahlar ile muharebe araç-
larına yönelik olarak, AFGM  
ve ASELSAN’ın, modernizas-
yon, üretim ve entegre lojis-
tik faaliyetleri kapsamında iş 
birliği yapma olanaklarının 
araştırılması amaçlanıyor.
Törende konuşan Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürü 
Murat Akkaya, anlaşmanın 
niteliğini, “Bu, tamamen ileriye dönük, uzun soluklu, uzun 
vadeli yapacağımız iş birliği için bir temel atmadır.” sözle-
riyle ifade etti. ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ise iş 
birliklerini, şu sözlerle anlattı: “AFGM ile devam eden çok 
başarılı çalışmalarımız var. Birçok projede, iş birliği ve güç 
birliği oluşturmuş durumdayız. Geçmişte de bunun çok gü-
zel örnekleri var. Mühimmat Transfer Sistemi, ADOP gibi 
projelerde beraber çalışıyoruz. Gelecekte de iş birliğimizi 
geliştirebileceğimiz çok alan var.” ASELSAN Yönetim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol da iyi dileklerini “Yerlilik 

ve millilik için hayırlı olmasını diliyorum.” sözleriyle ifade 
etti. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus 
Emre Karaosmanoğlu ise şunları söyledi: “Fuarlar, firma-
ların birbirini görmesi, tanıması ve birbiri ile teknolojilerini, 
knowhow’larını, kültürlerini birleştirerek yeni oluşumlar 
meydana getirebilmeleri için çok önemli fırsatlar. Bu fırsa-
tın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biz buradan kalktıktan 
sonra, bunları işlevsel hâle getiremezsek, bir mana ifade 
etmez. Bu iş birliğini geliştirmek için, senede en az 3 defa 
toplantılarımız olacak.”

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile UkroBoronProm çatısı altındaki Artem ve SpetsTechnoEksport, mühim-
mat üretimi konusundaki iş birliği anlaşmasını, 10 Mayıs’ta imzaladılar. İş birliği, küçük çaplı mühimmatı kapsayacak.

AFGM ile ASELSAN İş Birliğinden Hızlı Başlangıç

MKEK, Artem ve SpetsTechnoEksport, 
Mühimmat Üretimi için Bir Arada

Soldan sağa: ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, 
MSB Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya
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Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM), TEI ana 
yükleniciliğinde yürütülmekte olan Turboşaft Motor 

Geliştirme (TMG) Projesi’nde kullanılmak üzere; Çekirdek 
Motor Test Bremzesi ile bu bremzeye ait yakıt ve yağla-
ma sistemlerini tasarlayacak, üretecek ve bunların TEI’de 
kurulumunu gerçekleştirecek. Bu iş paketlerini kapsayan 
iş birliği anlaşması, fuarın ikinci gününde, AFGM ile TEI 
arasında imzalandı. Törende konuşan TEI Genel Müdürü  
Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, şunları söyledi: “‘Milli moto-
ra milli bremze’ mottosuyla geliştirdiğimiz milli turboşaft 
motorunun test sisteminin de yerli kaynaklarla ve Türki-
ye’de tasarlanıp geliştirilmesi için imza atıyoruz. Hava İk-
mal Bakım Merkezlerine ticari bir anlayış kazandırılması 

kapsamında, son 1 yıl içinde yapılan mevzuat düzenleme-
leri, gerçekten bizim de beklediğimiz; buradaki altyapının 
daha etkin kullanılması için gerekli düzenlemelerdi. Döner 
sermeye üzerinden yapılan iş birliklerimiz tabii ki devam 
ediyor; fakat mevzuatın düzenlenmesi, iş birliğimizi, hem 
daha hızlandıracak hem de kapsamını genişletecek.”
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu da değerlendirmelerini şu sözlerle ifade 
etti: “Bugüne kadar, çok ciddi kabiliyetleri olduğu hâlde 
kullanamadığımız bir yeteneğimiz vardı. AFGM altında top-
lanmış olan bakım merkezlerinin kabiliyetlerini, bundan 
sonra diğer kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve yurt 
dışı müşteriler için de kullanacağız.”

Askeri Fabrikalar Genel 
Müdürlüğü (AFGM) ile 

Airbus DS arasında, 2’nci 
Hava İkmal Bakım Merke-
zi’nin, CN-235 uçaklarının 
bakım, onarım, yenileme 
ve yarı-ömür modernizas-
yonu merkezi olması için  
yapılacak çalışmaları konu 
alan iyi niyet anlaşması,  
10 Mayıs’ta imzalandı.
Askeri Fabrikalar Genel 
Müdürü Murat Akkaya, imza 
töreninde yaptığı konuşma-
da, havacılık sektöründe 
Türkiye’nin önünü açmak, 
Türkiye’yi bölgesel bir mo-
dernizasyon üssü hâline 
getirmek için uğraştıklarını 
belirtti. Airbus DS Türkiye 
Başkanı Can Genç, şunları 
söyledi: “Bu çorbaya, biz de 

biraz tuz koymak istedik. 
Airbus olarak, elimizden 
gelen tüm gayreti göste-
rerek, yıllardır iş birliğini 
sürdürdüğümüz 2’nci Hava 
İkmal Bakım Merkezi’nin, 
hem personel hem ekip-
man hem de işlemler ola-
rak kabiliyetlerini, sadece 
kendi uçaklarımız için de-
ğil, başka ülkelerin uçak-
ları için de değerlendirip 

bölgeye ve dünyaya açmak 
istedik.” Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Yunus Emre Kara-
osmanoğlu da şunları kay-
detti: “Kayseri’de, zaten bu  
kabiliyetler var; bundan 
sonra, bunları dışa yan-
sıtabilme imkânına ka-
vuşuyoruz. Biz sadece şu 
andaki uçakların değil, 
gelecekte, A400M’nin ba-

kımlarını da bekliyoruz.  
Bu kabiliyeti, bizden başka, 
bu bölgede; sağlıklı, doğru 
ve verimli olarak verecek  
bir yer yok. Bu konuda, 
hiç alçak gönüllü ola-
mayacağız. Türk Silahlı  
Kuvvetleri (TSK)’nin bu-
güne kadar yapmış olduğu  
işler, gelecekte çok daha  
iyilerini yapabileceğini te-
minatıdır.”

TEI, Turboşaft Motorunda, AFGM’den Destek Alacak

CN-235 
Uçaklarının 
Adresi Türkiye 
Olacak

Soldan sağa: TEI Program Direktörü Levent Şenel, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya
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Soldan sağa: Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre  
Karaosmanoğlu, Airbus DS Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Bruno Lamarque ve Airbus DS Türkiye Başkanı Can Genç



STM, fuarın ikinci gü-
nünde, ThyssenKrupp 

Marine Systems (TKMS) ile  
Endonezya Deniz Kuvvet-
lerinin denizaltı ihtiyacını 

karşılamak için yapacakla-
rı iş birliğini konu alan, bir  
iyi niyet anlaşması imza-
ladı. Söz konusu anlaşma  
kapsamında, STM-TKMS tek-

lifinin ihaleyi kazanması 
durumunda, denizaltıların, 
Türkiye ve Endonezya’da 
inşa edilmesi planlanı-
yor. Bu yılın sonuna kadar  
detaylarının kesinleşmesi 

beklenen projenin gerçek-
leşmesi hâlinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, en büyük 
bedelli savunma ihracatı an-
laşmasının imzalanabileceği 
belirtiliyor.

Milli güdüm kitlerinin geliştirilmesini, üretilmesini, plat-
formlara yönelik sertifikasyonunu ve pazarlanma-

sını konu alan iş birliği protokolü, fuarın ikinci gününde,  
ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında imzalandı. ASELSAN 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, bu proto-
kolün, çalışmaları hızlandıracağını ifade ederken, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de atılan imzalarla ilgili memnu-
niyetini dile getirdi.

Endonezya’nın Denizaltıları 
için STM-TKMS İş Birliği

Güdüm Kitleri, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE’ye Emanet

Soldan sağa: STM Genel Müdür Yardımcısı Murat İkinci, 
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, TKMS İcra Kurulu Üyesi Wolfgang Kehr 
ve TKMS Satış Başkanı Sandra Jung

Soldan sağa: TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol ve ASELSAN 
Genel Müdürü Dr. Faik Eken
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TÜBİTAK BİLGEM tarafından, gerçek zamanlılık gereksi-
nimlerini karşılaması gereken gömülü sistemlerde kul-

lanılmak üzere geliştirilen Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi 
(GİS)’nin, ASELSAN ürünlerinde kullanımı yaygınlaşacak. 
IDEF 2015’te imzalanan protokol sonrasında GİS, ASELSAN 
Görevsayar-412 Görev Bilgisayarı üzerinde çalıştırıldı ve 
SARP-UKSS uygulama yazılımı, donanım ve sistem tasarım-
da değişikliğe gerek duyulmadan, GİS üzerinde çalışır hâle 
getirildi. Bu gelişmelerin ardından, GİS’in, müşteriye teslim 
edilecek ASELSAN silah sistemlerinde kullanımına yöne-
lik, 5 yıllık süreyi kapsayan iş birliği protokolü, ASELSAN ile  
TÜBİTAK BİLGEM arasında, 10 Mayıs’ta imzalandı.
İmza töreninde konuşan TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali 
Mantar, “Çalışmamızın sanayileşme tarafı eksikti. Bunu da 

imzaladığımız protokol ile gidereceğiz.” dedi. ASELSAN Ge-
nel Müdürü Dr. Faik Eken de “Hemen hemen tüm sistem-
lerimizde, gerçek zamanlı işletim sistemleri var. Bu iş bir-
liğinin devamını ve bu sistemin yaygınlaşmasını diliyorum.” 
şeklinde konuştu.
Bu protokolün ardından, Havaalanı Trafik Radarı Erken İh-
bar Sistemleri Algoritmaları Geliştirme Projesi İmza Töre-
ni gerçekleştirildi. TÜBİTAK BİLGEM, proje kapsamında,  
ASELSAN radar sistemleri için 3 ayrı algoritma geliştirecek. 
ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan Erken İkaz Radar 
Sistemi ve Havaalanı Trafik Kontrol Radar Sistemi’nde kul-
lanılacak bu algoritmalar, şöyle sıralanıyor:
n	 Rüzgâr Türbini Etkileri Eleme Algoritması,
n	 Kuş Sürüsü Eleme Algoritması ve
n	 Hava Durumu Kestirim Algoritmaları.
Projenin bedeli, 5 milyon dolar olarak açıklandı.

TÜBİTAK BİLGEM ile Koç Savunma 
arasındaki Genel Çerçeve İş Bir-

liği Protokolü, fuarın ikinci gününde 
imzalandı. 5 yıl süreli protokol; Sualtı  
Telefonu, Mesaj İşletim Sistemi, Su-
altı Savaş Yönetim Sistemleri ve Mo-
delleme ve Simülasyon Sistemleri ile  
ilgili ortak çalışmalar yapılmasını ön-
görüyor.
Törende konuşan TÜBİTAK Başka-
nı Prof. Dr. Arif Ergin, ürün bazında 
teknoloji transferi için imza attıklarını 
belirtti. Koç Savunma Yönetici Direk-
törü Hakan Başaran, “Burada; bilgi 
güvenliği ve bilişim alanında ülkemi-

ze değer katacak, hızını arttıracak ve 
gelişen ülkeler safhasına bizi fırlata-
cak adımları atmak üzere bulunuyo-
ruz.” dedi. TÜBİTAK BİLGEM Başkanı  
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise şunları 
söyledi: “Çok önemli araştırmalar ya-
pıyoruz ve projelerimizde başarılıyız. 
Geldiğimiz noktada, bunların yaygın-

laştırılması, sanayileştirilmesi konu-
sundaki durumumuz, Ar-Ge’nin biraz 
gerisinde. Koç Savunma ile yapacağı-
mız bu protokolün, yaygınlaştırma açı-
sından faydalı olacağını düşünüyorum.”

TÜBİTAK BİLGEM’in GİS 
ve Algoritma Ürünleri, 
ASELSAN ile Sanayileşiyor

TÜBİTAK BİLGEM’in 
Çalışmalarının 
Sanayileşmesine 
Koç Savunma da 
Katılıyor

Soldan sağa: TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak, TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Arif Ergin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol ve 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken

Soldan sağa: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, 
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar 
ve Koç Savunma Yönetici Direktörü Hakan Başaran 
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Taqnia Aeronautics-An-
tonov ortaklığı ile Suu-

di Arabistan’da üretilecek  
An-132 uçağının deniz karakol 
sürümünün geliştirilmesini 
konu alan mutabakat muh-
tırası; HAVELSAN, Antonov  

ve Taqnia arasında, 10 Mayıs’ta 
imzalandı. Ukrayna Ulusal 
Güvenlik ve Savunma Sekre-

teri Oleksandr Turchynov’un 
da şahitlik ettiği törende ko-
nuşan HAVELSAN Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Taner 
Düvenci, 3 firmanın güç bir-
liği yaptığını vurguladı.

HAVELSAN, Antonov ve Taqnia, 
Deniz Karakol Uçakları için Güç Birliği Yapacak

TÜBİTAK BİLGEM, Siber 
Güvenlik İş Birliklerini NETAŞ 
ile Genişletiyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik 
ve Savunma Sekreteri 

Oleksandr Turchynov’un 
da şahitlik ettiği törende, 

imzalar, firmaların üst düzey 
yetkilileri tarafından atıldı.

Siber Güvenlik İş Birliği Protokolü, TÜBİTAK BİLGEM 
ile NETAŞ arasında, fuarın ikinci gününde imzalandı.  

TÜBİTAK BİLGEM ve NETAŞ, imzaladıkları protokol çerçeve-
sinde geliştirilecek projelerde; bilgi, personel, altyapı, proje 
planlama, proje geliştirme, proje yürütme, fikri mülkiyet yö-

netimi, teknoloji transferi, değişik iş modelleri ile ticarileş-
tirme, üretim, tanıtım ve pazarlama, ürün satış, saha des-
tek alanlarında paylaşımlarda bulunacaklar. Atılan imza ile 
ilgili konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, “Bu iş 
birliği, ekosistemin ilk yapıtaşlarından birisi olacak.” derken,  
NETAŞ CEO’su C. Müjdat Altay ise “Bu sene, 50’nci yılımızı 
kutluyoruz. 800 tane Ar-Ge mühendisi ile birlikte, ülkemiz 
için çalışıyoruz. Siber güvenlik alanına, 5 sene önce girdik. 
Çok değişik çalışmalar yaptık. TÜBİTAK’ın elinde, kaynak ve 
bilgi birikimi var. Bu anlaşma ile bunları birleştiriyoruz.” dedi.

Soldan sağa: 
TÜBİTAK 
Başkanı Prof. 
Dr. Arif Ergin, 
TÜBİTAK 
BİLGEM 
Başkanı 
Prof. Dr. Hacı 
Ali Mantar, 
NETAŞ İcra 
Kurulu Üyesi 
Sercan 
Taşpınar ve 
NETAŞ CEO’su 
C. Müjdat 
Altay
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TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Gerçek Zamanlı 
İşletim Sistemi (GİS)’nin, TUSAŞ tasarımı hava araçla-

rında kullanımını konu alan; Gerçek Zamanlı İşletim Siste-
mi (GİS) İş Birliği Protokolü, 10 Mayıs’ta düzenlenen törenle 
imzalandı. Protokol, GİS’in, HÜRKUŞ’un uçuş kontrol bilgi-
sayarında kullanılmasını ve TUSAŞ’ın geliştirdiği diğer plat-
formlarda da yaygınlaştırılmasını öngörüyor. Yürütülecek 
çalışmalar kapsamında GİS, DO-178C gereklerini karşılayan 
bir işletim sistemi hâline gelecek.
Törende konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şun-

ları söyledi: “GİS bizim için çok önemli… Uçakların, heli-
kopterlerin, İHA’ların %60’ı, elektronik ve işletim siste-
mi üzerinde koşuyor. Biz GİS’i, HÜRKUŞ’ta kullanmaya 
başladık. Milli Muharip Uçak’a kadar giden serüvende, 
içinde işletim sistemi olan her alt sistemde GİS koşacak.  
Devamını bekliyoruz; çünkü önümüzdeki 100 yıl da kul-
lanmaya devam edeceğiz.” TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif 
Ergin de önümüzdeki dönemde, GİS’i; çok çekirdekli, çok 
kartlı yapılar için geliştirme çabalarının devam edeceğini 
belirtti.

TÜBİTAK BİLGEM GİS, TUSAŞ ile Havalanacak

Soldan sağa: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK 
BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve 
TUSAŞ İHA Sistemleri Grup Başkanı Ömer Yıldız
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CMOS Fotodedektör Oku-
ma Devresinin Geliştiril-

mesi ve Yaygın Kullanımının 
Sağlanması İş Birliği Pro-
tokolü, TÜBİTAK BİLGEM 
ve ROKETSAN arasında, 
10 Mayıs’ta imzalandı. İki 
firma, CMOS fotodedektör 
okuma devresinin geliştiril-
mesi ve yaygın kullanımının 
sağlanması hususunda or-
tak çalışmalar yürütecekler.

