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BAŞYAZI

Türk savunma ve havacılık sanayisinin gelişmesi ve sek-
törün sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından 
öne çıkan 3 konu başlığı arasında, ihracat ve diğer kamu 

ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte, lojistik alanındaki faa-
liyetlerin artması gerekliliği de yer alıyordu. Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’ndaki yapısal değişiklikler kapsamında, 
konunun daire başkanlığı seviyesinde ele alınmasıyla birlikte, 
bu alandaki çalışmalar da hızlandı. Özellikle “Lojistik Daire 
Başkanlığı” yapılanmasıyla bu konudaki çalışmalara da gide-
rek daha fazla önem verilmeye başlandı.
2009 ve 2012 yıllarında düzenlediği konferanslarla konunun 
taraflarını bir araya getiren SSM, konuyla ilgili farkındalığı 
arttırmanın yanı sıra çalışmaların ortak bir zeminde ilerle-
mesi için de çaba sarf ediyor. SSM tarafından organize edilen 
ve 30 Mayıs’ta gerçekleştirilen Ömür Devri Yönetimi Konfe-
ransı’nın 3’üncüsü de bu çabaların meyvelerinin, sektör açı-
sından biraz daha olgunlaştığının görüldüğü bir etkinlik oldu.
Bir ana muharebe sisteminin ömür devri sürecinde yer alan; 
tedarik makamından, son kullanıcıya kadar tüm paydaşların 
temsil edildiği etkinlikten, kamu ve özel sektör arasındaki iş 
birliğinin geliştirilmesi sonucunun çıkması ve tarafların bu 
konuda mutabakata varmış olması önemliydi.
Daha önceki konferanslarda yaşanan tartışmaların bir kena-
ra bırakılmış olduğunu gözlemlediğimiz etkinlikte, tarafların, 
özel sektörle iş birliğinin geliştirilmesi konusunda tam bir 
mutabakata varmış olmaları, yakın gelecekte, hem kullanıcı 
hem de sektör firmaları açısından, lojistik alanında daha so-
mut gelişmeler olacağına işaret ediyor.

IDEF Gündemimizden Düşmüyor
Her ne kadar üzerinden yaklaşık 2 ay geçmiş olsa da IDEF fu-
arı, hâlâ gündemimizdeki yerini koruyor; korumaya da devam 
edecek. Öncelikle IDEF gibi, çok sayıda önemli gelişmeye ev 
sahipliği yapmış bir etkinliğin, birkaç sayfayla geçiştirilme-
mesi gerektiği düşüncesindeyiz. Dahası, hâlihazırda IDEF 
fuarı ile ilgili gelişmelerin derlendiği ve sektör paydaşları-
nın yararlanabileceği başka bir kaynak olmaması ve bu konu 
üzerinde çalışan tek yayın olmanın sorumluluğu da IDEF’i bu 
kadar derin işlememizde etkili. Bu iki ana yaklaşım ışığında 
hazırladığımız IDEF özel dosyalarımızın ikinci bölümünü, bu 
sayıda hayata geçiriyoruz. Burada küçük bir parantez açalım. 
IDEF kapsamında, gözümüzden kaçmış olabileceğini düşün-
düğünüz bir gelişme var ise MSI Dergisi’nin Ağustos sayısın-
da yayınlayacağımız üçüncü ve muhtemelen son bölümün 
içeriğine dâhil edilmek üzere bizimle paylaşmanızı bekliyo-
ruz. Parantezi kapatıp devam edelim.

IDEF özel dosyalarımızın ikinci bölümünde, özellikle kara sis-
temlerine dair haberler öne çıkıyor. Özellikle bazıları ilk kez 
IDEF’te sergilenen kara araçları alanında, ciddi bir çeşitlilik 
göze çarpıyor.
Burada; BMC, FNSS ve Otokar ile son dönemde bu 3 firma 
arasındaki yerini iyice sağlamlaştıran Nurol Makina başta ol-
mak üzere, Türk firmalarının, hem iç pazardaki; ama özellik-
le ihracat pazarlarındaki gelişimi de dikkat çekiyor.
Araç portföyünü giderek geliştiren Katmerciler ile bu pazar-
da ben de varım diyen TÜMOSAN’ın yanı sıra Rheinmetall ve 
BMC ortaklığıyla kurulan RBSS’nin de aralarında yer aldığı 
diğer bazı girişimlerin rolü ise zaman içerisinde netleşecek.
Türkiye’deki iç pazarın, bu çeşitliliğin sürmesine ne kadar izin 
verebileceğini zaman gösterecek; ama başta ALTAY tankının 
seri üretimi olmak üzere gelecek projeler, yeni gelişmelere 
hazırlıklı olmayı gerektiriyor.
Bu noktada, Türkiye’nin yeni projeleri ile birlikte, özellikle ih-
racat projelerinde zaman zaman sıkıntı yaşanmasına yol açan, 
güç grubu olarak da tanımlanan, motor ve transmisyon sis-
temlerinin yurt içinde geliştirilmesine yönelik bazı yeni geliş-
melerin yaşanabileceği bilgisini de paylaşarak devam edelim.

Milli Denizaltı 2030’lu Yıllarda 
Hizmette Olacak
Karada bu gelişmeler olurken, Türk savunma sanayisinin ge-
leceğinde önemli bir yere sahip olması beklenen milli deni-
zaltıya giden yoldaki önemli bir kilometre taşına da değinip 
noktayı koyalım: Milli Denizaltı (MİLDEN) Çalıştayı.
Kullanıcı, tedarik makamı ve sektör temsilcilerinin geniş katı-
lımıyla Haziran ayında gerçekleştirilen çalıştayda bir konuşma 
yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğ-
lu’nun şu sözleri, sektörün geleceği açısından önemli: “Ha-
rekât ihtiyaçlarına uygun olarak kendi tasarımlarını hayata 
geçirebilen bir yapıya kavuşmuş olan deniz kuvvetlerimizin, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığının desteğiyle, çok daha iddialı 
ve büyük projeleri realize edebileceği gerçeği, artık somut ola-
rak karşımızda durmaktadır. Hizmete giren milli gemilerimizin 
gösterdiği performans, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır…”
Oramiral Bostanoğlu, Türkiye’nin denizaltı inşası konusunda 
ulaştığı noktayı ve milli denizaltıya dair yerlilik oranı beklenti-
sini, şu şekilde dile getirdi: “…Artık ‘Denizaltı inşası konusun-
da yeterli birikime sahip olduğumuzu’ rahatlıkla ifade ede-
biliyoruz. Amacımız, milli denizaltıyı, milli gemi projelerinde 
olduğu gibi, elbirliğiyle, tüm üniversite, bilim kuruluşları ve 
sektörlerin katkıları ile gerçekleştirmektir. Tasarımı yapıla-
cak prototip denizaltıda azami yerli katkı sağlanması, önce-
likli hedeflerimizden biri olacaktır…”
Oramiral Bostanoğlu, milli denizaltı için hizmete giriş tarihini 
ise şu sözlerle verdi: “…Askeri ve özel sektörün yetişmiş insan 
gücü potansiyeli ile bilim insanlarımız, ileri teknoloji harp silah 
ve sistemlerine sahip su üstü ve sualtı platformlarının geliş-
tirilmesi için yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güven ve cesa-
ret vermektedir. Bu özgüven ve cesaretle milli denizaltımızın, 
2030’lu yıllarda hizmete gireceğine olan inancım tamdır.”
Temmuz ayının öne çıkan gelişmelerinin yanı sıra IDEF özel 
dosyamızın 3’üncü bölümünü sizlerle paylaşacağımız Ağus-
tos sayısıyla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Sürdürülebilirliğin Lojistik Ayağındaki Çalışmalar Olgunlaşıyor

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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NATO üyesi ülkelerin 
savunma bakanları,  

29 Haziran’da, Brüksel’de 
bir araya geldiler. Bu 
etkinlik sırasında, üye 
ülkeler arasında, bazı 
anlaşmalar da imzalandı. 
Bunlardan iki tanesinde, 
Türkiye de yer aldı.
Anlaşmalardan ilki; 
Almanya, Fransa, 
İspanya, İtalya, Türkiye ve 
Yunanistan’dan oluşan  
6 NATO üyesinin, mevcut 
deniz karakol uçaklarının 
yerini alacak bir çözümün 

geliştirilmesi ve hizmete 
alınması için iş birliğini 
konu aldı. Söz konusu 
çözümün, hem denizaltı 
savunma harbi hem 
de keşif, gözetleme ve 
istihbarat görevlerini  
yerine getirmesi 
öngörülüyor.
İkinci imzalar ise NATO 

üyesi 11 ülke; Belçika, 
Danimarka, Fransa, 
İspanya, Letonya,  
Litvanya, Polonya, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye ve 
Yunanistan ile NATO ile 
iş birliği kapsamında, 
Finlandiya tarafından,  
bir niyet mektubu için  
atıldı.  