Yüksek Sıcaklığa Daya-
nıklı Kompozit Malzeme 

Geliştirilmesi Protokolü, 
ROKETSAN ile TÜBİTAK 
MAM arasında, 10 Mayıs’ta 
imzalandı. ROKETSAN Ge-
nel Müdürü Selçuk Yaşar, 
protokol ile ilgili şunları 
söyledi: “TÜBİTAK MAM ile 
neredeyse kurulduğumuz 
yıllardan beri, 20 yıldan uzun 
süredir çalışıyoruz… Bugün 
itibarıyla ROKETSAN, artık 
uzayın sınırlarına dayandı. 
TÜBİTAK MAM ile yüksek 
sıcaklıklara dayanıklı, at-
mosfer dışında çalışacak 
sistemlerin malzemelerini 
ve atmosfer içinde yüksek 
hızda görev yapan sistem-
lerin malzemelerini birlikte çalışacağız. Böylece, kendi  
malzememizi, Türkiye olarak geliştireceğiz.” TÜBİTAK  
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de ROKETSAN’ın, kullanıcı-

ya ürün teslim eden bir uç nokta olduğunu ve TÜBİTAK 
MAM’ın da bu protokolle bu uç noktaya çok yakın durduğunu  
ifade etti.

ROKETSAN 
Mühimmatının 
Gözlerine 
TÜBİTAK 
BİLGEM 
Desteği

ROKETSAN ve TÜBİTAK MAM, Yüksek 
Sıcaklığın Üstesinden Birlikte Gelecekler

Soldan sağa: TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, ROKETSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Alpman ve ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar

Soldan sağa: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu, ROKETSAN Genel 
Müdürü Selçuk Yaşar ve ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy
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Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile TÜBİTAK 
SAGE arasındaki iş birliği protokolü, 10 Mayıs’ta imza-

landı. İmza töreninde konuşan MSB Müsteşar Yardımcısı Yu-
nus Emre Karaosmanoğlu, iş birliğinin önemine vurgu yaptı: 
“Hizmetleri tek tek verdiğimiz zaman, kendi kabiliyetlerimi-
zin ölçüsünde hizmet veriyoruz. Burada yapılması gereken, 
kabiliyetlerin bir araya getirilerek iş birliği hâline dönüştü-

rülmesi ve böylece yeni bir sinerji, yeni bir hamle, yeni bir 
teknolojik atılım gerçekleştirilmesi… İmzalanan protokol, 
TÜBİTAK SAGE ile AFGM’nin, bugününe kadar gün yüzüne 
çıkmamış kabiliyetlerini gün yüzüne çıkartacak bir hamle.” 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de amaçlarının, yete-
nek ve kabiliyetlerini, üretim yapan kurum ve kuruluşlara 
açmak olduğunu belirtti.

TÜBİTAK SAGE tarafın-
dan geliştirilen Kanat-

lı Güdüm Kiti (KGK)’nin  
seri üretimi, Kale Havacılık  

tarafından gerçekleştirile-
cek. Bu konudaki iş birliği 
protokolü, TÜBİTAK SAGE 
ile Kale Havacılık arasın-

da, 10 Mayıs’ta imzalandı.  
Törende konuşan Kale  
Grubu Başkan Yardımcı-
sı Osman Okyay, KGK’nın,  

yurt dışında da kendisi-
ne pazar payı bulabilecek  
bir ürün olduğunu vurgu-
ladı.

TÜBİTAK SAGE Kanatlı Güdüm Kitlerini Kale Havacılık Üretecek

Soldan sağa: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK SAGE Müdürü 
Erdal Çakmak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kale Grubu 
Başkan Yardımcısı Osman Okyay ve Kale Havacılık Genel Müdürü Latif Cengiz
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TÜBİTAK SAGE ve AFGM, Sinerji için Bir Arada

Soldan sağa: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif 
Ergin, TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak, 
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya 
ve MSB Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu 



Haziran 2017 - 67



MSI IDEF 2017 ÖZEL / İmza Törenleri

68 - Haziran 2017

Silahlı HÜRKUŞ Uçağı Geliştirme ve Seri Üretim Projesi 
ile ilgili imzalar, 11 Mayıs’ta, SSM ile TUSAŞ, TUSAŞ ile 

ASELSAN ve TUSAŞ ile ROKETSAN arasında imzalandı. SSM 
ile TUSAŞ arasında imzalanan çerçeve anlaşması, 12 adedi 
opsiyon olmak üzere, toplam 24 adet HÜRKUŞ C uçağının 
tedarik edilmesini konu alıyor. Taraflar, çalışmalarını, mu-
tabık kalınacak sözleşme, iş tanımı ve teknik isterler doğ-
rultusunda, donanım ve yazılım tasarım ve geliştirme faali-
yetleri, azami oranda yurt içinde gerçekleştirilecek şekilde 
yürütecek.
HÜRKUŞ C, diğer sürümlerden farklı şu özelliklere sahip 
olacak:
n	 Uçak, kanat altlarında, başta L-UMTAS, CİRİT, TEBER,
 HGK ve LGK gibi çeşitli mühimmat ve yedek yakıt deposu
 taşıyabilecek,
n	 Yerden gelebilecek tehditlere karşı, elektronik harp 
 sistemlerine sahip olacak,
n	 Dâhili yakıt tankları, kendini onarabilen özellikte olacak,
n	 Kritik bölgeleri, zırh ile korunacak,
n	 Lazer işaretleme kabiliyetine sahip, gece ve gündüz 
 şartlarında gözetleme
 yapabilen elektro-optik
 kameraya sahip olacak 
 ve
n	 Gerçek zamanlı olarak,
 yer istasyonlarına 
 görüntü ve veri 
 aktarabilecek.
TUSAŞ, SSM ile imzaladığı 
çerçeve anlaşmasının ar-
dından, uçağın bazı alt sis-
temleri ile ilgili ASELSAN  
ve uçağın taşıyacağı mü-
himmat ile ilgili ROKETSAN 
ile çerçeve anlaşmaları-
na imza attı. Törende kısa 
bir konuşma yapan Prof.  
Dr. İsmail Demir, projede 
gelinen nokta ile ilgili mem-
nuniyetini dile getirdi.

Silahlı HÜRKUŞ’ta 
İmzalar Tamam

Soldan sağa: ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Murat Üçüncü, TUSAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Baki Şensoy

Soldan sağa: TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

Soldan sağa: TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar 
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TUSAŞ ile BİTES, uydulara 
yönelik dinamik simülasyon 

yazılım çerçeveleri ve simü-
lasyon yazılım altyapıları ko-
nularında, mevcut birikim ve 
tecrübelerini bir araya getire-
rek güç birliği oluşturmak için,  
11 Mayıs’ta, bir iş birliği proto-
kolü imzaladılar.

TUSAŞ, BİTES 
ile Uydu Alanında 
İş Birliği Yapacak

Soldan sağa: BİTES Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Yusuf Akbuğa, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun,
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TUSAŞ Uydu Sistemleri Grup Başkanı Selman Nas

BAYRAKTAR TB2, Jandarmanın Hizmetinde

BAYRAKTAR TB2 tedariki ile ilgili imza töreninde, imzaları, başta Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı 
Özdemir Bayraktar olmak üzere, SSM ve Baykar Makina yetkilileri attı.

Deniz Savaş Yönetim Sistemlerini konu alan mutabakat 
muhtırası, MilSOFT ile Vitrociset arasında, 11 Mayıs’ta 

imzalandı. İki firma, MilSOFT’un geliştirdiği savaş yönetim 
sistemi çözümlerinin pazarlanması konusunda iş birliği  
yapacak.

MilSOFT’un Savaş Yönetim 
Sistemlerindeki Ortağı 
Vitrociset Olacak

MilSOFT CEO’su İsmail Başyiğit ve Vitrociset Ankara İrtibat Ofisi Direktörü 
Giovanni Uccella

Jandarma Genel Komutanlığı (J.G.K.lığı)’na teslim edilecek 
BAYRAKTAR TB2 silahlı insansız hava araçları (İHA’lar) 

ile ilgili tedarik sözleşmesi, 11 Mayıs’ta gerçekleştirilen tö-
renle imzalandı. Törende konuşan Baykar Makina Genel Mü-
dürü Haluk Bayraktar, sözleşme kapsamında, sistemlerin  
2019 yılında teslim edileceğini belirtti ve projede katkısı olan 
tüm taraflara teşekkür etti. Savunma Sanayii Müsteşarı  
Prof. Dr. İsmail Demir de gelecek projelerle ilgili önem-
li mesajlar verdi: “Şu anda imzaladığımız, aslında küçük 
bir paket. J.G.K.lığına verilmek üzere, 2 sistem, 12 adet 

İHA’nın anlaşması. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum.  
SSM’de genel politika olarak da yeni bir anlayışa gitmek isti-
yoruz. Sektörün önünü görmesi ve TSK’nın ihtiyaçlarında da 
gecikmeler yaşanmaması için, uzun soluklu ve geniş kapsamlı 
siparişlere gitmek istiyoruz. Savunma Sanayii İcra Komitesin-
de alınan bir karar ile 120 adede varacak kadar opsiyonlu bir 
siparişimiz de önümüzde duruyor… Sadece İHA’lar için değil, 
diğer ihtiyaçlar için de böylesi uzun soluklu siparişlere ihtiyaç 
olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra, bu tür politikaları de-
vam ettireceğiz.”
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M60T Tanklarının Tanksa-
var Savunma Yeteneğinin 

Geliştirilmesi (FIRAT-M60T) 
Projesi, 11 Mayıs’ta, SSM ile 
ASELSAN arasında imzalan-
dı. Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı envanterinde bulunan 
M60T tankları, projede en-
tegre edilecek alt sistemler 
ile lazer uyarı sistemine sa-
hip, durumsal farkındalığı 
yüksek, beka kabiliyeti arttı-
rılmış tankalar hâline gele-
cek. Sözleşme kapsamındaki 
teslimatlar, 10 ay içerisinde 
gerçekleştirilecek ve 2018 
yılı başında, proje tamamlan-
mış olacak.
Törende konuşan Savun-
ma Sanayii Müsteşarı Prof.  

Dr. İsmail Demir, şunları 
söyledi: “Fırat Kalkanı Ha-
rekâtı’nın akabinde, çeşitli 
operasyonel unsurlarla ilgi-
li, belirli geliştirme projeleri 
ortaya çıktı. Bunların hızla ve 
yerli imkânlarla karşılanma-
sı yönünde adımlar atıyoruz. 
Bu aşamadan sonra, tankla-
rımız daha güçlü, daha mo-
dern ve muharebe sahasında 
çok daha etkin hâle gelecek-
ler. Kendi milli tank projemiz 

devam ederken, bir taraftan 
da elimizde bulunan tankla-
rın kabiliyetlerinin arttırılma-
sı ile ilgili birden fazla proje-
miz var. Bunları, zamanla 
hayat geçireceğiz. Burada 
ASELSAN ana yükleniciliğin-
de, yine sektörümüzden çe-
şitli oyuncuların yer alacağı, 
geniş kapsamlı bir çalışma 
bekliyoruz.”
ASELSAN Genel Müdürü  
Dr. Faik Eken de proje ile 

ilgili şu bilgileri verdi: “Acil 
ihtiyaçlara yönelik, çok hız-
lı gelişen ve çok iyi organize 
olan bir proje çalışması oldu. 
Ekiplerimiz, SSM koordinas-
yonunda, ihtiyaçları hızlıca 
topladılar, örnek sistem çö-
zümü oluşturuldu, arazide 
denendi, başarılı sonuçlar 
elde edildi. Daha sonra uy-
gulamaya geçildi. Bugün de 
sözleşme imzalama aşama-
sına geldik.”

ASELSAN, 
M60T 
Tanklarını 
Geleceğe 
Taşıyacak

Soldan sağa: ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa Kaval, 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Şeker
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Biyolojik Harp Maddeleri (BHM) Tespit ve Teşhis  
Sistemlerinin Geliştirilmesi (BİOSENS) Teknoloji  
Kazanım Yükümlülüğü Projesi’nin sözleşmesi,  

11 Mayıs’ta, Nurol Makina ile NANObiz arasında imzalan-
dı. Bu proje, SSM ile Nurol Makina arasında, 23 Mart 2016 
tarihinde imzalanan, EGM Zırhlı Taktik Araç-1 Sözleşme-
si’nin, Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü (TKY) kapsamında  
başlatıldı. Projede, biyolojik harp maddelerinin tespit ve 
teşhisinde kullanılabilecek şu biyolojik algılama sistemleri 
geliştirilecek:
n	 Biyolojik Harp Maddeleri için, poliklonal yapıda 
 antikorlar,
n	 Biyolojik Harp Maddeleri tespiti için, tek kullanımlık 
 hızlı test çubukları ve

n	 İmmünoassay ve nükleik asit tabanlı analiz yapabilen, 
 hibrit ve taşınabilir yapıda Biyolojik Harp Maddeleri Tespit
 ve Teşhis Sistemi.
33 ayda tamamlanacak olan projede, biyolojik harp maddele-
rinin tespit ve teşhis sistemleri alanında; yetişmiş insan gücü-
nün, altyapının ve bilgi birikiminin oluşması da hedefleniyor.
Törende konuşan NANObiz Genel Müdürü Zeynep Öktem, 
bunun, KBRN konusunda yürütülen nadir projelerden bir ta-
nesi olduğunu belirtti. Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı  
Dr. Anıl Karel, “Şu anda imzaladığımız konu, gelecekte, de-
ğişen tehditler bakımından çok önemli bir konu. Bu projenin 
çıktıları, gelecekteki savunma teknolojilerine önemli bir alt-
yapı oluşturacak.” dedi. SSM Kara Araçları Daire Başkanı 
Fatih Yakıcı, önemli bir kabiliyeti, en kısa sürede TSK kulla-
nımına sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de “İmzaladı-
ğımız bu proje ile ciddi adımlar atacağız… Son zamanlarda, 
TKY projeleri ile teknolojik derinlik kazanma çalışmalarımız 
devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Nobro ve GENTEX, İle-
ri Teknolojik Malze-

me Modüler Kast Üretimi  
Mutabakat Muhtırası’nı, 11 Ma-
yıs’ta imzaladılar. GENTEX’in, 
TSK’nın yanı sıra dünya gene-
linde de başarıyla kullanılan 
kasklarını Ankara’da üret-
meye hazırlanan firmalar,  
GENTEX Norbo Koruma Tek-
nolojileri A.Ş. adlı ortak gi-
rişim şirketini de geçtiğimiz 
Nisan ayında kurmuştu.

Soldan sağa: NANObiz Genel Müdürü Zeynep Öktem, Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi, NANObiz CTO’su Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, SSM Kara Araçları Daire Başkanı Fatih Yakıcı ve SSM Tahrip ve KBRN Projeleri Müdürü Tutku Önel

İngiltere Başkonsolosu  
Judith Slater, GENTEX Avrupa 

Direktörü Richard Dellar ve Norbo 
Genel Müdürü Cem Yazıcıoğlu

Nurol Makina ve NANObiz, 
Biyolojik Harp Maddelerinin 
Tespiti için İmza Attı

Modüler Kasklarda Adres Norbo-GENTEX Olacak
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ULAK Baz İstasyonunun 
Kamu Güvenliği ve Acil 

Yardım Haberleşme Siste-
minin Geniş Bant Çözümün-
de Kullanılmasına Yönelik 
Niyet Anlaşması’nın imza 
töreni, 11 Mayıs’ta gerçek-
leştirildi. Törende konuşan 
ASELSAN Genel Müdü-
rü Dr. Faik Eken, “ULAK  
Baz İstasyonumuzun opera-
törlere satışını, geçtiğimiz 
Mart ayında imzalamıştık. 
Bu anlaşma ile aynı ürünü 
bir başka ihtiyaç için kulla-
nacağız… Kamu güvenliği ve 
acil durum sistemleri, ULAK 
ile özellikle görüntü aktarım 
kabiliyeti kazanacak.” dedi.
Savunma Sanayii Müsteşa-

rı Prof. Dr. İsmail Demir de 
şunları söyledi: “Türkiye’nin 
yeni nesil mobil haberleşme 
teknolojileri yolculuğunda, 
ULAK önemli bir oyuncu  
olarak ortaya çıkıyor… Şu 

anda beklentimiz, bu uy-
gulamanın bir başlangıç  
teşkil etmesi ve gelecek-
te Türkiye’nin ihtiyaçlarına 
yerli ürünlerle cevap vere-
bilmek.”

Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistemi İş Birliği  
Anlaşması, 11 Mayıs’ta; ASELSAN, Nurol Makina,  

BİTES, Altınay Havacılık ve Lapis Havacılık arasında imza-
landı. Anlaşma; sabit tesislerin, sınır ve sahil hatlarındaki 
kritik bölgelerin, arazideki mobil birliklerin ve üs bölge-
lerinin uzun süreli olarak gözetlenmesi için geliştirilen 
ve Nurol Makina’nın EJDER KUNTER aracına entegras-
yonu da tamamlanan, TEPEGÖZ kablolu çok rotorlu in-
sansız hava aracının nihai bir ürüne dönüştürülmesini  
konu alıyor. 
TEPEGÖZ; zırhlı araçtan enerjisini alıyor ve araçta bulunan 

yer kontrol istasyonu ile kablolu olarak haberleşiyor. Araç-
tan 100 m’ye kadar yükselebilen TEPEGÖZ, arttırılmış ger-
çeklik gözlüğünü takan kullanıcının baş hareketlerine göre, 
elde ettiği çevre görüntüsünü, kullanıcı gözlüğüne aktara-
biliyor.
Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Serdar Demirel, sistemin, geleceğin savaş meydanını şekil-
lendirecek yepyeni bir teknoloji olduğunu vurguladı ve bir 
sonraki IDEF’te, sistemin canlı gösterimini izlemeyi umut 
ettiğini söyledi.

Soldan sağa: Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, 
ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. 
İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı ve ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Mustafa Şeker

ULAK, Kamu 
Güvenliğinin 
Hizmetinde

Kablolu Çok Rotorlu İnsansız 
Uçan Sistemi için Dev İş Birliği

Soldan sağa: Altınay Havacılık Genel Müdürü Emin İlkmen, Nurol Makina 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Serdar Demirel, ASELSAN Grup Başkanı Faruk Mengüç, BİTES Genel Müdürü 
Uğur Coşkun, Lapis Havacılık Genel Müdürü Halim Serttaş ve SSM Kara 
Araçları Daire Başkanı Fatih Yakıcı
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Elde Taşınabilir Mayın Tes-
pit Teknolojisi Lisans Söz-

leşmesi, TÜBİTAK BİLGEM  
ile MİLENS arasında, 11 Ma-
yıs’ta imzalandı. TÜBİTAK 
BİLGEM Başkan Yardımcısı 
Dr. Suat Genç, “Geliştirdi-
ğimiz teknolojileri, olgun-
laşma noktasına geldikten 
sonra, ülkemizde bulunan 

sanayi kuruluşlarına dev-
retmek; bu teknolojilerin 
ticarileşmesini, sanayileş-
mesini sağlamak için, yap-
tığımız çalışmalar devam  
ediyor.” dedi. MİLENS Yö-
netim Kurulu Başkanı ve  

Genel Müdürü Berkant  
Nergiz ise şunları söyle-
di: “Bu teknolojilerde har-
caman emek, zaman ve  
bilgi birikiminin öneminin 
farkındayız. Bu başarılı pro-
jenin bir sonraki adımında 

da başarıya ulaşması için, 
her türlü katkıda bulun-
maya hazırız. Bu projenin,  
ileride, TÜBİTAK BİLGEM 
ile yapacağımız diğer ça-
lışmalar örnek olmasını  
istiyoruz.”

TÜBİTAK BİLGEM’in Mayın Tespit Kabiliyetlerini, 
MİLENS Ticarileştirecek

Soldan sağa: TÜBİTAK BİLGEM Danışmanı Dr. Lami Kaya, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç, MİLENS Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Berkant Nergiz ve MİLENS Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirhan
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Askeri Fabrikalar Ge-
nel Müdürlüğü (AFGM) 

ile Bilkent Üniversitesi  
arasındaki iş birliği pro-
tokolü, 11 Mayıs’ta imza-
landı. Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürü Murat Ak-
kaya, iki kurumun, bir-
likte bilimsel çalışmalar 
yürüteceklerini belirtti.  
Bilkent Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Bölüm  
Başkanı Prof. Dr. Selim 
Aktürk, uzun soluklu bir 
çalışmaya başladıklarını 
kaydetti. MSB Müsteşar 
Yardımcısı Yunus Emre 
Karaosmanoğlu da bunun, 
AFGM ile üniversite ara-
sında, ilk protokol olduğu-
nu vurguladı.

AFGM’ye Akademik Destek Bilkent Üniversitesinden

Nurol Makina ve ASELSAN, başarılı ürünleri EJDER  
YALÇIN ve SARP’ın uyumunu, EJDER YALÇIN III’te de 

devam ettirecek. SARP’ın, EJDER YALÇIN III’e entegre edil-
mesini konu alan iş birliği anlaşması, 11 Mayıs’ta imzalandı. 
Törende konuşan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Sa-
vunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa Kaval, 

Nurol Makina ile gelişmiş ve düzeyli bir iş birliklerinin ol-
duğunu ve bu iş birliğini, farklı projelerle de arttırmak is-
tediklerini söyledi. Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı  
Dr. Anıl Karel, SARP’ın entegre edildiği ilk aracın  
EJDER YALÇIN olduğunu hatırlatırken; Nurol Makina  
Genel Müdürü Engin Aykol da EJDER YALÇIN-SARP birlik-
teliğinin, yurt dışı pazarlarda da efsane hâline geleceğini 
ifade etti.

Nurol Makina ile 
ASELSAN’ın SARP İş Birliği, 
EJDER YALÇIN III ile 
Devam Ediyor

Soldan sağa: Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel, Nurol Maki-
na Genel Müdürü Engin Aykol, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma 
Sistem Teknolojileri Sektör Başkanı Mustafa Kaval ve ASELSAN Kara ve Silah 
Sistemleri Grup Başkanı Ziya Çamoğlu

Soldan sağa: Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Selim Aktürk ve MSB Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu
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Katar için geliştirdiği AW139 helikopterlerine yönelik eği-
tim merkezinin teslimatlarını başarıyla gerçekleştiren 

HAVELSAN, bu ülke ile iş birliklerini genişletiyor. Fuarın 

üçüncü gününde, HAVELSAN ile Katar arasında, geniş kap-
samlı eğitim ve simülasyon projelerini konu alan bir muta-
bakat muhtırası imzalandı.

HAVELSAN ile Pakistan’ın  
MTSS (Maritime Tech-

nical & Support Services) 
kuruluşu, Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinin gemi ve uçak-
larının bakımları konusun-
da iş birliği yapmak için,  
11 Mayıs’ta bir iyi niyet an-
laşması imzaladılar.

Akıllı Kask Geliştirme Projesi Birlikte Çalışma Mutaba-
kat Muhtırası, Fotoniks ile GENTEX firması arasında,  

11 Mayıs’ta imzalandı. Geleceğin kasklarının, koruyucu 
işlevinin yanı sıra üzerindeki elektronik ve elektro-op-
tik bileşenlerle akıllı bir sistem olacağından hareket  
eden firmalar; Fotoniks’in elektro-optik ve kızılötesi  
sistemlerle ilgili birikimi ile GENTEX’in kask sistemleri ko-
nusundaki tecrübesini bir araya getirecek. İki firma, çeşit-
li birleşenlerin kaska entegrasyonu ve bu kask üzerinden,  
ağ merkezli yeteneklerin kazanılması konularında  
çalışacaklar.

HAVELSAN, Katar’daki Faaliyetlerini Yoğunlaştırıyor

HAVELSAN 
ve MTSS, 
Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinin 
Hizmetinde

Akıllı Kasklar, 
Fotoniks-GENTEX Ortaklığından

İmza törenine, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Katar Savunma Bakanı Khalid bin 
Mohammad Al Attiyah başta olmak üzere, üst düzey yetkililer de şahitlik ettiler.

Soldan sağa: İngiltere Başkonsolosu Judith Slater, GENTEX Avrupa Direktörü 
Richard Dellar ve Fotoniks Genel Müdürü Cem Yazıcıoğlu

İmzaların atılmasının ardından, HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gökay ve HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Serdar Müldür, MTSS yetkililerine plaket takdim etti.
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Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kap-
samında birlikte çalışan Navantia ve AYESAŞ, bu iş 

birliklerini, diğer su üstü ve su altı platformlarına taşı-
mayı hedefliyor. İki firma, su altı ve su üstü platformlar-
da uygulanmak üzere, Entegre Platform Kontrol ve İzleme 
(EPKİS) sistemleri alanında güçlerini birleştirmek için,  
11 Mayıs’ta bir mutabakat muhtırası imzaladı. İmza töre-
nine katılan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Ser-
dar Demirel, yeni teknolojiler konusunda iş birliği çalış-

malarının artmasını beklediklerini ve bu anlaşmanın da 
bu beklentileri doğrultusunda olduğunu belirtti. Navantia 
Başkan Yardımcısı Gonzalo Mateo-Guerrero Alcazar, bu 
anlaşmanın, Türkiye’de yapmak istediklerinin bir örneği 
olduğunu ifade etti. AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin ise  
Navantia ile iş ilişkilerinin, 10 yıl önce, Yeni Tip Denizaltı 
Projesi ile ilgili çalışmalarla başladığını hatırlattı ve imza-
ladıkları anlaşma ile iş birliklerinin yeni bir döneme girdi-
ğini söyledi.

Askeri Fabrikalar Genel 
Müdürlüğü (AFGM) ile 

MKEK, başta mühimmat 
olmak üzere, çeşitli alan-
larda güçlerini birleştiri-
yor. İki kurum arasındaki 
iş birliğini konu alan proto-
kol, 11 Mayıs’ta imzalandı. 
İmza töreninde bir konuş-
ma yapan Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürü Murat Ak-
kaya, özellikle mühimmat 
konusunda ileri boyutta 
bir iş birliği yapacakları-
nı belirtti. MKEK Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Ahmet Taşkın da 
iki kurumun iş birliklerinin, 

FIRTINA kundağı motorlu 
obüsü başta olmak üzere, 
geçmişte pek çok güzel so-
nuç verdiğini hatırlattı ve 
yeni imzalanan anlaşmanın 
önemini, “Bugün imzalaya-
cağımız iş birliği protokolü 
ile şimdiye kadar, bir takım 
bürokratik süreçlerle uzun 
süreler alan iş birliği çalış-
malarında verimlilik artışı 
bekliyoruz.” sözleriyle ifade 
etti. MSB Müsteşar Yardım-
cısı Yunus Emre Karaosma-
noğlu, iş birliğinin ötesinde, 
iki kurumu, birlikte çalışma 
süreci içinde göreceklerini 
vurguladı.

AFGM ve MKEK 
Güçlerini Birleştiriyor

Navantia ve AYESAŞ, İş Birliklerini EPKİS ile Genişletiyor

Soldan sağa: Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, MSB Müsteşar 
Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Ahmet Taşkın

Soldan sağa: Navantia Türkiye Genel Müdürü Jorge Garcia-Monedero, Navantia Başkan Yardımcısı Gonzalo Mateo-Guerrero, Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel, AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin, SSM Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, SSM Deniz Araçları Daire Başkanlığı Destek Gemisi
Projeleri Grup Müdürü Özlem Sayın ve AYESAŞ Genel Müdür Yardımcısı Volkan Palaz
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Nurol Makina ve BİTES, fuarın son gününde, EJDER  
YALÇIN’a yönelik simülasyon sistemleri konusunda bir iş 

birliği anlaşmasına imza attılar. BİTES Genel Müdürü Uğur 
Coşkun, attıkları imza ile ilgili şunları söyledi: “Şirketimiz, 
13 seneden beri, savunma sanayisinde eğitim ve simülasyon 
teknolojileri ile ilgili yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu çalışma-
larımızdaki olgunluk dönemimizde, Nurol Makina’nın bu si-
mülatör projesine değer katarak, çok sağlıklı ve güzel bir işi 
gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu simüla-
törlerin, araç kadar güzel olması ve araç kadar kullanışlı ol-
ması bizim önceliğimiz. Nurol Makina’nın satışlarına da kat-
kıda bulunacağını düşündüğümüz bu çalışmanın, her iki taraf 
için de hayırlı olmasını dilerim.” Nurol Makina Genel Müdürü 
Yardımcısı Dr. Anıl Karel de şunları kaydetti: “Biz, platform 
üreticisi olarak, simülatör ihtiyacının farkındayız. Bu ihti-
yaç, kullanıcı tarafında da yeni yeni fark edilmeye başlandı.  
BİTES ile uzun zamandır simülatörle ilgili görüşüyoruz. Bazı 
ön çalışmalar yaptık ve bunlarda da BİTES’in kabiliyetlerini 
gördük. Bugün, bunu son kullanıcıya gidecek bir ürün hâline 
getirebilmek için, bir iş birliği niyet anlaşması imzalıyoruz. 
Bu simülatörün, BİTES’in teknolojisi ile son derece iyi olacağı 
konusunda hiç bir şüphemiz yok. Bu proje, iki firmaya da güç 
katacak; kullanıcıya da çok büyük avantajlar sağlayacak.”

TUSAŞ ile PTDI (PT  
Dirgantara Indonesia),  

11 Mayıs’ta, iş birliği ve or-
tak çalışmalar yapmak için 
bir mutabakat muhtırası im-

zaladı. TUSAŞ Genel Müdü-
rü Temel Kotil, iki firmanın, 
ilk etapta, İHA ve helikopter 
alanlarında çalışmalar ya-
pacaklarını söyledi.

Nurol Makina Araçları için 
BİTES Simülasyon Teknolojileri

TUSAŞ-PTDI İş Birliği Başlıyor

Nurol Makina 
Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. 
Anıl Karel ve 
BİTES Genel 
Müdürü Uğur 
Coşkun 

PTDI yetkilileri, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’e, N245 uçaklarının 
maketini hediye ettiler.
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Yapay Zekâ ve Arttırılmış Gerçek-
lik teknolojilerinde iş birliği yapan 

ASELSAN ve BİTES, 12 Mayıs’ta, bu 
teknolojilerin, ASELSAN’ın komu-
ta kontrol sistemlerinde kullanımını 
konu alan bir mutabakat muhtıra-
sı imzaladı. ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve Savunma Sistem Tek-
nolojileri Sektör Başkanı Mustafa 
Kaval, imzaladıkları anlaşma ile ilgili 
şunları söyledi: “Komuta kontrol çö-
zümlerimiz, yoğun olarak envanterde 
kullanılıyor. Arttırılmış gerçeklik, yeni 
bir teknoloji. Bunu, komuta kontrol 
sistemlerinde kullanmak, kullanı-
cı ile sistem arasındaki arayüzü iyi-
leştirmek ve böylece daha etkin ko-
muta kontrol sistemleri geliştirmek  
için çalışıyoruz.“ BİTES Genel Müdürü  
Uğur Coşkun da şunları kaydetti:  

“2008 yılından beri, bu konuda  
yoğun çalışmalarımız var. Hem Ar-Ge  
projeleri ile hem de ASELSAN gibi 
ana yüklenici firmalarla bu konuyu 
belli pratiklerde çalışmıştık. Şu anda,  
SSM ile arttırılmış gerçeklik konu-
sunda bir teknoloji kazanım yükümlü-

lüğü projesi yürütüyoruz. Bu konuda  
ciddi bir bilgi birikimi ve yetenek  
kazanmış durumdayız. Bunları,  
ASELSAN sistemleri ile entegre  
etmeyi ve Hava Kuvvetleri Komutanlı-
ğının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefli-
yoruz.”