Adı geçen ülkeler, kara 
konuşlu silahlardan  
atılan mühimmatın,  
maliyet-etkin bir şekilde 
tedarik edilmesi için  
iş birliği yapacak; stoklarını  
birbirleri ile uyumlu  
hâle getirerek, gelecekte 
ortak stoklama çözümleri 
geliştirecek.

Barbaros sınıfı fırkateynlerin savaş yönetim sistemi, 
GENESİS türevi bir savaş yönetim sistemi olan; Barbaros 

Savaş Yönetim Sistemi (B-SYS) ile modernize ediliyor. Hâlen 
kullanılmakta olan TACTICOS Savaş Yönetim Sistemi’nin 
yerini alacak B-SYS, ana yüklenici HAVELSAN-ASELSAN iş 
ortaklığı tarafından sağlanacak. Bu çalışma ile ilgili projenin 
imza töreni, 20 Haziran’da, İstanbul Deniz İkmal Grup 
Komutanlığında gerçekleştirildi.
Barbaros sınıfı fırkateynler için, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından, ayrı bir Yarı Ömür Modernizasyonu 
(YÖM) projesi de yürütülüyor. B-SYS’yi konu alan proje 
kapsamında ise:
n	 Platforma YÖM ile kazandırılması planlanan silah
 ve sensörlerin ve platformda mevcut olan sistemlerin,
 B-SYS ile bütünleştirmesi için ihtiyaç duyulan donanım
 ve yazılımların geliştirilmesi,
n	 Sistemin, karada ve denizde icra edilecek testler ile
 doğrulanması ve
n	 Garanti süreci boyunca, bakım ve onarımının yurt içi
 imkânlar ile gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Proje kapsamında ayrıca, Barbaros sınıfı fırkateynlerin 
5/54 topları için de milli bir atış kontrol sistemi tasarımı 
yapılacak ve sistemin üretimi, test/doğrulaması ve B-SYS 
ile bütünleştirilmesi sağlanacak. Bu çalışma ise Gabya 
sınıfı fırkateyn ve MİLGEM sınıfı korvetlerde bulunan 76 mm 
top için, Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı 
tarafından geliştirilen Top Atış Kontrol Sistemi (TAKS)’nden 
elde edilen tecrübe ve deneyimlerden istifade edilerek 
gerçekleştirilecek.
Projenin ilk gemisinin, Kasım 2020 tarihinde teslim edilmesi 
planlanıyor.

Türkiye, 
NATO Üyeleri 
ile İş Birliğini 
Geliştiriyor

GENESİS, B-SYS ile 
Barbaros Sınıfına Taşınıyor

6 - Temmuz 2017
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Türk Deniz Kuvvetleri için yeni nesil bir denizaltıyı, 
yerli ve milli olarak tasarlayıp üretmek amacıyla 

yürütülen çalışmalar, 15-16 Haziran tarihlerinde, İstanbul 
Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünde 
gerçekleştirilen, Milli Denizaltı (MİLDEN) Çalıştayı ile devam 
etti. Çalıştaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele 
ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü 
Korlu’nun yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) 
ve savunma sanayisinden davetliler katıldı.
Oramiral Bostanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi: “Harekât ihtiyaçlarına uygun olarak kendi 
tasarımlarını hayata geçirebilen bir yapıya kavuşmuş olan 
deniz kuvvetlerimizin, Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
desteğiyle, çok daha iddialı ve büyük projeleri realize 
edebileceği gerçeği, artık somut olarak karşımızda 
durmaktadır. Hizmete giren milli gemilerimizin gösterdiği 
performans, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.  
Türk savunma sanayisi, 1966 yılında, KOÇHİSAR karakol 
gemisinin inşası ile başladığı serüvenin 51’inci yılında, 
muharip gemi ihraç edebilecek konuma gelmiştir. Dost 
ve müttefik ülkelerin, milli gemilerimizi envanterlerine 
katma istekleri de bu başarının en büyük göstergesidir… 
Su üstü savaş gemilerinin tasarım ve inşasında göstermiş 
olduğumuz başarıyı, denizaltı gemilerinde de yakalamak 
istiyoruz. Gölcük Tersanesi Komutanlığında, 53 senedir, 
denizaltılarımızın overhollerini yapıyor, 35 senedir de 
denizaltı inşa ediyoruz. Alman tasarımı Preveze ve Gür sınıfı 

denizaltıların tamamını, Ay sınıfı denizaltıların yarısını;  
diğer bir ifadeyle 11 denizaltıyı Gölcük’te inşa ettik.  
Yine Alman tasarımı, en gelişmiş teknolojiye sahip olacak 
havadan bağımsız tahrik sistemli 214 sınıfı denizaltıların 
inşasına da hâlen devam ediyoruz. Malumlarınız olduğu 
üzere, 214 sınıfı denizaltılar, bazı tasarım sorunlarıyla 
birlikte, Yunanistan başta olmak üzere, çeşitli ülkelere 
satılmıştır. Bu denizaltıların tedariki öncesinde, beş 
büyük dizayn sorununun çözümünde yaşanan gelişmeler 
göstermiştir ki; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mühendislik 
altyapısı:
n	 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 150’den fazla denizaltı
 dizayn ve inşa eden,
n	 Konvansiyonel denizaltı konusunda dünya liderliğini
 elinde tutan,
Alman mühendisleri ile boy ölçüşecek bir seviyeye 
ulaşmıştır. Artık ‘Denizaltı inşası konusunda yeterli birikime 
sahip olduğumuzu’ rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Amacımız, 
milli denizaltıyı, milli gemi projelerinde olduğu gibi, 
elbirliğiyle, tüm üniversite, bilim kuruluşları ve sektörlerin 
katkıları ile gerçekleştirmektir. Tasarımı yapılacak 

Milli Denizaltı için Çalışmalar, MİLDEN Çalıştayı ile Devam Etti

Çalıştayın afişinde, denizaltı ile ilgili temsili bir çizim yer aldı.
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prototip denizaltıda azami yerli katkı sağlanması, öncelikli 
hedeflerimizden biri olacaktır. Milli denizaltımızda:
n	 Entegre sonar atış kontrol sistemi,
n	 Yüksek çözünürlüklü optronik sistemler,
n	 Son teknoloji imkân ve kabiliyetlere sahip periskop,
n	 Düşük tespit ihtimalli radar (LPI / bi-statik),
n	 LPI radarları da tespit edebilen Elektronik Destek (ED)
 sistemleri,
n	 Muhabere-ED yeteneği (COMINT-SIGINT),
n	 Hassas atalet seyir sistemi,
n	 İnsanlı veya insansız sualtı ve hava aracı bırakma 
 ve alma imkânı,
n	 Denizaltı-SAT müşterek harekâtına yönelik sistemler,
n	 Yüksek bant genişliğine sahip EHF/ SHF bant 
 uydu muhabere sistemi,
n	 Sualtında otomatik tanıma ve tanıtma (sualtı IFF),
n	 Yüzer anten sistemleri,
n	 Muhabere şamandıraları,
n	 Gelişmiş link sistemleri,
n	 Yüksek güç ve kapasiteli batarya,
n	 Havadan bağımsız kabiliyetli verimli güç nakil sistemi,
n	 Karaya etki edebilen uzun menzilli milli güdümlü mermi,
n	 Milli torpido,
n	 Milli denizaltı mayını,
n	 Torpido ve mayın karşı tedbir sistemleri,
gibi konularda, çalışmalara ve yeniliklere ihtiyacımız 
olacağını düşünüyorum.
Denizaltı dizayn ve inşa eden ülkelerin, ancak 15 senelik 
bir çabanın sonunda denizaltılarını donanmalarının emrine 
verebildiği ve yakın zamandaki kuvvet ihtiyaçlarımız ile 
devam eden yeni tip denizaltı tedarik projemiz göz önüne 
alındığında, siz sektör paydaşlarına, çalışmalara başlamak 
için yeterince zamanınız olduğunu ifade etmek isterim. 
Bu nedenle önümüzdeki dönemde, özel sektörden 
en büyük beklentimiz; konsept, tasarım ve inşa süreçlerini 
dikkate alarak, zamanın çok iyi değerlendirilmesi, sistem 
ve yetenek geliştirme açısından ise denizaltı konusunda 
ihtiyaç duyulan seviyenin elde edilmesidir.
Sonuç olarak öncelikli hedefimiz:
n	 Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu denizaltı
 gemilerini, ihtiyacımız olan konfigürasyonda,
n	 Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yetişmiş personeli ve
 altyapısını kullanarak,
n	 Savunma sanayisi sektöründe bulunan tüm paydaşların
 katkılarıyla ve elbirliğiyle ve
n	 2030’lu yıllarda, mavi vatanda hizmete girecek milli
 denizaltımızın tasarımını ve inşasını azami yerli katkı ile
 gerçekleştirmektir.
Askeri ve özel sektörün yetişmiş insan gücü potansiyeli ile 
bilim insanlarımız, ileri teknoloji harp silah ve sistemlerine 
sahip su üstü ve sualtı platformlarının geliştirilmesi 
için yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güven ve cesaret 
vermektedir. Bu özgüven ve cesaretle milli denizaltımızın, 
2030’lu yıllarda hizmete gireceğine olan inancım tamdır.”
Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından; ulusal firmaları 
bilgilendirmek, ulusal firmaların dizayn ve üretim 
konusunda verebilecekleri desteğe yönelik yeterliliklerinin 
ve yetkinliklerinin tanıtımı ile dizayn ve inşa sürecinde 
karşılaşılabilecek olası riskli alanların ve milli üretime 
ilişkin zafiyet alanlarının belirlenmesi hedeflerine uygun 
olarak icra edildi.