ASELSAN ile 
BİTES’ten 
Yapay Zekâ ve 
Arttırılmış Gerçeklik 
İş Birliği

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör 
Başkanı Mustafa Kaval ve BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun
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FNSS’nin, Endonezyalı PT Pindad firması ile ortak bir ça-
lışma kapsamında geliştirmekte olduğu Orta Ağırlık Sınıfı 

Tank KAPLAN MT, prototipi ile IDEF 2017’de boy gösterdi. 
Tankın lansmanı, Türk ve Endonezyalı yetkililerin de katıldığı 
bir törenle 10 Mayıs’ta gerçekleştirildi.
Törende, kürsüye ilk olarak, FNSS Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt geldi. Kurt, proje ile ilgili şunları söyledi: “Bu, 
sadece yeni bir ürün değil; ayrıca savunma alanında iş bir-
liğinde, yeni bir yaklaşımın temsilcisi. Bu yeni yaklaşımın; 
Türkiye, Endonezya ve FNSS’nin ihtiyaç duyduğu yeni bir 
model olduğunu; arkasının geleceğini ve ilişkilerimizin ge-
lişeceğini düşünüyorum.” Aynı zamanda, Türkiye-Endonezya 
İş Konseyi’nin Türk Tarafı Başkanı olan Kurt, bu kimliğiyle de 
projenin kendisine gurur verdiğini ifade etti.
Kurt, KAPLAN MT ile ilgili de şunları kaydetti: “Ürünümüz, 
günümüzün asimetrik harp şartlarında çok etkili olacak 
bir çözüm. KAPLAN MT; kolay ve hızlı konuşlanma, yüksek 
manevra kabiliyeti, düşük görünürlük, yüksek ateş gücü ve 
maliyet etkinlik gereksinimlerinin hepsini karşılıyor. FNSS 
olarak, yeni bir pazara girdiğimizde, endüstri de bizi izler. 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Malezya’da ve Suudi Arabis-
tan’da böyle oldu. Endonezya’nın da bu konuda yeni bir örnek 
olacağını umut ediyorum. Ayrıca tüm bu ülkelerde, izleyen 
sözleşmelerle iş birliğimizi ve varlığımızı devam ettirdik. Bu 
devamlılığı, Endonezya’da da yaşamayı hedefliyoruz.”
Kurt’un ardından kürsüye gelen Endonezya Savunma Bakanlığı, 
Savunma Potansiyeli Genel Direktörü Dr. Sutrimo Sumarlan,  

projedeki çalışmaların başarıyla sürdüğünü belirtti ve  
KAPLAN MT’nin, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak 
üzere, başka ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabileceğini be-
lirtti. Dr. Sumarlan, Endonezya’nın, 30 yaşından büyük tüm 
uçaklarını ve 40 yaşından büyük tüm gemilerini yenilemeyi 
hedeflediğini; bu kapsamda, Endonezya ve Türkiye arasında-
ki iş birliğinin artabileceğini de sözlerine ekledi.
Törenin son konuşmasını, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir yaptı. Prof. Dr. Demir, KAPLAN MT’nin, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığının başlattığı ve hükümetlerin 
desteklediği ilk uluslararası proje olduğunu hatırlattı ve pro-
jenin tarihçesi hakkında kısaca bilgi verdi. KAPLAN MT’nin, 
Endonezya’nın Silahlı Kuvvetler Günü’nde, 5 Ekim’de geçit tö-
reninde yer almasının hedeflendiği bilgisini paylaştı. KAPLAN 
MT’nin potansiyeli ile ilgili de şunları söyledi: “KAPLAN MT’nin 
Endonezya ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşıla-
yacağını ve ihracat başarısı da elde edeceğini düşünüyoruz.”
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, KAPLAN MT’nin 
önünde, basın mensuplarına poz verdiler.
Lansman töreninden sonra Kurt, kısa bir basın toplantısı da 
düzenledi. Kurt, basın mensuplarına, FNSS ve faaliyetleri ile 
ilgili şu bilgileri verdi: “FNSS’nin, ilk kurulduğu dönemde, 
hedefi, Türk savunma sanayisinde büyük bir oyuncu olmak 
ve dost ve müttefik ülkelerin iş ortağı olmaktı. Yeni vizyonu-
muz ise [dünya genelinde] müşterileri ile yakın çalışan, saygı 
ve güven duyulan bir paydaş olmak. Bu vizyon, basit gibi gö-
rünebilir; oysa gerçekleştirmesi oldukça zorlu. Her zaman 
olduğu gibi FNSS, başarması zor bir hedefi üstleniyor; ama 
%100 eminim ki, iş arkadaşlarım ve paydaşlarımız, bunu 
başaracaklar. Tabii günümüzün gerçekliği, bu stantta gör-
dükleriniz. Geniş ve tam bir ürün ailesi: 15 ton sınıfında, ilk 
üretimimiz [şimdi modernize ettiğimiz] ZMA’dan, daha ağır, 
daha yüksek koruma seviyesine sahip ve ateş gücü daha 
yüksek yeni araçlara kadar… Yeni vizyonumuz kapsamında, 
geliştirme programlarına, 8-9 sene önce başladık. İlk başta 
bu programların bütçeleri daha küçüktü; zamanla daha fazla 
kaynak ayırdık. Bugün, FNSS’nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi’nde, 250’den fazla personel 
çalışıyor. Sene sonuna kadar, bu rakam 300 olacak; gelecek 
sene 350’ye çıkacak. Bu bilgiler, IDEF 2019’da neler görece-
ğiniz ile ilgili ipuçları verebilir.”

FNSS, KAPLAN MT’yi Görücüye Çıkarttı

Prof. Dr. İsmail Demir Dr. Sutrimo SumarlanK. Nail Kurt
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Fuarda, FNSS standında, şu 
araç ve kuleler sergilendi:
n	 KAPLAN MT Orta Ağırlık
 Sınıfı Tank
n	 KAPLAN 30 Yeni Nesil
 Zırhlı Muharebe Aracı
n	 KAPLAN 20 Yeni Nesil
 Zırhlı Muharebe Aracı
n	 PARS III 8x8 Taktik 
 Tekerlekli Zırhlı Aracı
n	 Sharpshooter kuleli AV-8 GEMPITA
n	 PARS III 6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı
n	 PARS İZCİ 6x6 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç
n	 PARS 6x6 KBRN
n	 KORNET füzelerini taşıyan uzaktan komutalı kulesi 
 ile PARS 4x4 Tanksavar Aracı
n	 TEBER 30 İki Kişilik Kule
n	 TEBER 30 Uzaktan Komutalı Kule

n	 FIRAT KALKANI Programı için Modernize Edilmiş ZMA-15
n	 SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
n	 KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkâm İş Makinesi
FNSS, fuarda; KAPLAN MT’nin yanı sıra; KAPLAN 30,  
PARS III 8x8 ve PARS III 6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, 
PARS İZCİ 6x6 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, 
ZMA-15 modernizasyonu ve TEBER 30 İki Kişilik Kule’yi de 
ilk defa sergiledi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), PANTER 
obüsünü 6x6 taktik bir kamyon ile entegre ederek orta-

ya çıkarttığı YAVUZ obüsünün lansmanını, 10 Mayıs’ta ger-
çekleştirdi. Törende konuşan MKEK Genel Müdürü Ahmet 
Taşkın, “[Obüsü] monte ettik, adaptasyonunu yaptık ve daha 
mobil bir silah sistemi hâline getirdik.” dedi.
“Bir Obüs – Bir Batarya” sloganı ile tanıtılan sistem; hızlı 
bir şekilde mevzilenme ve mevziden ayrılma kabiliyetlerini, 
modern atış kontrol çözümleri ile birleştirerek, hedeflerini 
yüksek bir hassasiyetle ateş altına alabiliyor.
MKEK’nin, bu konuda ortaya çıkacak ihtiyaçları göz önüne 
alarak, 2016 yılının Nisan ayında, öz kaynakları ile geliş-
tirme çalışmalarına başladığı YAVUZ’un başlıca özellikleri 
şöyle sıralanıyor:
n	 Atışa Hazırlanma Süresi (Azami): 60 saniye
n Atışı Tamamlayıp Mevzi Değiştirme Süresi (Azami): 
 120 saniye

n 5 kişilik mürettebatı 
 taşıyabilen çift kabin
n Tamamen zırhlı 6x6 kundak
n Tam Yüklü Azami Hız: 90 km/sa
n 440 BG Euro 5 motor
n Azami Menzil: 600 km
n 155 mm MKE MOD 274 tahrip mühimmatı ile 40 km menzil
Sistemin atış testleri de Nisan ayında başarıyla gerçekleş-
tirildi.

MKEK, Obüs Ailesini 
YAVUZ ile Genişletiyor

Ahmet Taşkın MKEK YAVUZ
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TUSAŞ Genel Müdürü Te-
mel Kotil, fuar sırasında 

kahvaltılı bir basın toplan-
tısı düzenleyerek şirketin 
gelecek hedefleri hakkında 
bilgilendirme yaptı.
Kotil’in ilk mesajı, sektör 
basınına yönelikti: “Ben 
1959 doğumluyum. Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nı, lisede 
öğrenci olarak yaşadım. O 
zaman, gazetelerden am-
bargonun ne demek oldu-
ğunu öğrendim. Uçakları-
mızın, bir contadan dolayı 
uçamadığını, gazetelerden 
okuduk. Sonra THY Tek-
nik’te görev yaptığım za-
man, gördüm o contanın 
ne kadar önemli olduğunu. 
Ambargonun akabinde, [sa-
vunma ve havacılıkla ilgili] 
dergiler çıkmaya başladı. 
Bunlarda çok güzel resim-
ler vardı… Genç yaşımda, o 
renkli renkli resimler beni 
büyülediği için, uçak mü-
hendisi oldum. Lütfen bu 
renkli dergileri çıkartmaya 
devam edin. Çünkü Türki-
ye’nin, uçak mühendisine 
ihtiyacı var...
Bir fabrika ziyaretim sıra-
sında söylediler, EUROFI-
GHTER TYPHOON proje-
sinin Leonardo ayağında, 
7.000 mühendis çalışmış. 
Buradan bir eskalasyon ya-
parak, TF-X’te, bizim 10.000 

mühendise ihtiyacımız ol-
duğu sonucuna varabili-
riz. Bu 10.000 kişinin hepsi 
TUSAŞ’ta çalışmayacak. 
Ama 10.000 mühendis ola-
cak. Bugün, TUSAŞ’ın 2.000 
mühendisi var. Bu uçak, ilk 
uçuşunu 2023’te yapacak. 
2029’da da hizmete gire-
cek. 12 yıl var. Bu sürede, 
bu kadar insanı devşirme-
miz gerekiyor. Lisede olan 
çocukların havacılığa gönül 
vermesi; en iyilerinin de 
havacılık ile ilgili bölümle-
re girmesi gerekiyor. Tür-
kiye’nin en zeki öğrenci-
lerinin, havacılığı seçmesi 
gerekiyor… Basın olarak 
sizden yardım istiyoruz.”
TF-X’i geliştirirken, Türki-
ye’nin, kritik teknolojileri 
dışarıdan alarak ilerleye-
meyeceğini söyleyen Kotil, 
Türkiye’nin, pek çok alanda 
teknoloji geliştireceğini ve 
bir ekosistem yaratacağını 
belirtti. Kotil, BAE Systems 
ile iş birlikleri hakkında da 
bilgi verdi. BAE Systems, 4 
yıl boyunca, projeye, her yıl 
150 kişilik bir teknik ekiple 
destek olacak ve bu ekip, 
Türkiye’de çalışacak. TU-
SAŞ, yurt dışında yaşayan, 
alanında tecrübeli Türk-
lerden ve milletlerden de 
150 kişilik bir ekip daha 
kuracak. TUSAŞ’ın, Türkiye 

kaynaklı oluşturacağı 300 
kişilik ekiple birlikte, bu 
600 kişilik ekip, projeyi, ön 
tasarım safhasının sonunda 
kadar getirecek.
Kotil, bir soru üzerine, pro-
jenin Ar-Ge projesi olarak 
nitelendirilemeyeceğini be-
lirtti ve şunları söyledi: “Bu 
bir teknoloji projesi. Daha 
önce başka bir yerde yapıl-
mış [şeyleri geliştirmeye 
çalışıyoruz]. Ama Türk ola-
rak ya da TUSAŞ olarak [he-
nüz] yapmadık. O yüzden, 
Ar-Ge projesi değil. Bu tek-
noloji projesinde TUSAŞ’ın 
görevi, projeyi yönetmek, 
yapıyı ortaya çıkartmak, 
platformu oluşturmak.”
Motor konusuna da değinen 
Kotil, ilk uçuş için hazır bir 
motorun kullanılacağını; 

hizmete girecek uçaklarda 
ise özgün motorun olacağı-
nı söyledi.
Kotil, insansız hava araçla-
rı ile ilgili bir soruya verdiği 
cevapta; ANKA’nın kanadı-
nı yenileyecekleri ve daha 
büyük boyutlu bir insansız 
hava aracı için, kendilerine 
henüz bir talep gelmediği; 
ama bu konuda çalışmaya 
da hazır oldukları bilgilerini 
paylaştı. HÜRKUŞ B’lerin il-
kini bu yıl Aralık ayında tes-
lim edeceklerini ve 2018’de, 
her ay 2 adet HÜRKUŞ B ve 
2 adet HÜRKUŞ C üretebile-
cek kapasitede olacaklarını 
belirten Kotil, uydu alanın-
da ise kendi öz kaynakları 
ile 1 tonluk bir haberleşme 
uydusunu tasarlamayı he-
deflediklerini ifade etti.

TUSAŞ, TF-X ile 
Topyekûn Gelişimi Hedefliyor

TUSAŞ, fuar öncesinde TF-X’in güncel çizimini yayınladı.
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Soldan sağa: TUSAŞ Genel Sekreteri Tamer Özmen, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil
 ve TUSAŞ Basın Danışmanı Ali Genç
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Türkiye’de, hava araçlarından elektronik sistemlere kadar 
geniş bir yelpazede projelerde görev alan Leonardo, ge-

niş bir stantla yer aldığı IDEF 2017’de, Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisinin paydaşlarından birisi olmaya devam ede-
ceği mesajını, güçlü bir şekilde verdi. Leonardo’nun Strateji, 
Pazarlar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gi-
ovanni Soccodato, 10 Mayıs’ta, bir basın toplantısı düzenle-
yerek, Leonardo’nun fuar katılımı ve Türkiye’deki faaliyetleri 
ile ilgili bilgi verdi.
Soccodato, yeni yapılanma sonrasında, Leonardo kimliği  
ile IDEF’te ilk defa boy gösterdiklerine dikkat çekti.  
Türkiye’ye yaklaşımlarını ise şu sözlerle özetledi:  
“Tüm iş kollarımızda; uçak, helikopter, radar, hava tra-
fik kontrolü, telsizler ve uzay alanlarında Türkiye ile  
iş birliklerimiz var. Özgün ürünlerin öne çıktığı bu yeni  
devirde, Türk savunma ve havacılık sanayisi ile iş birliği-
mizi yeni bir seviyeye taşımaya hazırız.” Soccodato, yeni  
iş birliklerine örnek olarak, Leonardo bünyesinde yer alan 
Telespazio ile SDT arasında fuar sırasında atılan imzayı  
gösterdi.
Soccodato, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde gündeme ge-
lecek projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:
n	 Leonardo, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarına yönelik olarak, ilk 
aşamada 9 adet tedarik edilmesi planlanan nakliye 
uçakları için, C-27J’yi teklif ediyor. C-27J, daha büyük 
boyutlu nakliye uçakları ile uyumluluğu (onlarla aynı 
boyutta paletleri taşıyabilmesi) ve taktik kabiliyetleri 
ile öne çıkıyor. Uçakta bir yardımcı güç ünitesinin 
bulunması, yer desteği olmadan da uzak bölgelerde 
kurulan ge çici pistlerden operasyonu mümkün hâle 
getiriyor.

n	 Leonardo, BAE Systems ile muharip uçakların 
elektronik sistemleri konusunda uzun yıllardır iş birliği 
yapıyor. Bu iş birliğinin, TF-X programında da gündeme 
gelebileceği ve Leonardo’nun, TF-X’in elektronik 
sistemleri konusunda, Türk savunma ve havacılık 
sanayisi ile birlikte çalışabileceği değerlendiriliyor. 
Leonardo, Saab Gripen E/F için geliştirdiği ve 
Raven ES-05 AESA radarı, Mod 5 IFF sistemi ve 
Skyward kızılötesi arama ve izleme sisteminden oluşan 
çözümü, standında sergiledi.

n	 Leonardo, Türk Hava Kuvvetlerinin T-38 uçaklarının
yerini alacak eğitim uçağı için, M-346’yı öneriyor.

Soccodato, sorulan bir soru üzerine, TUSAŞ’ın, T625 helikop-
terinin geliştirme sürecinde kendilerinin yer almadığını; an-
cak TUSAŞ’tan bir talep gelmesi durumunda, T129 ATAK’ta 
olduğu gibi, T625’te de iş birliği yapabileceklerini belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım’ın, Leonardo standını ziyareti sıra-
sında nelerin konuşulduğunu sorduğumuz Soccodato, ken-
disine; C-27J, AW101, AW609, GÖKTÜRK-1 ve Miysis DIRCM 
başta olmak üzere, ürünleri hakkında bilgi verdiklerini be-
lirtti. Soccodato, Başbakan Yıldırım’ın, katılımları ile ilgili 
memnuniyetini ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

Leonardo, Türkiye’nin 
Yanında Olduğunu Gösterdi

Leonardo, Saab Gripen E/F için geliştirdiği ve Raven ES-05 AESA radarı, 
Mod 5 IFF sistemi ve Skyward kızılötesi arama ve izleme 
sisteminden oluşan çözümü, 
standında sergiledi.
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Türkiye’nin uzun menzilli 
hava savunma sistemi 

ihtiyacı için MEADS siste-
mini öneren MEADS In-
ternational’ın yöneticileri,  
IDEF 2017 sırasında, bir ba-
sın toplantısı da düzenledi. 
MEADS International Yö-
netim Kurulu Üyesi Jürgen 
Wlodarz, MEADS’ı tanıttık-
tan sonra, basın mensupla-
rının sorularını yanıtladı.
Wlodarz, MEADS’ın sundu-
ğu avantajları şöyle sıraladı:

n	 Tehditleri 360 derecelik bir kapsama alanında 
 karşılayabilme,
n	 Geleceğin tehditlerine yönelik güncellemelere hazır 
 açık mimari,
n	 Hareket hâlinde kullanıma izin veren mimari ve 
 kullanım konsepti,
n	 PAC-3 füzeleri ile hedefleri doğrudan vuruş ile 
 bertaraf etme,
n	 Ağ destekli yeteneğe uygun kullanım konsepti,
n	 Farklı sistemlerle birlikte çalışabilirlik,
n	 Yüksek hareket kabiliyeti,
n	 Modern AESA radarlar,

n	 Tümüyle sayısal sistem ve
n	 Düşük operasyon ve 
 bakım masrafları.
MEADS, bugüne kadar Al-
manya tarafından seçildi. 
Sözleşmenin imzalanması-
nın ardından, ilk sistemin, 
2025 yılında envantere gir-
mesi öngörülüyor. Alman-
ya, MEADS’ın açık mimari 
özelliğini kullanarak, siste-
mi, kendi bütünleşik hava 
savunma sistemine entegre 
edecek. Ayrıca, IRIS-T füze-
lerini ekleyerek, MEADS’a 
(Almanca ismi ile TLVS’ye) 
kısa menzilli hava savunma 
yeteneği de kazandıracak. MEADS International, Türkiye’ye, 
MEADS’ın baz sürümünü teklif ediyor. Bu sürüm, PAC-3 MSE 
füzelerini içeriyor ve tüm hedef türlerine karşı kullanılabili-
yor. Türkiye’nin tercihlerine göre, sisteme ikinci bir radar ya 
da füzenin eklenmesi de mümkün. Wlodarz, “Türkiye, geliş-
miş sanayisi ile ideal bir ortak olabilir.” dedi ve Türk savun-
ma ve havacılık sanayisi ile çok geniş bir yelpazede iş birliği 
yapabileceklerini; ASELSAN ve ROKETSAN’la bazı görüşme-
ler yaptıklarını belirtti.

MEADS International,
Türkiye’yi İdeal Bir Ortak Olarak Görüyor 

Jürgen Wlodarz

İngiltere Başkonsolosu Judith Slater, 11 Mayıs’ta, fuar ne-
deniyle İstanbul’da bulunan İngiliz yetkilileri ve Türk da-

vetlileri, İngiltere Konsolosluğu’nda verdiği resepsiyonla bir 
araya getirdi. Resepsiyonun üst düzey konukları arasında, 
İngiliz Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mi-
chael Wigston da yer aldı.
Resepsiyonun başında kısa bir konuşma yapan Başkonsolos 
Slater, İngiltere’nin IDEF 2017 katılımı ile ilgili şunları söyle-
di: “İngiltere olarak, IDEF’e, 40 firma ile büyük katılım sağla-
dık. Bu firmaların 16 tanesi, [Türkiye’deki SASAD’ın muadili] 
ADS Group üyesi. Ayrıca firmaların birçoğu, burada, Türkiye 
temsilcileri ile beraber bulunuyorlar.”
Başkonsolos Slater, hafta içerisinde, İngiliz ve Türk yetki-
liler arasında, savunma ve güvenlik alanında, hâlihazırda 
mükemmel işleyen ilişkileri daha da ileri götürecek önemli 
görüşmeler yapıldığına değinerek, “Bu görüşmelerde, ikili 
fayda sağlayacak ortaklıklar üzerinde duruldu. IDEF, İngiliz 
savunma endüstrisinin yeteneklerini; Türk alıcılara, tedarik-
çilere ve ortaklara göstermesi için çok önemli bir fırsat. IDEF 
ayrıca, dünya pazarı için de önemli. İngiltere’nin önde gelen 
firmaları, Türk firmalarıyla kurduğu ortaklıkların, üçüncü 
dünya pazarlarına ulaşmadaki faydalarını gördüler.” dedi.
İki ülkenin, geçen sene, savunma ve havacılık alanında önem-
li ilerleme kaydettiklerini ve karşılıklı güven ve iş birliğine 
dayalı yeni bir dönem inşa etmeye başladıklarını ifade eden 
Başkonsolos Slater, sözlerine şöyle devam etti: “TF-X projesi 

için, BAE Systems ile TUSAŞ arasındaki görüşmeler, bir üst 
seviyeye taşındı. Anlaşmanın imzalanması da en üst seviyede 
verilen desteğin ifadesiydi. Dün imzalanan anlaşma ile TF-X 
projesindeki iş birliği, yeni bir döneme girmiş oldu… Ayrıca 
iki ülke hükümetlerinin, yenilikçi ve proaktif yaklaşımını da 
vurgulamak istiyorum. Bu büyüklükte ve zorlukta bir proje-
de, İngiltere, yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye’nin ihtiyaç duy-
duğu teknolojiyi, en etkin ve zamanında vermeyi önererek 
TF-X projesinde başarının önünü açmıştır. Diğer yetenekli 
İngiliz firmaları da Türk firmalarıyla iş birliği hâlinde, TF-X 
projesine katkı sağlayacaktır. Bu projedeki diğer mihenk taşı 
ise motor seçimidir ki; Rolls-Royce ve EUROJET, bu konuda 
aktif olarak görev alabilecekler. Ve bu akşam, burada bulu-
nan birçok İngiliz firması da projenin teknolojik ortağı ve te-
darikçisi olacak.”
Resepsiyon, verilen kokteyl ile devam etti.

Başkonsolos Slater’den, 
İlişkilerde Yeni Dönem Vurgusu
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Toplantı, iki bölüm hâ-
linde icra edildi. Başta 
Savunma Sanayii Müs-

teşar Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekçi olmak üzere, 
protokolün de katıldığı ilk 
bölümde, konuşmalar yapıl-
dı ve yeni üyelere, üyelik be-
ratları takdim edildi. Genel 
kurulun resmi işlemlerinin 
yapıldığı ikinci bölümde ise 
SAHA İstanbul’un yeni yöne-
tim kurulu seçildi.

Hedef, Yüksek 
Katma Değer 
Üreten Firmalar
Toplantının ilk bölümünde, 
kürsüye ilk olarak, SAHA 
İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Büyükde-
de geldi. Büyükdede, SAHA 
İstanbul’un sektördeki ko-
numu ile ilgili şunları söy-
ledi: “Ülkemizin güvenlik 
ve savunma ihtiyaçlarının 
karşılanmasında, teknolojik 
bağımsızlık, her zamankin-
den daha önemli konuma 
gelmiştir. Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK), modern silah 
ve teçhizat ihtiyaçlarını, ön-
celikle Türk savunma sana-
yisinden karşılamak zorun-
dadır. Ayrıca Türkiye’nin, 
hemen çevresindeki 1,5 mil-
yar müşteriye kolay erişim 
imkânı ve 25 milyar dolarlık 
ihracat potansiyeli de Türk 
sanayisinin elindeki gücü, 
savunma, havacılık ve uzay 
sanayisine yöneltme imkâ-
nı sağlamaktadır. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 

stratejik plan değişikliğine 
gitmiştir. Teknoloji kullanan 
değil, teknoloji üreten an-
layışa geçmeye; bu yönde, 
hem ana yüklenici hem alt 
yüklenici hem de yan sana-
yiciyi yönlendirmeye gayret 
etmektedir. Şu anda SSM, 
önemli ölçüde sanayi yetkin-
likleri ve teknolojik yetkin-
likler üzerine odaklanmış 
durumdadır. Tam bu nok-
tada, SAHA İstanbul olarak, 
ülkemiz; savunma, havacılık 
ve uzay sanayisine aktif ola-
rak hizmet vermeyi hedefle-
miş durumdayız. Trakya’da 
Tekirdağ’dan başlayarak; 
İstanbul, Gebze, Kocaeli, 
Sakarya, hatta Düzce ve Ya-
lova’ya kadar olan alanda, 
mevcut sanayi ve yazılım te-
sislerimiz ile bu bölge dışın-
da; Bursa’dan, Malatya’dan, 
Konya’dan, Mersin’den, An-
kara’dan birçok sanayi tesi-
simiz bize üye olmuşlardır.”
IDEF katılımlarına da deği-
nen Büyükdede, “IDEF’te, 
SAHA İstanbul üyesi 28 fir-
mamız vardı. Gerçekten 
orada, SAHA olarak hangi 
güçte olduğumuzu bir kere 
daha görme fırsatımız oldu.” 
dedi.

SAHA İstanbul, 2’nci 
Genel Kurul Toplantısını, 
IDEF Molası Vermeden Yaptı

Savunma, Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği (SAHA 
İstanbul)’nin 2’nci Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, 13 Mayıs’ta, İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Toplantıda, büyümesini 
hızla sürdüren ve bu yıl içinde katılan 
131 yeni üyeyle toplam üye sayısı 220’ye 
ulaşan SAHA İstanbul’un, Türk savunma 
ve havacılık sektöründeki önemli 
konumu, bir kez daha vurgulandı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Hasan Büyükdede Dursun Topçu Günay Güneş
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Büyükdede, KOBİ’lerin ve 
yan sanayi firmalarının ge-
lişmesi ile ilgili değerlen-
dirmelerini de şöyle iletti: 
“Savunma sanayimizin ge-
lişmesinin; sürdürülebilir, 
yüksek katma değer üre-
tebilen KOBİ ve yan sana-
yinin gelişimi ile mümkün 
olabileceğini dikkate almak 
zorundayız. KOBİ ve yan sa-

nayimizin teknolojik derin-
lik kazanmaları da önemli-
dir. Yerli sanayimizin, imkân 
ve kabiliyetlerinin azami 
kullanılabilmesinde ve sis-
temlerin kritik bileşenleri-
nin yerli imkânlarla tedarik 
edilmesinde, SAHA İstan-
bul, bugüne kadar aracı ol-
muştur; olmaya da devam 
edecektir. İnanıyorum ki 

Milli Savunma Bakanlığı-
mız, SSM ve askeri tesis-
lerimiz, yerli firmalarımı-
zın gücüne, yetkinliklerine  
güvenerek talep üretirler-
se firmalarımızın tekno-
lojik derinlik kazanmala-
rına, test ve sertifikasyon 
imkânlarının gelişmesine 
katkıda bulunacaklardır. 
Bu projelerde görev alacak 

firmalarımızı en çok zorla-
yan şeyler, finansman ve 
ödeme planlarındaki bo-
zukluklardır. Ana yüklenici-
lerimizin, talep üretme ya-
nında pre-finans ve finans 
yönetimini iyileştirmeleri-
nin, teminat taleplerinde 
daha esnek olmalarının fir-
ma iştirak sayısını da arttı-
racağına inanıyoruz.”

Prof. Dr. İbrahim Özkol Prof. Dr. Oğuz Borat Dr. Celal Sami Tüfekçi
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SAHA İstanbul’a 
Destek Tam
Toplantıya katılan protokol 
mensupları da Büyükde-
de’nin ardından kısa birer 
konuşma yaptılar:
n	 İstanbul Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Dursun Topçu, 
“SAHA İstanbul, şu 
ana kadar yaptıkları ile 
Türkiye’nin savunma 
ve havacılık sektöründe 
oldukça önemli 
çalışmalara imza atmış 
bulunmakta ve atmaya 
da devam ediyor.” dedi.

n	 Sakarya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Vekili 
Günay Güneş, 
kümelenmenin önemine 
vurgu yaptı.

n	 ASELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim 
Özkol, insanın önemine 
vurgu yaptı: “Her şeyin 
odağında insan var. 
Yetiştirdiğiniz insan… 
Yeterli yetişmiş insan 
kaynağınız varsa 
başarabiliyorsunuz. 
Bugün savunma 
sanayisinde, Milli 
Muharip Uçak’ın 
yapılabilmesi için, 
yine insan kaynağına 
ihtiyaç var.”

n	 TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. 
Oğuz Borat, “Ana 
yüklenici ve alt 
yükleniciler konusunda 
yapılması gerekenlerin 
farkındayız.” diyerek 
KOBİ’lere ve yan sanayi 
firmalarına sahip çıktı.

Azimet, Basiret  
ve Cesaret
Toplantının ilk bölümündeki 
son konuşmacı, Savunma 
Sanayii Müsteşar Yardım-
cısı Dr. Celal Sami Tüfekçi 
oldu. Dr. Tüfekçi, KOBİ’ler 
ve yan sanayi firmaları ile 
ilgili yaptıklarını şöyle özet-
ledi: “[Savunma ve havacılık 
sanayisinin gelişimi] Sadece 
vakıf şirketlerinin gayretleri 
ile olacak bir iş değil. SSM, 

özellikle son 15 yılda, kü-
çük sanayicinin gelişmesi 
için büyük fırsatlar oluştur-
du. Bunun için, 2001 yılında,  
offset yönergemizde değişik-
likler yaptık; yine yapacağız. 
Teminat mektupları ile ilgili 
sorunları çözmek; sonucu 
değil süreci yönetmek için 
bazı girişimlerimiz olacak.” 
Dr. Tüfekçi, KOBİ’ler ve yan 
sanayi ile ilgili çabalarının 
sonuçlarını, IDEF 2017’de 
gördüklerini de dile getirdi.
Endüstriyel Yetkinlik De-
ğerlendirme ve Puanlama  
(EYDEP) çalışmaları hakkın-
da da bilgi veren Dr. Tüfekçi, 
SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağ-
rısı (SAGA) mekanizmasının 
neden hayata geçirildiğini 
de şu sözlerle anlattı: “İhti-
yacımız olan ürünlerin veya 
alt sistemlerin oluşturulma-
sında, projelendirme süreç-
lerinde oldukça fazla zaman 
kaybediyorduk. Çok değerli 
projeleri ortaya çıkartıyor; 
ama o projeyi kurgulamak 
için, 2-3 yıl harcıyorduk.” 
Dr. Tüfekçi, SSM’nin yıllık 
Ar-Ge bütçesinin, 150 mil-
yon liradan 300 milyon liraya 
yükseltildiği bilgisini de pay-
laştı.
Dr. Tüfekçi, konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı: “Bu işin 
ABC’sinin; azimet, basiret 
ve cesaret olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Cesaretin-
den ötürü, SAHA İstanbul’u 
tebrik ediyorum.”
Toplantının ikinci bölümün-
de gerçekleştirilen genel 
kurulda, yönetim kurulu 
başkanlığına yeniden Hasan 
Büyükdede seçildi. Yönetim 
kurulu üyeleri ise şu isim-
lerden oluştu:
l	 Prof. Dr. İbrahim Özkol,
l	 Hakan Altınay,
l	 Bülent Şener,
l	 Halil Tokel,
l	 Murat Günal,
l	 Haluk Bayraktar,
l	 Adil Nalbant,
l	 Fazıl Böyet.
MSI Dergisi olarak, 
SAHA İstanbul’un yeni 
yönetim kuruluna başarılar 
diliyoruz.

Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Makina’nın
üyelik beratını, Hasan Büyükdede’den aldı.

Nero Endüstri’nin üyelik beratı, Dr. Celal Sami Tüfekçi tarafından, Nero 
Endüstri Genel Müdürü Alican Ökçün’e takdim edildi.

IdeaLab Kurucu Ortağı Edip Sevinçer, IdeaLab’ın üyelik beratını, 
SAHA İstanbul kurucu üyesi ve önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt’tan aldı.

Gökser Makina’nın üyelik beratı, SAHA İstanbul kurucu üyesi ve önceki dönem 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt tarafından, Gökser 
Makina Proje Müdürü Hilal Ünal’a takdim edildi.
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Zirvenin açılış konuş-
ması, PMI Türkiye Yö-
netim Kurulu Başkanı 

Mustafa Hafızoğlu tarafın-
dan yapıldı. PMI’nın faali-
yetleri ile ilgili bilgi veren 
Hafızoğlu; Proje Yöneti-
mi Bilgi Birikimi Kılavuzu  
(PMBOK Kılavuzu)’nun, 5’inci  
baskısını Türkçeye çevir-
diklerini; 6’ncı baskı üzerin-
de ise çalışmaların devam 
ettiğini söyledi. Hafızoğ-
lu’nun üzerinde durduğu 
bir diğer konu da Türki-
ye’de, üniversitelerde, proje 
yönetimi konusunda yürü-
tülen bir lisansüstü eğitim 
programının bulunmama-
sı oldu. Bu konudaki açığı  
kapatmak için PMI, üniver-
sitelerde ücretsiz seminer-
ler düzenliyor. Ayrıca, pro-
je yönetimi ile ilgili bilinci 
daha erken yaşlarda oluş-
turmak için de çalışmalar 
yürütüyor.