FNSS Askeri Kara Araçları 
Model Yarışması 10 Yaşında

FNSS, her yıl düzenlediği; Askeri Kara Araçları Model 
Yarışması’nın bu yılki ayrıntılarını, 16 Haziran’da 

açıkladı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek yarışma, 
geride kalan 10 yılda, küçük bir grupla düzenlenen 
yerel bir etkinlikten, büyük bir katılımın gerçekleştiği, 
uluslararası bir etkinlik kimliğine büründü. FNSS 
tarafından yapılan açıklamada, yarışma komitesinin, 
10’uncu yıl nedeniyle katılımcılara önemli sürprizler 
hazırladığı da vurgulandı.
FNSS tesislerinde, 16-17 Eylül tarihlerinde 
düzenlenecek yarışmada, bu yıl yeni eklenenlerle 
birlikte şu kategoriler yer alacak:
n	 1914 - 1945 Arası Dünya Savaşları Paletli Askeri
  Kara Araçları
n	 1914 - 1945 Arası Dünya Savaşları Tekerlekli ve 
 Yarı Paletli Askeri Kara Araçları
n	 1945’den Günümüze Modern Askeri Kara Araçları
n	 Askeri Figürler
 l	 Tarihi ve/veya Askeri Figürler
 l	 Fantastik, Bilim-Kurgu ve Post-Apokaliptik Figürler
 l	 Büstler
n	 Ölçekli Canlandırma (Diorama)
n	 1/48 Ölçek
n	 1/72 Ölçek
n	 Kurgusal (What-if) Kara Araçları
Etkinlik kapsamında, modelcilerin kendilerini 
geliştirebilmeleri için, değerlendirme komitesi (yarışma 
jürisi) ile birlikte, seminer ve kolokyum da düzenlenecek.
Yarışmanın ödül töreni, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek. 
17 Eylül’deki etkinlik, aynı zamanda, geçmiş yıllarda 
olduğu gibi, halka açık olacak. Böylece, askeri araçları 
tasarlayan ve üreten bir tesiste düzenlenmesi ile dünyadaki 
örneklerinden ayrılan yarışma, FNSS tesislerinin ve 
araçlarının görülmesi için de bir fırsat sunacak. 
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

14 Haziran’da yayınladığı 
basın bildirisi ile ilk defa 
düzenlediği İnsansız ve 
Otonom Kara Araçları 
Tasarım Yarışması 
hakkında bilgilendirme 
yaptı. ROBOİK adı 
verilen yarışma; iç 
güvenlik alanında 
ya da askeri alanda 
operasyonel kabiliyetlerin 
arttırılmasına, hata 
payının düşürülmesine 
ve muhtemel personel 
zayiatının asgariye 
indirilmesine katkı 
sağlayacak insansız 
sistemlerin tasarlanması 
amacıyla düzenleniyor. 
Yarışma; insansız, 
uzaktan kumandalı veya 
otonom özellikte ve 
balistik korumaya sahip 
askeri kara araçlarının, 
kavramsal tasarımını 
kapsıyor. Yarışmanın, her 
ikisi de yerli ve yabancı 
tüm katılımcılara açık olan 
kategorileri ise şunlar:

n	 Serbest Çizim Kategorisi
Bireysel katılıma 
açık bu kategoride, 
katılımcılardan beklenen, 
özgün tasarım fikirlerini 
serbestçe hayata 
geçirmeleri. Aranan 
kriterler ise teknolojik 
uygunluk ve tasarım 
ve çizimlerin üretim 
açısından uygulanabilir 
olması. Tasarım ve 
çizimlerin, sayısal 
ortamda sunulması 
gerekiyor. Bu kategorinin 
birincisine, 30.000 liralık 
ödül verilecek.

n	 3B Model Tasarım
 Kategorisi

3 boyutlu modelleme 
yazılımları kullanılarak, 
alt sistem seviyesine 
kadar detaylandırılmış 
araç modelinin 
tasarlanmasına yönelik 
olan bu kategoride, 
teknoloji ve uygulama 
esaslarına yönelik 
plan ve senaryo 
detaylarının, sayısal 
ortamda sunulması 
gerekiyor. Bireysel ve 
ekip katılımına açık bu 
kategorinin birincisine, 
100.000 liralık ödül 
verilecek.

Yarışma ile ilgili bilgilere, 
http://roboik.ssm.gov.tr/ 
adresinden erişilebiliyor. 

Yarışma web sitesinde; araç 
türleri, yarışma şartları ve 
katılım koşulları ile ilgili tüm 
bilgiler yer alıyor. Ayrıca 
yarışma ile ilgili Facebook, 
Twitter ve Instagram 
hesapları ile YouTube kanalı 
da bulunuyor.
SSM, yarışma ile ilgili 
yaptığı açıklamada, iki 
noktaya daha dikkat çekti:
n	 “Savunma sanayisi,

sadece belirli bir 
kulvarda çalışan 
firmaların katılım 
sağladığı bir alan 
olmaktan çıkarılarak 
daha büyük katkıların 
hızla sağlandığı, etki 
ve nüfuz alanının 
genişletildiği bir sanayi 
dalına dönüşmektedir. 

Bu yarışma, geniş 
katılımın sağlandığı bir 
sanayinin oluşturulması 
için, bir arayüz görevi 
üstlenecektir.

n	 Üniversitelerin,
Ar-Ge merkezlerinin 
savunma sanayine 
olan ilgisini arttırmaya 
yönelik olarak, 
araştırmacı-sanayici-
kullanıcı üçlüsünün 
etkileşim içerisinde 
gerçekleştirilmesi 
planlanan yarışmanın; 
İnsansız Hava Aracı, 
Su Altı ve Su Üstü 
Araç Yarışması 
formatları da bu yıl 
içerisinde belirlenerek 
duyurusu yapılacak 
ve 2018 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecektir.”

ROBOİK yarışmasına 
katılmak isteyenler, 
30 Eylül’e kadar kayıt 
yaptırmak zorunda. 
Sonuçların, 30 Ekim’de 
açıklanması ve ödül 
töreninin ise 15 Kasım’da 
gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

SSM, İnsansız ve Otonom Kara Araçları 
Tasarım Yarışması Düzenliyor

Katmerciler, 13-16 Haziran tarihleri arasında, Antalya, Belek’te 
gerçekleştirilen, 14’üncü NATO Uluslararası Havaalanları Kaza Kırım 

ve Yangınla Mücadele Paneli’ne katıldı. NATO üyesi ülkelerin askeri 
havaalanlarında, yangın ve kurtarma hizmetlerini veren personelin üst 
düzeyde temsil edildiği ve ağırlıklı olarak mevzuat güncelleme çalışmasının 
yapıldığı panelde, bu alanın askeri otoriteleri ve 15 ülkeden sektör 
temsilcilerinden oluşan, toplam 41 kişi yer aldı. Katmerciler tarafından 
yapılan açıklamada, karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı toplantının, 
son derece verimli geçtiği belirtildi.

Katmerciler, NATO Panelinde
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Otokar tarafından,  
9 Haziran’da, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’na 
yapılan özel açıklama ile 
ALTAY Projesi’nin son 
durumu ile ilgili bilgi verildi. 
Açıklama şöyle: “Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
“Milli İmkânlarla Modern 
Tank Üretim Projesi” 
(Altay Projesi) ile ilgili 
olarak en son 29.08.2016 
tarihinde yaptığımız özel 
durum açıklamasında, 

SSM’ye BAFO (Best And 
Final Offer / En İyi ve En 
Son Teklif) sunulduğu 
kamuya duyurulmuştu. 
SSM tarafından Şirketimize 
bugün tebliğ edilen 
yazıda teklifin idari, mali 
ve teknik tüm yönleri ile 
değerlendirildiği ancak 
fiyat başta olmak üzere 
sözleşme şartlarında 
anlaşma sağlanamaması 
nedeniyle teklifin 
uygun bulunmayarak, 

ihtiyacın ihale yöntemiyle 
karşılanmasına karar 
verildiği bildirilmiştir. 
SSM’nin süreçle ilgili 
açıklamaları takip edilerek, 

ihale sürecine Şirketimizce 
katılma kararı alınması 
hâlinde ilgili düzenlemeler 
uyarınca gerekli 
açıklamalar yapılacaktır.”

Büyüyen iş hacmi ve potansiyel proje çeşitliliğindeki 
artışı değerlendiren ve Ankara merkezli Kurumsal 

İlişkiler Direktörlüğü oluşturma kararı alan Otokar, 
bu makama, sektörün yakından tanıdığı bir isim olan, 
Mustafa Ertürk’ü getirdi. Ertürk, görevine, Temmuz ayı 
itibarıyla başlayacak.
1965 yılında Ankara’da doğan Mustafa Ertürk, 
profesyonel iş yaşamına, 1990 yılında, Çukurova İthalat 
ve İhracat A.Ş.’nde satış temsilcisi olarak başladı. Daha 
sonra ASELSAN’da; 1991 - 1997 yılları arasında İdari 
Personel, 1997-2000 yılları arasında Şef (İş Geliştirme), 
2000-2003 yılları arasında Pazar Geliştirme Müdürü, 
2003-2010 yılları arasında Pazar Geliştirme Direktörü, 
2010-2014 yılları arasında Uluslararası Pazarlama 
Direktörü olarak görev yaptı. 2006-2014 döneminde, 
organizasyonda üstlendiği görevlerinin yanı sıra 
ASELSAN İcra Kurulu üyesi olarak da görev aldı. Mustafa 
Ertürk, evli ve iki çocuk babasıdır.
Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü, Otokar’ın, mevcut 
müşteri ve proje portföyünü büyütmeye yönelik 
iş geliştirme faaliyetlerinde de şirketin ilgili proje 
birimleri ile koordineli olarak, müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmalar gerçekleştirecek. Direktörlük ofisi, 
Söğütözü’nde bulunan Koç Kuleleri’nde yer alacak.
MSI Dergisi olarak, Mustafa Ertürk’e, yeni görevinde 
kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

ASELSAN, Haziran ayında, Borsa İstanbul’a,  
bir dizi sözleşme imzası bildirimi yaptı:

n	 2 Haziran’da, ASELSAN ile Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi  
arasında, Türkiye ve AB Sınırlarının  
Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için  
Mobil Gözetleme Araçları Tedariki kapsamında, 
toplam bedeli, 29.676.883 avro olan, 2 sözleşme 
imzalandığı bildirildi. Söz konusu sözleşmeler 
kapsamında, teslimatlar, 2018 yılında 
gerçekleştirilecek.

n	 ASELSAN, 6 Haziran’da, SARP Uzaktan Komutalı
Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak imzaladığı  
2 sözleşme hakkında bilgilendirme yaptı. Firmanın, 
Nurol Makina ile 27 Nisan 2016’da imzaladığı 
sözleşmede, 5 Haziran’da değişiklik yapıldı ve 
ASELSAN, 15.500.000 avro tutarında ek sipariş aldı. 
Benzer şekilde, firmanın, Otokar ile  
20 Temmuz 2016’da imzaladığı sözleşmede de  
29 Mayıs’ta değişiklik yapıldı ve ASELSAN,  
15.500.000 avro tutarında ek sipariş aldı.  
Her iki sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar, 
bu yıl içinde tamamlanacak.

n	 ASELSAN, STM ile Komando Modernizasyonu
Elektro Optik Sistemleri Tedariki ile ilgili  
olarak, toplam bedeli 40.388.921 dolar ve  
128.123.688 lira olan bir sözleşme imzaladığını, 
15 Haziran’da duyurdu. Söz konusu sözleşme 
kapsamında teslimatlar, 2018 yılında 
gerçekleştirilecek.

n	 ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile
helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik 
olarak imzaladığı 2 sözleşmenin bildirimlerini,  
22 ve 23 Haziran’da yaptı. Bunlardan ilkinin 
toplam tutarı 11.500.000 lira ve 12.300.000 dolar; 
ikincisininki ise 38.190.169 lira ve  
10.763.615 dolar. Her iki sözleşme kapsamında, 
teslimatlar, 2017-2021 yılları arasında 
gerçekleştirilecek.

ALTAY Projesi’nde Seri Üretim 
Aşaması için İhale Açılacak

Otokar’ın Kurumsal İlişkiler 
Direktörlüğüne 
Mustafa Ertürk Getirildi

ASELSAN, Haziran Ayında, 
7 Sözleşmenin Bildirimini Yaptı
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TUSAŞ, 30 Haziran’da, 
kuruluşunun 44’üncü 

yıldönümünü kutladı. 
TUSAŞ Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil, 
yıldönümü ile ilgili 
olarak şunları söyledi: 
“1970’li yıllarda başlayan 
‘Kendi uçağını kendin 
yap’ uyanışı ile birlikte, 
1974 yılında ülkemizin 
havacılık alanında kabiliyet 
kazanması için, bu 
topraklarda gökyüzüne 
uzanan bir umut olarak 
yeşertilen TUSAŞ, bugün 
%100 milli sermayesiyle 
uluslararası platformlarda 
kendi ürettiği ürünlerini 

sergilemenin; dünyanın en 
büyük havacılık firmaları 
ile yaptığı iş birlikleriyle 
de ülke ihracatına katkı 
sağlamanın gururunu 
yaşıyor. Türk havacılığının 
yükselmesine katkı 
sağlayacak TUSAŞ, 
uzun yıllar boyunca nice 
projelere imza atacak.”
TUSAŞ, 44’üncü yılını, 
savunma ve havacılık 
sektörünün ihracat 
şampiyonu olarak kutladı. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 24’üncü 

Olağan Genel Kurulu 
ve İhracat Şampiyonları 
Ödül Töreni, 9 Haziran’da, 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 
TİM’in 2016 yılı 
değerlendirmelerine göre, 
savunma ve havacılık 
alanında Türkiye’nin 
ihracat şampiyonu olan 
TUSAŞ, TİM İlk 1000 
İhracatçı listesinde ise 
20’nci sırada yer aldı. 
2011 yılından bu yana 
savunma ve havacılık 
sanayisinin ihracat 
şampiyonu unvanını elinde 

bulunduran ve üst üste 
6’ncı kez zirvede yer alan 
TUSAŞ’ın ödülü, Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Oğuz Borat’a, Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli 
ve Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci tarafından 
takdim edildi. TUSAŞ’tan 
konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, 2016 yılında 
gerçekleştirilen 500 milyon 
dolarlık ihracatın, 2023’e 
kadar 2-3 milyar dolar 
seviyesine yükseltilmesinin 
hedeflendiği vurgulandı.

2016 Yılı  2016 Yılı  2016 Yılı Sektörel
Sektörel  Genel Firma İhracatı İhracat
Sıralama Sıralama  (dolar) (dolar)
1 20 TUSAŞ 477,593,581.46    456,786,497.30
2 41 TEI 237,097,766.20    235,398,619.89
3 118 MKEK 112,911,263.28    109,311,785.57
4 101 FNSS 132,590,535.11    99,267,168.13
5 108 ASELSAN 125,131,607.63    95,374,819.12
6 228 Adının Açıklanmasını İstemiyor 63,835,210.40    63,659,210.40
7 167 ALP Havacılık 77,086,368.44    58,605,316.86
8 221 ROKETSAN 65,321,400.57    57,902,207.95
9 329 BMC 48,219,569.62    47,936,034.26
10 432 HEPER Metal A.Ş. 38,874,491.11    32,354,107.34
11 589 HAVELSAN 28,778,510.98    26,675,221.00
12 735 Adının Açıklanmasını İstemiyor 24,084,951.91    22,885,495.44

TİM’in İlk 1.000 İhracatçı Firma Listesine Giren Savunma ve Havacılık Sektörü Firmaları

TUSAŞ, 44’üncü Yaşını, Sektörün İhracat 
Şampiyonu Olarak Kutladı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Haziran ayında, 2 tane bilgi istek dokümanı (BİD) yayınladı. Bunlardan ilki, 6 Haziran’da 
yayınlanan; Dikey İniş Kalkışlı Gemiye Konuşlu İnsansız Hava Aracı Sistemi Araştırması BİD’i oldu. Hava Fotoğraf 

Çekimi Amaçlı Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi BİD’i ise 29 Haziran’da yayınlandı.

SSM, 2 Proje için Daha Bilgi İstek Dokümanı Yayınladı
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MSI Dergisi: Polonya ve Türkiye’nin 
savunma alanındaki ilişkilerini, ikili ve 
NATO şemsiyesi altında olmak üzere 
değerlendirir misiniz? Bu kapsamda, 
savunma sanayisi alanındaki ilişkiler 
için de genel bir çerçeve çizer misiniz?
Bartłomiej GRABSKI: Türkiye, Polonya 
için; hem güvenlik hem de sanayi açı-
sından çok önemli bir ortak. Güvenlikle 
ilgili olarak; üst düzey askeri görüşme-
leri düzenli bir şekilde yürütüyoruz ve 
Türkiye’de ya da Polonya’da, belirli ara-
lıklarla gerçekleştirilen askeri tatbikat-
lara, karşılıklı katılım sağlıyoruz. NATO 
düzeyinde baktığımızda ise ülkelerimi-
zin ortaklaşa yürüttüğü, Havadan Elekt-
ronik Taarruz projesinden de kesinlikle 
bahsetmeliyiz. Savunma sektörü açı-
sından, ileride iş birliği yapabileceğimiz 
birtakım ilgi çekici alanlar var; ama bu 
konuları, biraz daha ayrıntılı ele alma-
mız gerekiyor. Böyle geniş bir potansi-
yele sahip olduğumuz için, ülkelerimizin 
ortak çıkarlarına hizmet eden, birçok 
alan bulunduğuna inanıyorum.