Proje 
Yöneticisinin 
Özellikleri
Etkinliğin ikinci gününde, 
“Proje Yöneticisinin Kişi-
lik Özellikleri” başlıklı pa-
nel, PMI Türkiye Profes-
yonel Gelişim, Eğitim ve 
Sertifikasyondan Sorumlu  
Başkan Yardımcısı Süleyman 
Çavuşoğlu’nun moderatör-
lüğünde gerçekleştirildi. 
Panelin katılımcıları; Nur-
dan Özdemir, ROKETSAN’da  
Proje Yöneticisi olarak ça-
lışan Utku Tüzüner, STM 
Tedarik ve Lojistik Müdürü 
Cumhur Çınar ve TUSAŞ 
Milli Muharip Uçak Prog-
ram Direktörü Dr. Serdar 
Gökpınar oldu.
Panelistlerin, Çavuşoğlu’nun, 
“Proje yöneticisinde olması 
gereken en önemli 3 özellik 
nelerdir?” sorusuna verdiği 
cevaplarda, şu kriterler öne 
çıktı:

n	 Vizyon sahibi olmak,
n	 İyi iletişim kurabilmek, 
 iyi bir dinleyici olmak,
n	 Ekibi motive edebilmek,
n	 İnsan odaklı olmak,
n	 Liderlik,
n	 Proje yönetim 
 metodolojisini bilmek,
n	 Esnek ve sonuç odaklı 
 olmak,
n	 Sürekli öğrenmeye 
 açık olmak ve
n	 Karar alabilmek.
Bu panelin ardından, FNSS 
Genel Müdür Danışmanı 
Haluk Bulucu, “Savunma 
Sektöründe Proje Yöneticisi 
Olmak” başlıklı bir sunum 
yaptı. Bulucu, FNSS’den 
örnekler vererek, sektörün 
gelişimini anlattı. Sunum 
öncesindeki panelde dile 
getirilen özelliklere ek ola-
rak, sektördeki proje yöneti-
cilerinin milli duygularla da 
hareket etmesi gerektiğini 
belirtti.

Lider ve Analist
Etkinliğin savunma sanayi-
si ile ilgili bir diğer paneli, 
PMI Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Hafızoğ-
lu’nun moderatörlüğünde ve  
Meteksan Savunma Genel  
Müdürü Tunç Batum ile 
Selex ES Türkiye Genel  
Müdürü Sinan Şenol’un ka-
tılımı ile gerçekleştirilen, 
“Üst Yönetimin Gözünde 
Proje Yöneticileri” paneli 
oldu.
Panelde iletilen çeşitli soru-
lara yanıt veren Batum, Me-
teksan Savunma’nın proje 
yöneticilerine bakışı ile ilgili 
şunları söyledi: “Biz, proje 
şirketiyiz. Önemli tasarım 
ve geliştirme projelerine so-
yunuyoruz ve bunları, proje  
yöneticilerine teslim edi-
yoruz. Tabii bu süreçte, 
proje yöneticimizle en baş-
ta oturup el sıkışıyoruz. 
Bütçe, takvim, kapsam, 

şirketin kaynakları, risk 
yönetimi… Bunların hepsi ko-
nusunda anlaşıyoruz ve proje  
yöneticimizle bir berat  
imzalıyoruz. Bu anlaştığımız 
çerçeve içerisinde, proje  
yöneticisi görevini ifa 
edecek; biz de bu görevi  
ifa ederken şirket olarak 
maddi-manevi-insani, bütün 
kaynaklarımızla proje yöne-
ticisine destek olacağız. Biz, 
projelerde, yöneticileri, pro-
jenin genel müdürü olarak 
görüyoruz.”
Batum, proje yöneticileri-
nin sahip olması gerektiğini 
düşündüğü bir özellikten de 
şöyle bahsetti: “Çoklu veriyi 
alıp sentezleyip analiz ede-
bilecek, analitik düşünce ya-
pısına sahip olması lazım… 
Ben proje yöneticisini huni 
gibi görüyorum. Bütün veri-
yi alacak, onları sentezleyip 
takımını doğru yöne doğru 
yönlendirecek.”

Proje Yönetim Zirvesi, Sektörün 
Proje Yöneticisi Profilini Çizdi

PMI Türkiye tarafından düzenlenen Proje Yönetim Zirvesi 2017, 
23-24 Mayıs tarihlerinde, Ankara’da, “Odak: İnsan” temasıyla 
gerçekleştirildi. Etkinlikte, savunma sanayisi ile ilgili 
iki panel ve bir de sunum yer aldı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Mustafa Hafızoğlu Haluk Bulucu
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Batum, uzun süren proje-
lerde yaşanan sorunlarla 
ilgili bir soruya da şöyle ce-
vap verdi: “Başarılı proje  
yöneticisinin özelliklerden bir 
tanesi de kapsamına sahip çı-
kabilmesidir. Uzun projeler-
de, kapsamın değişmemesi 
anormal olur. Başarılı proje 
yöneticisi, kapsamın değişi-
mini yönetebilen yöneticidir. 
Müşteri istekleri, teknoloji  
ya da riskler değişebilir.  
Bunlar, proje bütçesini ve tak-
vimini etkiler hâle geliyorsa  
orada ikna kabiliyetinizle,  
lider özelliğinizle bir sözleş-
me değişikliğine gidebilme-
lisiniz.”
Şenol ise proje yöneticileri-
nin, projelerin ve ekiplerin 
emanet edildiği insanlar ola-
rak şirketlerin üst düzey yö-

neticileri arasında yer aldığını 
belirtti. Şenol, öne çıkarttı-
ğı proje yöneticisi özelliğini 

ise liderlik olarak ifade etti. 
Şenol’un dikkat çektiği 
noktalardan bir tanesi, sa-

vunma ve havacılık sektö-
ründeki projelerin, “özgün 
geliştirme” niteliği oldu. Şenol,  
çeşitli zorlukların olduğu 
bu tür projeleri yönetecek 
kişinin, “işin mutfağı”n-
dan gelmesinin önemli bir  
özellik olduğunu belirtti. 
Burada da liderliğin önemi-
ne vurgu yapan Şenol, şöyle 
konuştu: “Bir numaralı özel-
lik liderlik. Diğer vasıflar; 
mutfaktan gelerek projeler 
hakkında bilgi sahibi olmak, 
proje yönetim metodolojisi 
konusunda bilgi sahibi ol-
mak, bir şekilde eğitimle 
kazandırılabilir diye düşü-
nüyorum.”
Etkinlik, diğer alanlarda ya-
pılan konuşma ve sunumla-
rın ardından sona erdi.

Tunç Batum Sinan Şenol

“Proje Yöneticisinin Kişilik Özellikleri” 
başlıklı panelin katılımcıları
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Tasarım ve üretim ko-
nularının konuşul-
duğu konferans sü-

resince, üzerinde durulan 
noktalar: 
n  KOBİ’lerin üretimle ilgili
 faaliyetlerini 
 sürdürürken tasarım
 konusuna da 
 yönelmeleri ve
n Orta ölçekli firmaların,
 üretimden aldıkları 
 payın arttırılması oldu.
Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan, ASELSAN Genel 
Müdür Yardımcısı ve SST 
Sektör Başkanı Mustafa 
Kaval, Mayıs ayı içerisin-
de gerçekleşen IDEF fua-
rındaki katılımları ile ilgili 
şunları söyledi: “Bizim için 
bir yenilik de standımız-
da, sanayileşme ve tedarik  
birimlerimizin temsilcileri-
nin yer aldığı ve sizlerle bu-
luşma noktası olarak kul-
landığımız bir bölümümüz 
olmasıydı. Toplantı salon-
larında, görüşme odaların-
da, siz çözüm ortaklarımı-

zı, fuarda bizim tedarik ve 
sanayileşmeden sorumlu 
arkadaşlarımızla bir araya 
getirdik. Bu da hakikaten 
oldukça faydalı oldu. Bun-
dan sonraki fuarlarda da 
aynı yaklaşımı arttırarak 

sürdürmeyi planlıyoruz.” 
Kaval, alt yüklenicilerinden 
beklentileri hususunda ise 
değerlendirmelerini şöyle 
aktardı: “Bu yaptığımız an-
ketlerden geri beslemeleri 
alıyoruz; kendimizi geliş-

tirmek, hep beraber ileriye 
götürmek için neler yapma-
lıyız? Kalite yönetim siste-
mi; bunun tanımları, kural-
ları, prosedürleri; bunları 
hakikaten hepimizin dikka-
te alması gerekiyor. Bunlar 

ASELSAN SST TORK 2017’de, 
Yeni Rota Çizildi:

Özgün Tasarımdan, 
Verimli Üretime
ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör 
Başkanlığı’nın düzenlediği, Tasarım Çözüm Ortakları 
Konferansı (TORK)’nın 3’üncüsü, 24 Mayıs’ta, Ankara’da 
gerçekleştirildi. “Özgün Tasarımdan, Verimli Üretime” 
teması ile düzenlenen ve gün boyu süren SST TORK 2017’de, 
yapılan sunumlara ve iki panele ilave olarak, 
“Başarılı Çözüm Ortakları” ödül töreni de yer aldı.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Bilal AktaşMustafa Kaval

Şekil 1. ASELSAN SST Tarafından Verilen Siparişler  (milyon dolar) Şekil 2. Yurt İçi Sipariş Tutarının Firma Sınıfına Göre Dağılımı

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 M

SI
 D

er
gi

si



Haziran 2017 - 95

bazen tartışılıyor: Çok ağır, 
çok zorlu diye; fakat bizim 
yaptığımız sistemler de 
çok zorlu koşullarda çalı-
şıyor. Belki ömrü boyunca 
hiç kullanılmıyor; bir kere 
kullanılacak; ama o kulla-
nımda da mutlaka görevini 
yerine getirmesi gerekiyor. 
Onun için kalite hususlarına 
önem veriyoruz… Birbirimi-

ze güveneceğiz ve iş birliği 
içerisinde çalışacağız. Her 
gün arttırdığımız bilgi bi-
rikimlerimizi kullanacağız 
ve daha kısa sürede, daha 
düşük maliyetle, verimli 
çalışarak, hızlı bir şekilde 
ürünleri ortaya çıkarabi-
leceğiz. Bildiğiniz üzere, 
şu anda, zaten ülkemizin 
geçtiği olağanüstü durum 

sebebiyle de bizim çalıştığı-
mız sektördeki sistemlere 
ihtiyaç, hem sayısal olarak 
arttı hem de bunların tes-
limat süreleri konusunda 
da SSM başta olmak üzere, 
kullanıcıların bize takvim-
sel baskısı oldukça yoğun. 
Buna da bizim dinamik bir 
şekilde karşılık vermemiz 
gerekiyor.”

Orta Ölçekli 
Firmalar, Piramidin 
Ortasını Doldurmalı
Sözlerine, “Zaman zaman 
sizlerin de bir alt yükleni-
ci kullanması gerekiyor.  
Burada da tercihimiz, 
ASELSAN onaylı firmalar ile 
çalışmanız ve kendi portfö-
yünüz için, kendi alt yük-
lenici ağınızı yaratmanız.” 

Ali Rıza KılıçOrhan Aydın
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şeklinde devam eden Kaval, 
orta ölçekli firmalar ile ilgili 
olarak ise şunları kaydetti: 
“Hem Savunma ve Havacılık 
Sanayi İhracatçıları Birliği 
(SSI) hem de Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçı-
lar Derneği (SASAD) genel 
kurullarına katılma fırsatı 
buldum. Burada, Sayın [Mil-
li Savunma] Bakanımızın da 

konuşmalarında dile getirdi-
ği bir husus var: Orta ölçekli 
firmalarla piramidin orta-
sını doldurmamız şeklinde. 
Demek ki büyük firmaları-
mız var: ASELSAN, TUSAŞ, 
ROKETSAN, HAVELSAN ve  
diğer bazı özel şirketleri-
miz var. Bir de KOBİ niteli-
ğinde çok sayıda firmamız 
var. Ortada firmalarımız 

var; yok değil ama belki o 
piramidi sağlıklı dağıtacak 
şekilde bunların sayısını 
arttırmamız; orta ekseni de 
doldurmamız gerekiyor… 
Sizlerin alt sistem seviye-
sinde tasarım ve entegras-
yon yapmasını da artık arzu 
ediyoruz. Bir takım kom-
ponentler ürettikten sonra, 
onları bir araya getirip ta-

sarım ve entegrasyon işine 
de ağırlık vermenizi talep 
ediyoruz. Bu şekilde ça-
lıştığımız firmalarımız yok 
değil; ama bunun sayısını 
arttırmak istiyoruz. Ve tabii 
ki sektörümüzün gelişimi 
için, biz büyüyecek isek hep 
beraber büyüyeceğiz. Bu 
konuda da sizlerin destek-
lerinizi rica ediyorum.”

Cenk TunayAdil Baktır
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Kaval, şu rakamsal bil-
gileri de paylaştı: “Bizim  
ASELSAN SST olarak, 339 
adet çözüm ortağı adayı 
firmamız var. Bu firmalar 
arasında, 126 firma ile ta-
sarım ve geliştirme faali-
yetleri yürütüyoruz şu anda.  
50 adet çözüm ortağı,  
ASELSAN SST kalite ge-
reklerine göre, 96 uzman-
lık alanında onaylanmış 
durumda. 11 firmamız ile 
stratejik iş birliği anlaşması 
imzalamışız. Çerçeve söz-
leşmelerimiz var. Bu söz-
leşmeler kapsamında da  
17 firma ile 250.000 saat-
lik bir mühendislik iş yükü 
kapsamında anlaşmışız. 
Bunun yaklaşık 100.000’ini 
harcamışız; 150.000’i de 
devam ediyor.”

Şirket Birleşmeleri 
Zorlanacak
Kaval’ın ardından kürsü-
ye gelen Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) Sa-
nayileşme Daire Başkanı 

Bilal Aktaş, konuşmasına 
şu sözlerle başladı: “Artık 
SSM’nin tedarik yaklaşım-
ları çerçevesinde, sistem 
seviyesindeki tasarımla-
rı, kendimiz yapabilir hâle 
geldik. SSM olarak ihaleye 
çıkacağımız zaman, çok acil 
bir şey değilse onu mutlaka 
yerli yüklenici ile özgün ta-
sarımla yapılması noktası-
nı vurguluyoruz. İçerisinde 
bulunduğumuz süreç bunu 
kapsıyor. Ve görünen husus 
şu ki; önümüzdeki dönem-
de, artık temel ve ileri tek-
nolojilere daha çok odak-
lanmamız gerekiyor.”
Aktaş da SASAD Genel Ku-
rulu’nda konuşulan orta öl-
çekli firmaların güçlendiril-
mesi hususuna değinerek, 
“Yeni sektörel strateji dokü-
manı hazırlıyoruz ve bura-
da buna vurgu yapacağız... 
Ülke ekonomisinin %95’i, 
herhâlde KOBİ’lere dayalı 
hâle geldi… Ama dünya öl-
çeğine baktığımızda, birçok 
alt sistem üreticileri var. 

Tuncay Ergün 

Şekil 3. Yurt İçi Sipariş Sayısının Firma Sınıfına Göre Dağılımı
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Öyle alt sistem üreticileri 
var ki; Türkiye’nin toplam 
savunma ihracatından çok 
daha fazla ciro yapıyorlar. 
Kim tank yaparsa yapsın 
yağ pompasını bu insanlar 
veriyor kim uçak yaparsa 
yapsın yakıt pompasını, ey-
leyicileri ve DC motorları bu 
firmalar veriyor.” şeklinde 
konuştu ve şunları ilave etti: 
“Bu alt sistem üreticiliği-
ni eğer güçlendirebilirsek, 
herkesin üretebileceği bin-
lerce sistem var. Herkese 
yetecek kadar da alan var. 
Bu konuya odaklanacağız 
önümüzdeki 5 yıllık süreç-
te. Şirket birleşmeleri, be-
nim zorlamaya çalışacağım 
bir süreç olacak. KOBİ’ler 
için, ‘Küçük olsun benim 
olsun’dan ziyade, ‘Büyük 
olsun hepimizin olsun’u bir 
şekilde motive etmemiz la-
zım... Mustafa [Kaval] Bey, 
1.000 tane firma ile çalışa-
cağına, belki 150 tane alt 
sistem firması ile çalışsa 
yine ASELSAN onaylı veya 
SSM onaylı; 2’nci, 3’üncü 
seviye tedarikçiler de olsa 
biz bu aileyi çok daha büyü-
türüz.”
Aktaş, Kasım ayında ger-
çekleştirmeyi planladıkları 
bir yarışmayı ise şöyle du-
yurdu: “Muhtemelen 3 fark-
lı kategoride; amatör, yarı 
amatör, profesyonel kate-
gorilerde, çeşitli büyüklük-
lerde [sistemlerin olduğu] 
bir insansız kara aracı ya-
rışması yapacağız…  Savun-
ma ve güvenlik ihtiyaçlarına 
yönelik bir yarışma tasarımı 
yaptık. Bu yıl, muhtemelen 
Kasım ayı içerisinde düzen-
leyeceğiz.
Aktaş, kümelenmelerle ilgili 
görüşlerini ise şöyle aktar-
dı: “Teknokent firmaları bir 
tarafta kümelendi; üretim 
firmaları bir tarafta küme-
lendi. Ama esas sinerji, bun-
ların birleşmesi ile ortaya 
çıkacak bir şey. O yüzden, 
kümelenme çalışmalarını, 
bir takım olma ruhu üze-
rine kurgulamanızı tavsiye 
ediyorum. Bize bu yönde 

projelerle gelirseniz bizim 
buna kaynak bulmamız, fır-
sat bulmamız çok daha kolay 
olur. İçinde tasarım firması, 
üretim firması, üniversitesi 
bile olan birlikteliklere dö-
nüşmeli. Yoksa herkesin sık 
sık bir araya gelip, birbirini 
ağırladığı formatlara dönüş-
memeli.”
Aktaş, son olarak SSM’nin 
beklentilerini şu şekilde ak-
tardı: “Artık üretimden ta-
sarıma geçişi sağlamamız 
lazım. Sizlerin artık kendi-
sini tanıtması lazım. Yani 
‘Ben şunu üreten firmayım. 
Ben ne iş olsa yapan firma 
değilim. Benim ürünüm şu, 
NATO stok numaram da 
bu.’ gibi… Sektördeki ihti-
yaçlar daralabilir; o yüz-
den, mutlaka sivil sektörde 
kaynaklarınızın bir kısmını 
kullanın, sivil sektördeki 
fırsatları araştırın.”