MSI Dergisi: MSPO 2014 fuarında, 
ASELSAN ile ZM Tarnow (ZMT) arasında, 
bir mutabakat muhtırası imzalanmıştı. 
İki firma, ASELSAN’ın; stabilizasyon, 
servo motor, elektro-optik, hedef 
takip ve atış kontrol kabiliyetlerinin 
tamamlayıcı olduğu noktalarda; 
üretim, geliştirme ve pazarlama 
imkânlarının araştırılmasına yönelik 
iş birliği yapma niyetlerini ortaya 
koymuşlardı. Anlaşmanın bir göstergesi 
olarak da ZMT üretimi 12,7 mm anti 
materyal keskin nişancı silahı, fuarda, 
ASELSAN’ın Piton termal silah dürbünü 
entegre edilmiş olarak sergilenmişti.  
Bu mutabakat muhtırasının devamında 
ne gibi gelişmeler oldu?
Bartłomiej GRABSKI: İmzalanan bu 
mutabakat muhtırasına dayanarak, 
2014 yılında, çeşitli konularda görüş-
meler yapıldı. Örneğin:
n	 Uçaksavar sistemine yönelik 
 iş birliği kapsamında 
 Shilka modernizasyonu,
n	 Uzaktan komutalı deniz silah

sistemi kapsamında, ZMT üretimi 
silahların -23 mm uçaksavar top, 
12,7 mm WLKM makinalı tüfek, 
12,7x108 mm NSV makinalı tüfek 
ve 7,62x51 mm UKM 2000 makinalı 
tüfek- ASELSAN’ın uzaktan 
komutalı silah istasyonlarına 
entegre edilmesi,

n	 ZMT üretimi Uçaksavar Sistemi’ne
 yönelik ASELSAN Radar Sistemi.

Bilgi alışverişi yapıldıktan ve teklifler su-
nulduktan sonra, modernizasyon ve teda-
rik programlarında birtakım değişiklikler 

oldu; öncelikler ve ihtiyaçlar yeniden de-
ğerlendirildi ve sonuç olarak bu konularla 
ilgili herhangi bir ilerleme olmadı.

İş Birliği Potansiyeli Yüksek Ortaklar: 

Türkiye ve Polonya

Polonya, Türkiye ile benzer şekilde, hem çevresindeki 
tehditler nedeniyle silahlanma çalışmalarına ağırlık 
veriyor hem de milli savunma ve havacılık sanayisini 
geliştirmeye çalışıyor. Türk firmaları da geçtiğimiz 
dönemde, Polonya ile bir dizi ortak proje konusunda 
görüşmeler gerçekleştirdi. IDEF 2017’nin ziyaretçileri 
arasında yer alan Polonya Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı (Undersecretary) Bartłomiej Grabski 
ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma 
sanayisi iş birliği konularını, Polonya penceresinden 
değerlendirdik.
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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2015 yılında ZMT, Leopard tank mo-
dernizasyon kitleri ile ilgili olarak  
ASELSAN’a bir Bilgi İstek Doküma-
nı (BİD) gönderdi. Fakat bu konunun 
da devamı gelmedi; çünkü ZMT, nihai 
olarak sadece transmisyon moder-
nizasyon paketine ihtiyaç duyacak ve 
bu paket kapsamındaki kabiliyetler  
ASELSAN’da mevcut değil.
Yine de ASELSAN’ın, son yıllarda, Po-
lonya sanayisiyle başarılı iş birliği 
projeleri yürüttüğünden bahsetme-
den geçemeyeceğim. Bu projelerin 
en önemlilerinden biri, ASELSAN’ın,  
ROSMAK 8x8 Zırhlı Personel Taşıyıcı’ya 
yönelik olarak, Polonyalı WB Electro-
nics ve Rosomak S.A. şirketleriyle iş 
birliği içinde geliştirdiği; keşif, gözetle-
me, istihbarat ve hedef teşhis (ISTAR) 
paketi.
ASELSAN’ın WB Electronics ve AMZ 
Kutno ile iş birliği içinde yürüttüğü 
benzer bir proje daha var.
Ayrıca ASELSAN, Polonya’nın Kısa/Orta 
Menzilli Hava Savunma ve Anti-Balistik 
Füze Programı Narew için teklif veren 
firmalardan biri.

MSI Dergisi: ASELSAN, MSPO 
2014’te, WCBKT ile kara aracı 
simülatörleri ve kriptoloji konusunda 
yürütülen iş birliği görüşmelerinin 
ardından bir mutabakat muhtırası 
imzalanmıştı. İş birliği kapsamında, 
her iki firmanın; Türkiye, Polonya ve 
üçüncü ülkelerin pazarlarında yeni 
iş alanları geliştirme imkânlarını 
değerlendirmesi öngörülmüştü. Bu 
mutabakat muhtırasının devamında ne 
gibi gelişmeler oldu?
Bartłomiej GRABSKI: Mutabakat muh-
tırası projeye dönüşemedi; çünkü nihai 
değerlendirmede, Polonya Milli Savun-
ma Bakanlığının, milli know-how’a da-
yanarak ve NCK (Ulusal Kriptoloji Mer-
kezi)’nın programlama ve mühendislik 
kaynaklarını kullanarak yerli kriptola-
ma protokolleri geliştireceği bildirildi.

MSI Dergisi: MSPO 2015 öncesinde, 
Polonya’nın KRUK programı için 
yarışan adaylardan biri olan T129 
ATAK helikopteri, Polonya’da başarılı 
bir tanıtım turu gerçekleştirmişti. 
Türkiye’nin, T129 ATAK ile KRUK 
programına katılımı Polonya’da 
nasıl karşılandı? Polonya tedarik 
makamlarının ve Silahlı Kuvvetlerinin 
helikopterle ilgili izlenimleri neler oldu?
Bartłomiej GRABSKI: Polonya, Türki-
ye’nin KRUK programına katılımından; 
TUSAŞ’ın, 2015’teki tur sırasında ürünü 
tanıtmaya yönelik çabalarından ve sa-
tın alma sürecindeki teknik görüşme-
lerden memnuniyet duyuyor. Türklerin 
açık görüşlülüğü ve esnekliği de tedarik 
sürecinde görev alan uzmanlarımız ta-
rafından olumlu karşılanıyor. Polonya, 
Türkiye’nin, böyle geniş uçuş ve muhare-
be kabiliyetlerine sahip yerli taarruz he-
likopteri üretme yeteneğini takdir ediyor.
KRUK programı ile ilgili idari süreçle-
rimizin hâlen devam etmekte olduğunu 
vurgulamak isterim. Ayrıca, göz önünde 
bulundurmamız gereken bir başka konu 
da yakın zamanda yayınlanmış olan Stra-
tejik Savunma Gözden Geçirme Belge-
si’nin, Polonya Milli Savunma Bakanlığı-
nı, satın alma planlarını yeniden formüle 
etme yükümlülüğü altına sokabileceği 
gerçeği. Dolayısıyla KRUK programı ile 
ilgili olarak, Polonya makamlarının nihai 
kararını beklemek durumundayız.
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CİRİT, T129 ATAK helikopterinin de silahları arasında yer alıyor.
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T129 ATAK

T129 hakkında bilgi alan Polonya Hava Kuvvetleri 
mensupları, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ve TUSAŞ pilotları ile birlikte Bidgoş Havaalanında.
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MSI Dergisi: MSPO 2015’te, ROKETSAN 
ve WZL-1 firmaları, CİRİT 2,75” lazer 
güdümlü ve UMTAS uzun menzilli 
tanksavar füzelerinin Polonya Silahlı 
Kuvvetleri envanterindeki platformlara 
entegrasyonu konusunda, iş birliğine 
yönelik bir anlaşma imzalamıştı. 
İlerleyen süreçte, bu konuda ne gibi 
gelişmeler yaşandı?
Bartłomiej GRABSKI: WZL-1, 2014’teki 
Polonya-Türkiye sanayi görüşmeleri 
sırasında, Türk firmaları ile temas-
lar kurmuştu. TUSAŞ, ROKETSAN  
ve ASELSAN gibi firmalarla yürütü-
len iş birliği çalışmaları ve yapılan  
görüşmeler; KRUK taarruz helikop-
teri programına -depo seviyesi bakım 
ve helikopterin, çeşitli sistemlerine 
ve donanımına ilişkin üretim fırsat-
ları kapsamında- ve Polonya’nın ve  
diğer ülkelerin Mi-ailesi helikopterle-
rinin modernizasyonuna odaklanmak-
taydı.

ROKETSAN üretimi CİRİT ve UMTAS fü-
zelerinin entegrasyonu ile ilgili olarak 
şu çalışmalar yapıldı:
n	 Mi-24’ler için silah

taşıma noktalarının ve füze 
konfigürasyonunun; kütle, boyut ve 
yerleşim açısından doğrulanması,

n	 Modernizasyon ile ilgili konuların
-kontrol panellerinin, ekranların, 
elektronik modüllerin, gözetleme 
ve hedefleme sistemlerinin sayısı 
ve yerleşimi ile mürettebatın 
iş yükü- analizi,

n	 Helikopter ve silah sistemleri için
 gereken giriş-çıkış sinyallerinin,
 maliyeti düşürme olanakları da göz
 önüne alınarak doğrulanması,
n	 İş paylaşımının ve firma
 sorumluluklarının analizi ve
n	 ROKETSAN’ın, entegrasyon ve
 testlerle ilgili ilk teklifi.
WZL-1, az önce bahsettiğim projelerle 
ve gelecekteki olası çözümlerle ilgili 

olarak Türk firmalarıyla iş birliği yap-
maya hazır.

MSI Dergisi: MSPO 2015 sırasında, 
ROKETSAN, MESKO firması ile 
CİRİT, UMTAS, TEBER lazer güdüm kiti, 
hava savunma füzesi ve diğer hassas 
güdümlü sistemlerin üretimine yönelik 
bir anlaşma imzaladı. Bu konudaki son 
durum hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bartłomiej GRABSKI: MESKO ve  
ROKETSAN arasındaki görüşmeler sü-
rüyor ve iki firma, hassas güdümlü mü-
himmat ve sistemler ile hava savunma 
füze sisteminin ortak geliştirilmesi ko-
nusunda yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı Bartłomiej Grabski’ye, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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O tarihteki Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı 
General Jan Sliwka, T129 kokpitinde bilgi alırken.

Soldan sağa: Yayın ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Birol Tekince, Polonya Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı Bartłomiej Grabski ve Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal Piasecki
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İlk ikisi 2009 ve 2012 yılla-
rında düzenlenen konfe-
rans:

n  Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) envanterine 
girecek olan ana 
muharebe sistemlerinin, 
ömür devri yönetimi 
yaklaşımı ile tedarik 
edilmesi,

n  TSK envanterinde
bulunan ve envantere 
girecek sistemlerin 
yüksek harbe hazırlık 
seviyesinde ve maliyet 
etkin olarak bakım ve 
idamesinin sağlanması,

n  Bu süreçlerde, 
TSK’nın organik 
kabiliyetleri ile savunma 
ve havacılık sanayisinin 
yetkinliklerinin bir arada 
kullanılması konularında, 
tüm paydaşlar 
arasında bilgi alışverişi 
sağlanması ve geleceğe 
yönelik somut adımlar 
atılması hedefleriyle 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları ile baş-
layan konferansta, 4 ana 
panel gerçekleştirildi. Bu 4  
panelin ardından düzenle-
nen kapanış panelinde ise 
ilk 4 panelin moderatörle-
rinden de konuşmacı olarak 
katılanlar oldu ve konferan-
sın genel değerlendirmesi 
yapıldı.

Planlı Bir 
Lojistik Destek 
Yaklaşımı Şart
Konferansın açılış konuş-
masını yapan, Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD) Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ahmet 
Mithat Ertuğ, şunları söyle-
di: “Bugün itibarıyla sahada-
ki ürünler için yürütülmeye 
çalışılan ürün destek siste-
minin, takdir edilen perfor-
mansı sağlayamadığı husu-
su dikkate alındığında, planlı 
bir lojistik destek yaklaşımı 
ile güncelleştirilmesinin 
kaçınılmaz olduğu gerçeği 
ortaya çıkmaktadır… [Ömür 
devri yönetimi sürecinin] 
ağırlık merkezi, tasarım 
fazından başlamak üzere; 
maliyet etkinlik, performans 

ve ürün destek dengesinden 
taviz vermemek olmalıdır. 
Diğer yandan, entegre lojis-
tik destek yaklaşımı ile sa-
hadaki mevcut ürünler için, 
özel sektör ve devlet imkân-
ları birlikte kullanılarak, uy-
gulanabilir, tekrarlanmayan 
[mükerrer olmayan], birbiri 
ile entegre destek altyapısı-
na geçilmelidir.”

Konuşulan Konular 
Takip Edilmeli
Ertuğ’un ardından, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı  
Prof. Dr. İsmail Demir söz 
aldı ve konu ile ilgili değer-
lendirmelerini şöyle iletti: 
“[Ömür devri yönetimi] Bir 
ürünün temini sonrasında, 
en az ürünün temini ka-
dar; hatta ondan daha fazla 

önem taşıyan bir husustur. 
Özellikle yabancı menşeli 
ürünlerin temini sonrasın-
da, idamesinin ve sürdü-
rülebilirliğinin ne kadar 
meşakkatli olduğunu, son 
toplantılarımızdan gayet iyi 
biliyoruz. Bu sebepten do-
layı, öngörülen veya öngö-
rülemeyen bir dizi maliyetin 
hangi noktalara eriştiğini 
ve bunun operasyonel hazır 
olma seviyesinde ne kadar 
etkili olduğunu çok net tec-
rübe etmiş arkadaşlarımız, 
bu salonda oturuyorlar… 
[Bu konudaki ilk] Çalışma-
ların başladığı tarihlerin 
6-7 yıl öncesine gittiğini dü-
şünürsek bu konuda biraz 
daha hızlanmamız gerekti-
ği aşikârdır. Bunu belirtme 
sebebim, konunun çok ta-

SSM, Ömür Devri Yönetimini, 3’üncü Kez Masaya Yatırdı:

Kamu-Özel Sektör İş Birliği Artacak
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından organize edilen,  
Ömür Devri Yönetimi Konferansı’nın 3’üncüsü, “Desteği 
Tasarla, Tasarımı Destekle” teması ile 30 Mayıs’ta, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Konferansta, bir ana muharebe sisteminin 
ömür devri sürecinde yer alan; tedarik makamından, son 
kullanıcıya kadar tüm paydaşlar temsil edildi. Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB), SSM, kuvvet komutanlıkları ve savunma ve 
havacılık sanayisini temsil eden katılımcılar, ömür devri yönetimi 
konusundaki yaklaşımlarını anlattılar. Konferans boyunca en çok 
üzerinde durulan konu ise kamu-özel sektör iş birliği oldu.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Prof. Dr. İsmail DemirAhmet Mithat Ertuğ
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raflı olarak ele alınması, ta-
rafların bir ortamda buluş-
turulması, konuşturulması 
ve ortak bir strateji oluştu-
rulması ile ilgili olan eksik-
liktir. Konunun tüm paydaş-
larının fikirlerini paylaştığı 
bir ortam oluşturmaktan 
memnunum. Bu tür ortam-
ların sürekli olması ve kav-
ramların olgunlaştırılması 
aşamasında her paydaşın 
katkısının sunulması gerek-
tiği kaçınılmaz bir gerçektir. 
Uygulamaların harekete 
geçmesi aşamasında da 
yine tüm paydaşların koor-
dineli çalışması ve bunun 
sistematiğinin oluşturul-
ması, başarının olmazsa ol-
maz şartıdır. Bu konferans-
ta bir araya gelip, konuları 
konuşup, bir daha takibini 
yapmaz isek yine başka bir 
konferansta burada bulu-
şup, tekrar aynı konuları 
tartışmanın bir anlamı ol-
mayacaktır… Kuvvetlerimi-
zin asıl amacı, harbe hazır 
olmaktır… [Harekât] önce-
sindeki aşamalarda onların 
yükünü ne kadar alırsak, 
onlara ne kadar destek ve-
rebilirsek, herhâlde harbe 
hazırlığımız ve operasyonel 
yetkinliğimiz o kadar fazla 
olacaktır… Bu konferanstan 
beklediğimiz en önemli ko-
nulardan biri, bu meselenin 
takviminin oluşturulması. 
Bundan sonra nasıl adım 
atacağız, burada konuştu-
ğumuz gündeme getirdiği-
miz konuların takibini nasıl 
yapacağız, iş paylaşımı nasıl 

olacak, nasıl bir sistem dâ-
hilinde biz son kullanıcıyı 
dertsiz, kaygısız, kafası ra-
hat bir şekilde ürünü kul-
lanmaktan başka bir derdi 
olmayan bir konuma geti-
receğiz, bunu düşünmemiz 
gerekiyor. Tabii bunu da 
en maliyet etkin bir şekilde 
yapmanın yollarını bulma-
mız gerekiyor.”