Talaşlı İmalatla 
Para Kazanılmaz
Aktaş’tan sonra, OSTİM  
Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın söz aldı. Aydın, 
orta büyüklükte firmaların 
sayısının yetersiz oluşunda, 
sektörün tüm paydaşları-
nın sorumlu olduğuna dik-
kat çekti. KOBİ’lere ise şu 
eleştiriyi yöneltti: “Özellikle 
savunma sanayisine çalışan 
firmalarımı, onların toplan-
tılarında da eleştiriyorum. 
Diyorum ki; ‘Sizin yaptığınız 
bir şey yok kardeşim. Siz ne 
yapıyorsunuz, ASELSAN ta-
sarlıyor, TUSAŞ tasarlıyor, 
malzemesini de getirip veri-
yor. Sen bir CNC tezgâh al-
mışsın, parçayla talaşlı ima-
lat yapıyorsun. Yani sadece 
kazımacılık yapıyorsun. Bu-
radan bir para kazanamaz-
sın.’ Kazanamıyorlar da.”

Alt Yüklenicilerle 
İlişkilerde, Yolu 
ASELSAN SARP 
Çiziyor
Yapılan açılış konuşmala-
rının ardından, ASELSAN 
yetkilileri de çeşitli sunum-
lar yaptılar:

Birim Tasarımı Başarı Ödülü, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve SST 
Sektör Başkanı Mustafa Kaval tarafından, ARTI Endüstriyel Elektronik 
Genel Müdürü Atila Koç’a verildi.

Ekinoks-AG’de Kıdemli Ar-Ge Mühendisi olarak görev yapan Sertaç Köksal, 
Mekanik Tasarım Başarı Ödülü’nü, ASELSAN SST Mühendislik Grup Başkanı 
Tuncay Ergün’den aldı.

ASELSAN SST Tasarım Direktörü Serkan Özgün, Simsoft Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Bıkmaz’a, Yazılım Tasarım Başarı Ödülü’nü takdim etti.
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Test Sistemleri Tasarımı dalında Özel Alanlar Tasarım Başarı Ödülü’nün 
ilki, ASELSAN SST Sistem Test Müdürü Emre Ayazoğlu tarafından, KUASOFT 
Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Çağrı Murat Karapıçak’a verildi.

ASELSAN SST Sistem Test Müdürü Emre Ayazoğlu, DEICO Mühendislik İş 
Geliştirme Yöneticisi Sedat Alantar’a, Test Sistemleri Tasarımı dalında Özel 
Alanlar Tasarım Başarı Ödülü’nün ikincisini takdim etti.

Anova Mekanik Tasarım Direktörü Dursun Öner, Kalite Özel Ödülü’nü, 
ASELSAN SST Kalite Yönetim Direktörü Hasan Kobakçı’dan aldı.

n  ASELSAN Merkezi
Tedarik Direktörü 
Ali Rıza Kılıç, 
uyguladıkları tedarikçi 
finansman modeli 
hakkında şunları ifade 
etti: “Bu modelde, 
bankayla biz anlaşma 
imzaladıktan sonra, 
bunun duyurusunu 
yapıyoruz. 
Tedarikçilerimiz de 
bizim verdiğimiz sipariş 
mektuplarını bankaya 
götürüp, herhangi 
bir ilave ipotek ya da 
teminat göstermeden, 
piyasaya göre daha 
uygun koşullarla kredi 
alabiliyorlar. Bugün 
itibarıyla 5 banka ile bu 
anlaşmayı imzaladık, 
2-3 banka ile de hâlen 
görüşmelerimiz devam 
ediyor. Geldiğimiz 
noktada, 42 firmanın, 
yaklaşık 100 milyon lira 
tutarında kullandığı 
krediye, aracılık etmiş 
durumdayız. Bugüne 
kadar da ne bankalardan 
ne de tedarikçilerden 
olumsuz bir geri dönüş 
almadık. Bu yüzden de 
sektörde ilgi görmeye 
başladı bu model. Bu 
modeli biraz daha ileriye 
götürmeyi düşünüyoruz. 
Bu yeni modelde, 
teminat mektubu 
aldığımız tedarikçilerin, 
teminat mektuplarını da 
sipariş emri karşılığında 
almalarını planlıyoruz. 
Buna göre, sipariş 
mektubunun içerisinde 
avans ödeneceği 
yazıyor ise tedarikçi 
bankaya gidecek, sipariş 
mektubunu gösterecek 
ve teminat mektubunu, 
piyasaya göre çok daha 
uygun koşullarla o 
bankadan alacak. Biz 
de onun karşılığında, 
avans ödemesini yapmış 
olacağız. Bunu henüz 
sonuçlandırmadık; 
sonuçlandırdığımız 
zaman duyurusunu 
yapacağız.”

n  ASELSAN SST Hava ve
Füze Savunma 
Sistemleri Grup 
Başkanı Adil Baktır, 
ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı tarafından 
imzalanan sözleşmeler 
ve yürütülmekte olan 
projelerden bahsetti 
ve SARP uzaktan 
komutalı stabilize silah 
sistemi ile ilgili olarak 
şunları söyledi: “Çok 
olağanüstü süreçlerden 
geçiyoruz. Özellikle 
uzaktan komutalı kara 
silah sistemlerinde, 
çok hızlı, çok maliyet 
etkin çözümler sunmak 
zorundayız. 2016-2017 
döneminde, özellikle 
SARP sistemlerine çok 
yoğun bir talep var. 
Bunları yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Çok farklı 
platform sağlayıcılarına, 
bu çözümleri entegre 
ettiriyoruz. Birçok alt 
yüklenici ve birçok 
yan sanayi firması 
ile çalışıyoruz. Alt 
yüklenici kaynaklarını 
genişletmeye çalışıyoruz. 
Çünkü bizden beklenti, şu 
anki performansımızın,  
2 ya da 3 katına çıkmak.”

n  ASELSAN SST
 Satınalma ve Tedarik

Müdürü Cenk Tunay, 
Şekil 1, 2 ve 3’te görülen 
bilgileri verdi. Tunay, 
SARP silah sistemi 
ile ilgili olarak çözüm 
ortaklarına seslendi: 
“Artık biz de parça 
bazlı üretimden, sistem 
seviyesi üretime geçmeyi 
istiyoruz. 1,5 sene önce 
başladığımızda, sadece 
mekanik anlamda 
tareti üretirken, artık 
taretin üzerine, diğer 
birimlerin de montajını 
yapabilecek, kablajını 
döşeyebilecek, belirli 
noktaya kadar testlerini 
yapabilecek olan alt 
yüklenicilerimiz var ve 
bunların daha artmasını 
ve güçlenmesini 
bekliyoruz.”
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n  ASELSAN SST
Mühendislik Grup 
Başkanı Tuncay 
Ergün, teknoloji 
planlaması hakkında 
şunlara değindi: “Yeni 
bir ürün, ancak ilgili 
tüm teknolojilerin 
kullanılması 
sayesinde ortaya 
çıkarılabilmektedir. Bu 
teknolojilerden bazıları, 
önceden kazanılmış 
ve kolayca erişilebilir 
durumdayken, bazıları 
yeterli olgunlukta 
olmayabilmektedir. 
İşin başında olgun 
olmayan teknolojiler, 
ürünün tasarım süresini 
geciktirmekte; çeşitli 
riskler ve belirsizlikler 
yaratmaktadır. Bu 
nedenle orta ve uzun 
vadede planlanan 
ürünlerde kullanılacak 
tüm teknolojilerin, 
kazanım faaliyetinden 
önce çalışılmaya 
başlanmış olması 
gerekmektedir.”

SSM, TSSK 
ve ASELSAN, 
Tasarımı Konuştu
Konferansta gerçekleşti-
rilen panellerden ilkinin 
moderatörü olan ASELSAN 
Teknoloji ve Strateji Yöne-
timi Genel Müdür Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Çe-
lik, panel öncesinde yaptığı 
konuşmasına, Türkiye’de 
yürütülen Ar-Ge faaliyetleri 
hakkında genel istatistikler 
vererek başladı ve Türki-
ye’de, 2016 yılında, Ar-Ge 
için toplamda 18 milyar do-
lar; ABD’de ise 450 milyar 
dolar harcandığını hatırlat-
tı. “Baktığımızda, bu 18 mil-
yar doların veya 450 milyar 
doların Ar-Ge’ye harcanan 
miktarı mı önemli, yoksa 
Ar-Ge’ye harcanan mikta-
rının ne kadar ticarileştiği 
mi önemli? Bu kısma yo-
ğunlaşmamız lazım.” diyen 
Prof. Dr. Çelik, şunları ek-
ledi: “Burada bu rakamları 
vermemin nedeni, Ar-Ge’yi 

yapacak, inovasyonu ya-
pacak, ticarileştirebilecek 
[şeylerin] fabrikalar, ma-
kinalar, yapılar, organizas-
yonlar değil, nitelikli insan 
gücü olması. O yüzden, ni-
telikli insan gücünü yetiş-
tirmede, çok önemli yol kat 
etmemiz gerekiyor.”
Prof. Dr. Çelik, panel ön-
cesinde, son olarak şunları 
belirtti: “İnovasyona baktı-
ğımızda da firmalar, artık 
dünyada, kendi yenilikle-
rini, kendi laboratuvarla-
rında gizli kapılar ardında 
yapmıyor. Artık dünya, açık 
inovasyona döndü. Açık ino-
vasyon, iş birliği ve güç bir-
liğinde.”
Prof. Dr. Çelik, konuşma-
sının ardından başlayan 
“Özgün Tasarım ve Yerlileş-
tirme Paneli”ni, konuşma-
cılara yönelttiği sorularla 
yönlendirdi:
n  SSM Sanayileşme

Daire Başkanı 
Bilal Aktaş, terörle 
mücadele konusuna 
değinerek, “Biz bugüne 
kadar, gerek harekât 
planlamalarında gerek 
sanayi planlamalarında, 
sanki hep bir meydan 
savaşına çıkacağız; 
karşımızda düzenli ordu 
olacak; uçaklarımıza, 
tanklarımıza, 
toplarımıza, bize 
karşı direnecek 
diye düşündüğümüz 
unsurlara karşı, nasıl 
harekât yaparız, nasıl 
çıkarma yaparız, nasıl 
AWACS’larımızla onların 
uçaklarını daha önceden 
görürüz gibi planlama 
yaptık. Ama değişen 
dünya koşulları şunu 
gösteriyor ki; kimse 
meydan muharebesini 
öncelikli olarak 
almıyor... Ve bu süreç 
gösterdi ki; bizim, 
gerek harekât 
planlarımızı 
gerekse savunma 
sanayimizi yeniden 
gözden geçirmemiz, 
planlamamız gerekiyor. 

ASELSAN SST Tasarım Alt Yüklenici Yöneticisi İhsan Özsoy, Electra IC 
Yönetici Ortağı Ateş Berna’ya, İletişim Özel Ödülü’nü takdim etti.

Yerli Ürün Tasarım Özel Ödülü, ASELSAN SST Güç ve Kontrol Sistemleri 
Elektronik Tasarım Müdürü Murat Ertek tarafından, Akana Mühendislik 
Ar-Ge Direktörü Köksal Özdemir’e verildi.

AYDUO Genel Müdürü Sercan Aydoğmuş, Tasarım Teşvik Özel Ödülü’nü, 
ASELSAN SST Üretim ve Tedarik Kalite Yönetim Müdürü 
Ayşegül Pişkin’den aldı.
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Bunu tek başına 
kullanıcıya 
bırakmamalıyız diye 
düşünüyorum ben… 
Biz müsteşarlık 
olarak, harekâta ilişkin 
planlamalarda, ihtiyacın 
ortaya çıkacağı noktaları 
da masaya koyalım, 
kullanıcı ile beraber 
tartışalım istiyoruz.” 
dedi.

n  Teknokent Savunma
Sanayi Kümelenmesi 
(TSSK) Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Ünal, 
TSSK üyesi firmalarla 
ilgili şu bilgileri verdi: 
“Toplam Ar-Ge geliri, 
2016 rakamlarına 
bakarsak, 1,1 milyar lira. 
Bunun 96 milyon doları 
ihracat. Türkiye’nin 
pazar büyüklüğüne 
baktığımız zaman, 
rakamlar belki küçük; 
ama Türkiye’deki 
diğer oyuncuların 
başarılarına bakarsak 
burada ciddi bir hacim 
var… ASELSAN’la olan 
ilişkiler açısından 
kısaca bir bilgi vermek 
istiyorum. SST ile ilgili 
elimde doğrudan bir 
istatistik yok; ama 
ASELSAN’la genel 
olarak son 10 yılda,  
100 milyon dolarlık  
bir iş hacmi 
gerçekleştirilmiş. 2016 
yılında, son yaptığımız 
TSSK Proje Pazarı 

etkinliğinde, ASELSAN’la 
TSSK üyesi firmalar 
arasında, 
30’a yakın yeni sözleşme 
ve iş başlangıcı 
gerçekleşti.” Ünal, 
TSSK’nın rolünü ise 
“Aslında biz şöyle bir rol 
görüyoruz kendimize: 
Ana sistemleri 
yapan firmaların, 
alt sistemlerini, 
teknolojik ürünlerini 
yerlileştirmek. 
Yerlileştirmek derken 
de gerçekten yerli 
ve özgün olarak 
tasarlamak.” sözleri ile 
ifade etti. Ünal, TSSK 
firmalarının, ASELSAN 
SST Sektör Başkanlığı 
ile yürüttükleri iyi 
çalışmalar (best 
practices)’a örnek 
olarak şunları 
sıraladı:

 l  Dönü Ölçer Ürün
Ailesi: ETA firması 
tarafından, yerli 
olarak tasarlanıp 
geliştirilen ve SARP 
silah sisteminde 
kullanılan bu ürün 
ailesi, pek çok farklı 
uygulamada da yer 
alabilir nitelikte. 
Geçtiğimiz dönemde, 
8,5 milyon dolarlık 
bir iş hacmi yarattı. 
Gelecek siparişlerle 
de bunun yarısı kadar 
bir iş hacmi söz 
konusu.

ASELSAN SST Askeri Bilgisayar Tasarım Müdürü Fatih Say, 
LİNERA Genel Müdürü Hakan Aydın’a, Tasarım Teşvik Özel Ödülü’nü 
takdim etti.

Tasarım Teşvik Özel Ödülü, ASELSAN SST Mekanik Teknolojileri Tasarım 
Müdürü İlhan Başçuhadar tarafından, MEG GEMİ Genel Müdürü Alper 
Canmert’e verildi.