SSM’nin 
Ömür Devri Yönetimi 
Yaklaşımı
Açılış konuşmalarını ar-
dından, Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Ser-
dar Demirel’in modera-
törlüğündeki ilk panelde, 
SSM ve TÜBİTAK’ta çeşitli 
seviyelerde yönetici olarak 
çalışan personel, kurum-
larının ömür devri yönetimi 
yaklaşımını anlatan sunum-
lar yaptılar. Panel açılışında 
konuşan Demirel, TSK’nın 
kendi bünyesindeki bakım 
kuruluşlarını kast ederek, 
“Doğrudur, TSK’nın bir or-

ganik yapısı var ve bu çok 
da başarılı bir örnek. Böy-
le olmaya devam etmesini 
umuyoruz. Öte yandan da 
bir de Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisi var. Bunun 
da desteğini almamak dü-
şünülemez.” diyerek paneli 
başlattı. Bu paneldeki ko-
nuşmacılardan:
n  SSM Lojistik Daire

Başkanı Abdullah 
Erol Aydın; konferansın 
amacını, bu konuda 
geçmişte yapılan 
çalışmaları, Şekil 1’de 

görülen 5 Paydaş (5P) 
Modeli’ni ve Şekil 2’de 
görülen Kamu Özel 
Sektör İş Birliği (KÖİ) 
kavramını anlattı. Aydın, 
İngiliz Kraliyet Hava 
Kuvvetlerine ait C-130 
uçaklarının bakım ve 
idame faaliyetlerinin 
KÖİ yaklaşımı ile 
yürütülmesi sayesinde, 
toplamda 321 milyon 
dolar tasarruf 
edildiğinden bahisle TSK 
envanterinde bulunan 
veya envantere girecek 

Serdar Demirel Abdullah Erol Aydın
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olan yaklaşık 300 genel 
maksat helikopterinin 
bakım ve idamesinin 
benzer bir bakış açısı 
ile yürütülebileceğini 
belirtti. Aydın, 
paydaşların ortak 
çalışmaları ile 
Türkiye’nin milli 
bünyesine uygun ömür 
devri yönetimi modelleri 
ile süreçler, yöntemler, 
analizler, standartlar, 
maliyetler ve kamu-özel 
sektör iş birlikleri gibi 
konular üzerinde çalışma 
yapmak üzere, SSM çatısı 
altında, “Türk Savunma 
Sanayii Ömür Devri 
Yönetimi Platformu”nun 
kurulmasının 
planlandığını açıkladı. 
Bu platforma, tüm 
paydaşların vereceği 
destek ile ömür devri 
yönetiminde daha etkin 
sonuçlar alınabileceğini 
de ifade etti.

n  SSM Hava ve Kara
Lojistik Müdürü Demir 
Çiğdemoğlu; sözleşmeye 
bağlanmış Lojistik 
Destek Projeleri ve 
hazırlık aşamasındaki 
projeler hakkında 
bilgiler verdi. THY Teknik 
A.Ş.’nin ana yüklenici 
olduğu projede dönemsel 
değerlendirmenin 
tamamlandığını ve 
hedeflenen başarı 
oranının çok üzerinde 
bir başarı elde edildiğini, 
bu hususun hem 
kullanıcıda hem de 
Müsteşarlık bünyesinde, 
Lojistik Destek Hizmeti 
Sözleşmelerinde 
örnek bir başarı olarak 
ele alındığını belirtti. 
Yetenek Matrisi Konsepti 
konusuna, yürütülen 
lojistik destek projelerine 
ve bu projelerde 
uygulanmakta olan 
destek başarı oranı ve 

ceza sistemine değindi. 
Yetenek Matrisi Konsepti 
depo seviyesinde bakım 
yapabilecek teşkiller ile 
yüklenici firmalardaki 
kabiliyetlerin ortaya 
konularak, gerekli 
yatırımların planlanması 
ve mükerrer yatırımların 
önlenmesi prensibi 
üzerine kurulu. Lojistik 
destek projelerinde 
uygulanan destek başarı 
oranı ise projedeki 
ana yüklenicinin, 
yükümlülüklerini yerine 
getirme seviyesini 
ifade ediyor. Ana 
yüklenici, beklenen 
performansın altında 
kalırsa çeşitli cezalar 
söz konusu oluyor. SSM, 
gelecek dönemlerde, 
beklentilerin üzerine 
çıkan firmaları ise 
ödüllendirmeyi planlıyor.

n  SSM Deniz ve Simülatör
Lojistik Müdürü Özgür 

Özdemir; lojistik destek 
projeleri ve Teklife 
Çağrı Dosyası (TÇD) 
hazırlanmakta olan 
projeler hakkında bilgiler 
verdi. SSM Lojistik 
Daire Başkanlığına bağlı 
Hava ve Kara Lojistik 
Müdürlüğü ile Deniz 
ve Simülatör Lojistik 
Müdürlüğü tarafından; 
Özgün Helikopter, 
ALTAY Tankı, HÜRKUŞ 
B ve C , KARAOK Silah 
Sistemi, Silah Taşıyıcı 
Araçlar, AKYA ve 
SGRS Geliştirme / Seri 
Üretim projelerinde, 
ömür devri, bir bütün 
hâlinde kurgulanıyor. 
Envanterde bulunan 
ya da yakın zamanda 
envantere girecek 
olan Komuta Kontrol 
Uçakları, 2. TİHA-Gözcü, 
JAİKU-İKU, HÜRKUŞ-B 
TEU, STAMP, HİK 
Uçakları, PT-6 Motorları, 

Demir Çiğdemoğlu

Bilal Aktaş

Özgür Özdemir

Bilkutay Yılmaz
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BORA Füze Sistemi, 
Kornet-E Tanksavar 
Silah Sistemi, EHTES, 
Uzun Ufuk, Simülasyon 
Sistemleri, EHDM ve 
DEHTES sistemlerinin 
yanında diğer bazı 
projeler için de lojistik 
destek sözleşmeleri ve 
sözleşme hazırlıkları 
kapsamında çalışmalar 
yürütülüyor.

n  SSM Sanayileşme 
Daire Başkanı Bilal 
Aktaş, şunları kaydetti: 
“Sanayicinin lojistik 
destek vermek üzere 
desteklenmesi çok 
önemli. SSM, kaynak 
tahsisine yönelik bir 
planlama yapıyor. 
Büyük bir lojistik 
destek projesi çıktığında, 
ilgili sahanın 
desteklenmesine yönelik 
kredi mekanizmalarının, 
ilgili Savunma Sanayii 
İcra Komitesi (SSİK) 

kararı içerisinde 
yer almasını 
hedefliyoruz. Lojistik 
desteklenebilirliğe 
etki eden alt sistem 
komponentlerinin 
yerlileştirilmesi hususu, 
yine önümüzdeki 
dönem önem 
vereceğimiz 
konulardan bir tanesi. 
Yerlileştirilen alt sistem 
ve komponentlerin 
sertifikasyonu ve 
kalifikasyonu, en 
kritik noktalardan biri. 
Önümüzdeki süreçte, 
bu faaliyetlerin de 
offset, kredi ve EYDEP 
mekanizmaları ile 
desteklenmesi konusu 
üzerinde duracağız.”

n  SSM Kurumsal Kalite
ve İştirakler Yönetimi 
Daire Başkanlığı Proje 
Takip ve Değerlendirme 
Müdürü Bilkutay 
Yılmaz; ömür devri 

yönetiminde maliyetlerin 
ortaya çıkarılması 
için kullanılan 
analiz yöntemlerinin 
öneminden, rakamlar 
vererek bahsetti. 
Bir ana muharebe 
sisteminin toplam 
maliyeti içerisinde, 
Tasarım ve geliştirme 
maliyetinin %7’ye, üretim 
ve yatırım maliyetinin 
%23’e, işletme ve 
idame maliyetinin 
%68’e ve elden çıkarma 
maliyetinin %2’ye karşılık 
geldiğini kaydetti.

n  TÜBİTAK BİLGEM
Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü 
(YTE) Müdürü Cemil 
Sağıroğlu; sürdürülebilir 
bir ömür devri yönetimi 
modeli geliştirilmesi 
konusunda, TÜBİTAK 
BİLGEM YTE’nin 
sağlayabileceği katkıları 
anlattı.

Sektörün Bakım ve 
İdame Kabiliyetleri
Konferansın ikinci panelin-
de, savunma ve havacılık 
sanayisindeki çeşitli firma-
ların temsilcileri sunumlar 
yaptılar. Üzerinde konuşu-
lan ortak konular; kamu 
özel sektör iş birliği, ürün 
destek stratejileri için mo-
del önerileri, ortaya çıkan 
problemlerin çözümüne yö-
nelik teklifler ve firmaların 
beklentileri ile kısa, orta ve 
uzun vadeli hedefleri oldu. 
Panelin moderatörlüğünü 
ise SASAD Genel Sekreteri 
Hüseyin Baysak yaptı. Panel 
açılışında konuşan Baysak, 
şöyle konuştu: “Böyle bir 
düzenlemenin yapılmasın-
dan dolayı, sanayiciler ola-
rak SSM’ye gerçekten te-
şekkür ediyoruz. Çünkü biz 
entegre lojistik destek, bü-
tünleşik lojistik destek veya 
performansa dayalı lojistik 
desteğin, sektörün sürdürü-

Behçet Karataş

Cemil Sağıroğlu

Muammer Akpınar

Hüseyin Baysak
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lebilirliği açısından önemli 
bir etkisi olacağını değer-
lendiriyoruz. Örnek olarak 
uygulanmaya başlanan ve az 
önceki panelde de anlatılan 
projeler konusunda deneyim 
kazanmaya başladık, sanayi-
ciler olarak. Sanayicilerimi-
zin biraz sonra yapacakları 
takdimlerde, kendilerinin bu 
konuda oldukça iyi bir yapı-
lanmaya gittiklerini, hazırlık 
seviyelerinin oldukça yukar-
da olduklarını göreceğiz.”
İkinci panelin konuşmacı-
ları ve yaptıkları sunumlara 
ilişkin satır başları, sırası ile 
şunlar oldu:
n  ASELSAN Su Üstü