Mustafa Kaval, konuşmalarının ardından, Bilal Aktaş’a (solda) ve Orhan Aydın’a (sağda), günün anısına birer plaket takdim etti.
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l  Hava Savunma
Sistemleri Uzak 
Komuta Gönderme 
Alma Birimi: Bu sistem, 
SDT firması tarafından, 
ASELSAN SST Sektör 
Başkanlığı ile birlikte 
geliştirildi. Sistem, 
hareketli kulesi olan 
silah sistemlerinde, 
platform ile kule 
arasında, yüksek 
hızlı veri iletişimi 
sağlanması işlevini 

görüyor. Sistemin 
geliştirilme nedeni ise 
yüksek çözünürlüklü 
görüntülerin, ses 
sinyallerinin ve çeşitli 
protokollerdeki 
verilerin, mevcut 
durumda yaygın olarak 
kullanılan, mekanik 
slip ring (kayar 
bilezik) teknolojisi ile 
aktarılmasının, 
hem çok zor hem de 
pahalı olması.

n  ASELSAN SST Tasarım
Direktörü Serkan 
Özgün, son dönemde 
yürütmekte oldukları 
yerlileştirme çalışmaları 
ile ilgili olarak şu 
bilgileri verdi:

 l  SARP Silah Sistemi:
Kayar bileziği, halka 
dişlisi, bilgisayarı, 
tutamakları gibi pek 
çok bileşeni, yurt içinde 
geliştirildi ve üretimleri 
devam ediyor.

 l  TUFAN
Elektromanyetik 
Fırlatma Sistemi: 
En önemli 
bileşenlerden 
birisi olan 
yüksek enerji 
kapasitesine sahip 
kondansatörlerin, 
bu konuda 
çalışabilecek 
firmalar, üniversiteler 
ve araştırma 
kurumları ile bir 

Prof. Dr. Mehmet ÇelikProf. Dr. Mehmet Çelik Bilal Aktaş Fatih Ünal Serkan Özgün
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takım oluşturarak 
yerlileştirmesi 
konusunda çalışmalar 
yürütülüyor.

 l  Milli İşlemci
Geliştirme Çalışması: 
ASELSAN, bu 
çalışmayı öz 
kaynakları ile başlattı. 
Bu proje kapsamında, 
üniversitelerle ve 
araştırma kurumları 
ile takımlar 
oluşturuluyor.

 l  Gerçek Zamanlı
İşletim Sistemi: 
TÜBİTAK tarafından 
geliştirilen 
bu sistem, 
SARP sisteminde 
kullanılıyor.

ASELSAN ve 
4’üncü Sanayi 
Devrimi
Konferanstaki ikinci pa-
nel olan; “Sanayi Devrimi 
4: Sanayide Sayısal Dö-
nüşüm ile Bizi Bekleyen  
Yeni Dünya Paneli” önce-
sinde, panelin modera-
törü olan ve ASELSAN’da 
Kıdemli Lider Mühendis  
olarak görev yapan, Al-
per Gerçek bir sunum 
yaptı. Gerçek, sunumun-
da, 4’üncü Sanayi Devrimi  
(Endüstri 4.0) ile ilgili  
şunları dile getirdi: “Bu 
devrim biraz ilginç. Henüz  
yaşamadık; birlikte yaşıyo-
ruz, birlikte inşa ediyoruz.  
Bu devrimin yapılması ge-

rektiğini düşünüyoruz ve 
dünya, yavaş yavaş bunu 
birlikte yaşamaya başlıyor. 
Bu anlamda baktığınız-
da, diğerlerine göre daha  
ilginç bir yapı. Bu anlamda 
Türkiye olarak baktığımız-
da, biz de daha dünya gibi 
yolun başındayız aslında, 
kaçırdığımız bir şey yok.”
Gerçek’in sunumunun ar-
dından, ikinci panelin katı-
lımcıları olan:
n  SSM’de Kıdemli 
 Danışman olarak 
 görev yapan Özden 
 Özben,
n  Arçelik’te Üretim 
 Teknolojileri Uzmanı
 olarak görev yapan 
 İbrahim Güzel,

n  Karel Savunma Sanayi
 Çözümleri Direktörü
 Senih Başol ve
n  Altınay İş Geliştirme
 Yöneticisi Murat Koç,
konuya, savunma ve hava-
cılığın ötesinde, tüm sek-
törleri kapsayan bir bakış 
açısı ile yaklaşan konuşma 
ve sunumlar yaptılar.
Konferansın son faaliye-
ti, Başarılı Çözüm Ortak-
ları Ödül Töreni oldu. Tö-
ren kapsamında, 2016 yılı  
içerisinde tamamlanan ta-
sarımlardan, başarılı olduğu 
değerlendirilenler için, ilgili 
firmalara ödülleri, ASELSAN 
yetkilileri tarafından verildi. 
Ödül töreninin ardından da 
etkinlik tamamlandı.

“Sanayi Devrimi 4: Sanayide Sayısal Dönüşüm ile Bizi Bekleyen Yeni Dünya Paneli”nin katılımcıları
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Tezgâh ve üretim ka-
pasitesini arttırarak 
büyümesini sürdüren 

firma, kabiliyetleri arasına, 
talaşlı imalata ilave olarak, 
tasarım, montaj ve has-
sas ölçümlemeyi de ekledi. 
Bünyesinde bulunan top-
lam 3 adet CMM (Coordi-
nate Measuring Machine / 
Koordinat Ölçüm Makinası) 
ile hassas ölçümleme fa-
aliyetlerini yürüten firma, 
kısa bir süre önce, AS 9100 
sertifikasyonunu da alarak, 
kalite altyapısını bir üst se-
viyeye taşıdı. Kaliteye verdiği 
önemi, toplam iş gücünün 
beşte birine yakın kısmını 

bu alana ayırarak gösteren 
firmanın mühendislik kabi-
liyetleri arasında; mekanik 
tasarım, elektronik tasarım, 
yazılım, yapısal ve termal 
analizler, yorulma analiz-
leri ve mekanik simülasyon 
da bulunuyor. Firma, bu ta-
sarım ve analiz gücünü ise 
%40’ından fazlası lisans ve 
lisansüstü eğitime sahip 
olan insan kaynağından alı-
yor. GES Mühendislik, hızlı 
büyümesini doğru yönete-
bilmek ve kurumsallaşmak 
için, yeni bir ERP yazılımının 
kurulumu için geçtiğimiz ay-
larda başladığı yatırımını da 
sürdürüyor.

GES Mühendislik, Büyümesini 
Yeni Tesislerinde Sürdürecek

GES Mühendislik, Malıköy Anadolu 
OSB’de kurulan yeni fabrikasının resmi 
açılışını, 25 Mayıs’ta yaptı. Geçtiğimiz 
yılın Mart ayında, 4 adet tezgâh 
yatırımıyla yeni tesislerinin kuruluş 
çalışmalarını başlatan 
GES Mühendislik, bugün itibarıyla 
12 adet CNC tezgâhı ile yoluna devam 
ediyor. Firmanın çalışan sayısı da 
üretim kapasitesi ile paralel olarak, 
yaklaşık 50 kişiye ulaştı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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Arzu Baytar Gökay Yaşar

GES Mühendislik’in tezgâh parkının bir bölümü
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Firma, bu hızlı büyümeyi, 
büyük oranda savunma ve 
havacılık sektörüne borçlu 
olsa da firmanın müşterileri 
arasında, hızlı tren ve oto-
motiv sektöründen çeşitli 
şirketler de var. Firmanın 
müşterileri ve iş ortakla-
rı arasında ise ASELSAN,  
FNSS, Knorr-Bremse, Metek-
san Savunma, Nurol Makina, 
Savronik, SDT, Selex ES, 
TUSAŞ ve TÜBİTAK SAGE 
gibi kurum ve kuruluşlar da 
bulunuyor.

Tasarımdan 
Ar-Ge’ye
Ar-Ge çalışmalarına büyük 
önem veren firma, ürün 
yerlileştirme konusunda da 
önemli başarılar elde etmiş 
durumda. Firmanın tamam-
ladığı veya devam ettirdiği 
yerlileştirme projelerinden 
bazıları şunlar:

n	 AIM-9 Sidewinder 
Füzeleri için  
Taşıyıcı Komplesi ve 
Birleştirici Halkası:  
GES Mühendislik 
tarafından, SDT 
firmasının ana 
yüklenici olduğu proje 
kapsamında,  
AIM-9 havadan havaya 
füzelerinde kullanılmak 
üzere yerlileştirilen 
ürünlerden ilki olan 
Birleştirici Halka  
(TD-Ring), füzenin 
güdüm sistemi ile 
motor kısmının 
birleştirilmesini 
sağlıyor. İkinci ürün 
olan Taşıyıcı Komplesi 
(Hanger Assembly) 
ise füzenin uçak ile 
bağlantısını sağlıyor. 
Bu parçalar, 22 g’lik 
ivmelere dayanabilecek 
şekilde tasarlandılar ve 

kalifikasyon testlerinden 
başarıyla geçtiler.

n	 Rotor Göbeği Komplesi
 (Hub Assembly): 
 T-129 ATAK

helikopterlerinde 
kullanılan bu ürün, 
TUSAŞ tarafından 
geliştirildi ve GES 
Mühendislik tarafından 
üretildi. Firmanın, 
titanyum alaşımları 
işleme yeteneğinin de 
bir kanıtı olan bu ürün, 
montajı tamamlanmış 
şekilde teslim ediliyor.

n	 Palet Gerdirici (Track
 Adjuster): FNSS ile

imzalanan sözleşme 
kapsamında, paletli 
araçlarda kullanılmak 
üzere yerlileştirilme 
çalışmaları devam 
eden bu ürün, 
paletin gerginliğinin 
ayarlanmasını 
sağlıyor. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM) tarafından da 
desteklenen proje 
kapsamında üretilecek 
olan ürünün prototipi 
hazırlanmış durumda. 
Hidrolik bir sisteme 
sahip olan ürün, 6.000 
psi basınç altında 
çalışabilecek şekilde 
tasarlanıyor.

n	 Otomatik Seviyeleme
 Sistemi: Firmanın,

ASELSAN için özgün 
olarak geliştirmeye 
devam ettiği bu ürün, 
üzerinde radar benzeri 
faydalı yük taşıyan 
askeri araçların, eğimli 
arazide, yere paralel 
hâle getirilmesi için 
kullanılıyor. Çeşitli 
eğim sensörlerinden 
gelen bilgileri kullanan 
ve toplamda 40 tonluk 
kaldırma kapasitesine 
sahip sistem, aracı, 5 
dakika içerisinde, 0,5 
derece hassasiyetle 
yere paralel hâle 
getirebiliyor. Hâlihazırda 
kullanılan sistemlerde, 
araç personelinin, 
su terazilerinden 

faydalanarak bu görevi 
tamamlaması, ilgili 
personelin el becerisine 
de bağlı olarak değişiyor 
ve çok daha uzun 
sürüyor.

İşin Hacmi Değil, 
Kalitesi ve Hızı
Açılış töreni, GES Mühen-
dislik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Arzu Baytar’ın yaptığı 
konuşma ile başladı. Çeşitli 
firmalardan yöneticilerin 
de katıldığı törende, Baytar 
şunları söyledi: “Bizim için 
önemli olan, fazla iş almak 
değil; aldığımız işi layıkıyla 
yerine getirip, zamanında 
ve kaliteli teslimatlar yapıp, 
müşterilerimizi zor durum-
da bırakmamaktır. Bundan 
sonra, müşterilerimize, 
sadece mekanik imalat ko-
nusunda değil; sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirmekte olduğumuz 
mühendislik kabiliyetlerimiz 
dâhilinde, entegre sistem 
çözümleriyle hizmet vermek 
de geleceğe yönelik önce-
likli planlarımız içinde yer 
alıyor.”

Çalışanların Önemi
Baytar’ın ardından, GES 
Mühendislik Kurucu Ortağı 
Gökay Yaşar da bir sunum 
yaparak, firma hakkında çe-
şitli bilgiler verdi. Yürüttük-
leri Ar-Ge ve yerlileştirme 
çalışmalarından da bahse-
den Yaşar, konuşmasının 
sonunda, başarı ile yürüttü-
ğü faaliyetlerde emeği bu-
lunan firma çalışanlarını da 
ihmal etmedi: “GES Mühen-
dislik’in bu noktaya gelme-
sindeki en büyük rol, sizlere 
ait. Sizler sayesinde bu gu-
ruru yaşıyoruz ve yine sizler 
sayesinde, inşallah daha bü-
yüklerini yaşayacağız. He-
pinize tekrar çok teşekkür 
ediyorum.”
Tören kapsamında, GES Mü-
hendislik’in makina parkı ve 
sergilenen ürünleri hakkın-
da detaylı bilgilerin verildiği 
bir tesis turu da gerçekleş-
tirildi.

Otomatik Seviyeleme 
Sistemi’nin çalışır 
durumda ölçekli 
modeli

Gökay Yaşar, FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt (solda) ile PEM 
Mühendislik Onursal Başkanı Ruhi Baytar’a (ortada), prototipini ürettikleri 
Palet Gerdirici hakkında bilgi veriyor.
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 Polonya Milli Günü, 15 Mayıs’ta, Ankara’da 
Polonya Büyükelçiliğinde verilen bir resepsiyonla 
kutlandı.  Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, 
Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal 
Piasecki ve Polonya İstanbul Başkonsolosu 
Andrzej Papierz’in davetlileri girişte karşıladığı 
resepsiyona; Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf 
Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 
Ankara’da görev yapan yabancı askeri ataşeler, 
Türk savunma sanayisi temsilcileri ve basın 
mensupları katıldı. 

t Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal 
Piasecki, resepsiyona katılan ROKETSAN 

temsilcileriyle beraber.

t Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal 
Piasecki ve Polonya Savunma Ataşe Yardımcısı 
Yarbay Slawomir Cecha, AMAC üyeleriyle beraber.

Polonya Milli Günü 

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 M

SI
 D

er
gi

si
Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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t İtalya Cumhuriyeti’nin 71’inci Yıldönümü, 
22 Mayıs’ta İtalya Büyükelçiliğinde verilen 
bir resepsiyonla kutlandı. İtalya Büyükelçisi 
Luigi Mattiolo, Misyon Başkan Yardımcısı 
Filippo Colombo ve İtalya Savunma Ataşesi 
Deniz Albay Daniele Civico, eşleriyle birlikte 
davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli, Ankara’da görev yapan 
yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, 
Türkiye’de iş yapan çok sayıda İtalyan 
firmasının temsilcileri, Türk savunma sanayisi 
temsilcileri, davetliler ve basın mensupları 
katıldı.

t

 Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve İtalya 
Büyükelçisi Luigi Mattiolo

t İtalya Savunma Ataşesi Deniz Albay Daniele Civico ve eşi, AMAC üyeleriyle beraber.

Polonya Milli Günü 

İtalya Cumhuriyeti’nin 
71’inci Yıldönümü 
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tAzerbaycan Cumhuriyeti’nin 99’uncu Yıldönümü ile Türkiye-Azerbaycan Diplomatik İlişkilerinin 25’inci Yıldönümü, 24 Mayıs’ta, Ankara’da, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Azerbaycan Büyükelçisi Faig Baghirov ve eşi, Azerbaycan Savunma Ataşesi Albay Mushfik 
Mammadov ve Azerbaycan Büyükelçiliği 1’inci Sekreteri Ramil Gurbanov’un davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler başta olmak üzere üst düzey konuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da 
görevli yabancı askeri ataşeler, Türk savunma sanayisi temsilcileri ve basın mensupları katıldı. 

t Resepsiyonda, Bakan Arslan ve üst düzey 
davetliler, günün anısına hazırlanan pastayı kesti.

t  Azerbaycan Savunma Ataşesi Albay 
Mushfik Mammadov ve Azerbaycan 

Savunma Ataşe Yardımcısı Deniz 
Binbaşı Sebuhi Ahmadov, AMAC 

üyeleriyle beraber.

tAzerbaycan Savunma Ataşesi Albay 
Mushfik Mammadov, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Güler ve TSK Mensubu 
generaller ile bir arada.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 99’uncu Yıldönümü
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t Gürcistan’ın bağımsızlığının 26’ncı yılı ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25’inci yılı 
resepsiyonu, Gürcistan Büyükelçisi Irakli Koplatadze ev sahipliğinde, Ankara’da, 25 Mayıs’ta kutlandı. 
Resepsiyona Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral 
Ümit Dündar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli yabancı askeri ataşeler ve basın 
mensupları katıldı. 

t

 Gürcistan Büyükelçisi Irakli Koplatadze, 
resepsiyona katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik ve diğer konuklarıyla 
pasta kesti.

t Resepsiyon sırasında, Genelkurmay II’nci 
Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’a MSI Dergisi’nin 
çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verme 
fırsatı da bulduk.

Gürcistan’ın Bağımsızlığının 26’ncı Yılı

t Gürcistan Savunma Ataşesi Alb. Alexander Kutateladze, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar,  
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup generaller ve AMAC üyeleriyle beraber.
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t Macaristan Savunma Kuvvetleri Günü, 25 
Mayıs’ta, Ankara’da verilen bir resepsiyonla 
kutlandı. Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, 
Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos Varga 
ve Macaristan Büyükelçi Asistanı Ali Kemal Alpay, 
eşleriyle birlikte davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona; Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Köksal Liman, Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve 
yabancı ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı. 

t Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos Varga, AMAC üyeleriyle beraber.

t Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Savunma 
Sanayii Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman ve 

Macaristan Savunma Ataşesi Yarbay Janos Varga, 
pasta kesti.

Macaristan Savunma 
Kuvvetleri Günü
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