Sistemleri Program 
Direktörü Behçet 
Karataş, şunları 
vurguladı: “TSK ve sanayi 
arasında lojistik bilişim 
altyapısının kurulması 
da bizim isteklerimiz 
arasında. ‘Bu nedir?’ 
derseniz, depo yönetimi, 
arıza ihbarları… Bunların 
hepsinin, elektronik 
ortam üzerinden 
ve ortak bir arayüz 
üzerinden yapılmasını 
istiyoruz. ASELSAN 
olarak, Müşteri İlişkileri 
Yönetimi adı altında bir 
uygulamamız var. Şu 
anda, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) 
ile bunu yoğun 
şekilde kullanıyoruz. 
Arıza ihbarları, bu 
uygulama üzerinden 
geri bildirilmekte ve 
biz gerekli aktivitelerin 

bölünmesini ortadan 
kaldırarak, hızlı 
şekilde müdahale 
edebilmekteyiz... 
Ambarda bulunan 
yedek malzemelerin, 
TSK ile ortaklaşa 
ulaşabileceğimiz ve 
herhangi bir yerde 
arıza olduğunda, 
anında bu malzemeleri 
de kullanıma 
alabileceğimiz ortak 
bir bilişim altyapısının 
olması gerektiğini 
düşünüyoruz.”

n  TUSAŞ Lojistik
Hizmetleri Başkanı 
Muammer Akpınar; 
“Sonuç olarak;

 l  Tüm tedarik
süreçlerinde, 
özellikle millileştirme 
süreçlerinde, 
hedeflerin 
tüm paydaşlar 
tarafından daha 
net anlaşılabilmesi 
ve hedefe tam 
ve zamanında 
ulaşılabilmesi için, 
SSM’nin yurt içi 
savunma sanayisi 
firmaları ve TSK 
kabiliyetlerini 
kapsayacak şekilde, 
müşterek Entegre 
Lojistik Destek 
(ELD) Direktifi’nin 
yayınlanmasının,

 l  Tedarik
sözleşmelerinde, 
her seviyede ürün 
için, ürün ömür devri 
yönetimi yaklaşımı 

doğrultusunda, ürün 
sürdürülebilirliğinin 
en baştan dikkate 
alınarak, ELD 
sözleşmelerinin 
tanımlanması ve 
gerçekleşmesinin 
takip ve kontrol 
edilmesinin,

 l  Bütünleşik
faaliyetlerdeki 
performans paketi 
ile ürün destek 
sürecinin uzun dönem 
destek anlaşmaları 
ile sağlanmasının 
uygun olacağını 
değerlendiriyoruz.” 
şeklinde konuştu.

n  HAVELSAN Genel Müdür
Yardımcısı Savaş Yanık; 
Genelkurmay Başkanlığı, 
kuvvet komutanlıkları 
ve MSB tarafından 
ayrı ayrı kullanılmakta 
olan lojistik bilgi 
sistemlerinin, 
HAVELSAN tarafından 
geliştirilebilecek bir 
platform olan Entegre 
Lojistik Bilgi Sistemi 
(ELBS) çatısı altında 
toplanabileceğini 
dile getirdi. ELBS 
hayata geçirilecek 
olursa kullanıcılar 
açısından çıktıları; etkin 
stok yönetimi; etkin 
performans yönetimi ve 
ekonomik ve hızlı tedarik 
olacak. Sistemin firmalar 
açısından faydalı yanları 
ise şu şekilde sıralanıyor:

 l  Öngörülebilir ve
sürdürülebilir bir 

pazar yapısı oluşacak,
 l  Tedarik ve teslimat
   süreleri kısalacak,
 l  Stok maliyetleri
   azalacak ve
 l  Rekabet avantajı
   sağlanacak.
n  ROKETSAN 

Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Mehmet Yavuz Aka; 
bir ana muharebe 
sistemi lojistik desteği 
maksadıyla imzalanan, 
ana tedarik sözleşmesi 
de dâhil olmak üzere, 
toplamda 10’dan 
fazla çeşit sözleşme 
olabildiğini; bunun 
çok karmaşık bir 
yapı olduğunu ve tüm 
hizmetleri kapsayacak 
tek bir Tedarik ve 
Ömür Devri Yönetim 
Sözleşmesi ile sürecin 
yönetilmesinin çok daha 
kolay olacağını belirtti. 
Alt yüklenicilerin de 
ELD içerisinde önemli 
bir faktör olduğunu ve 
buna yönelik eğitimlere 
olan ihtiyacı hatırlatan 
Dr. Aka, hâlihazırda ELD 
ile ilgili kullanılmakta 
olan standartlar, el 
kitapları ve kılavuzlar 
gibi dokümantasyonun 
Amerikan menşeli 
olduğunu ve 
yerlileştirilmeleri 
gerektiğini vurguladı.

n  FNSS İş Geliştirme
Müdürü Haldun Olgun; 
FNSS’nin, ürün 
desteği ile ilgili saha 
tecrübelerini anlattı. 

Savaş Yanık Dr. Mehmet Yavuz Aka
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FNSS, bu kapsamda; 
Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), Suudi Arabistan 
ve Belçika silahlı 
kuvvetlerine ait zırhlı 
araçların lojistik 
desteğine ilişkin çeşitli 
faaliyetler yürütüyor; 
benzer şekilde, Umman’a 
yakın zamanda ihraç 
edilen zırhlı araçların 
desteklenmesine yönelik 
olarak da görüşmeleri 
sürdürüyor. FNSS’nin 
BAE’de uyguladığı 
modelde, yedek parça 
satışı gerçekleşiyor; 
ardından, FNSS’nin kendi 
personeli, bakım ve arıza 
onarımını yürütüyor. 
Suudi Arabistan 
örneğinde ise FNSS, 
bu ülkenin ordusuna 
ait askeri bir fabrikayı 
işleterek, burada zırhlı 
araçların yarı ömür 
modernizasyonunu 
yapıyor. FNSS, Belçika 
ordusunun zırhlı 
araçları için ise yedek 
parça tedariki yapıyor. 
Umman’da yürütülmesi 

planlanan model de 
BAE’dekine benziyor; 
ancak Umman, bakım 
süreçlerine, kendi 
personelini de dâhil 
etmek istiyor.  
FNSS, Türkiye’de ise 
SAMUR ve KUNDUZ 
araçları için, çeşitli 
performans kriterleri 
dâhilinde lojistik destek 
sağlıyor.

n  OTOKAR Zırhlı Araçlar
Sistem Mühendisliği 
Direktörü Oğuz Korkut 
Kibaroğlu; ALTAY 
tankının geliştirilmesi 
sürecinde, kolay idame 
ve düşük sahip olma 
maliyeti hedefleri için, 
4.000 adamxsaatlik 
mühendislik işgücünün 
harcandığını; 100 adedin 
üzerinde bakım destek 
teçhizatı tasarlandığını; 
250 adet analiz ve 150 
adet tasarım değişikliği 
yapıldığını belirtti. 
Kibaroğlu, bu konuda 
yürütülecek kamu 
özel sektör iş birliği 
faaliyetlerini, “Özel 

sektörün sahip olduğu 
personel gücü ve tecrübe 
birikimi dâhilinde, özel 
sektörün envantere 
giren ürünlerinin 
işletme, bakım ve 
idamesi amacıyla askeri 
fabrikalarda bulunan 
ilgili atölyelerin, kamu-
özel sektör iş birliği ile ya 
da özel sektör tarafından 
kullanılabileceği ya 
da işletilebileceğini 
değerlendiriyoruz.” 
şeklinde özetledi.

n  BMC ELD Müdürü
Deniz Şişlioğlu; özgün 
bir ürün destek stratejisi 
geliştirilmesindeki ana 
adımları; güvenilirlik 
artışının sağlanması, 
görev yapar asgari 
ekipman listelerinin 
hazırlanması ve 
harekâta odaklı tedarik 
zinciri oluşturulması 
olarak sıraladı ve bu 
adımları, detaylı olarak 
açıkladı.

n  TAİS Savunma Sanayisi
Projeleri Müdürü M. 
Selim Buğdanoğlu; 

gemilerin ömür devri 
maliyetlerine etki eden 
faktörleri; ilk inşa, 
personel, yakıt, bakım, 
tutum, sarfı süratli 
malzeme ve hizmet 
dışına çıkış giderleri 
olarak sıraladı. Bu gider 
kalemlerinden personel 
sayısının, gemi tasarımı 
safhasında girdi olarak 
kullanıldığını; yaşam 
yeri ihtiyacının azalması 
ile gemi boyutlarının 
küçüldüğünü; bunun 
sonucunda da hem 
ihtiyaç duyulan motor 
gücünün hem de 
personel maliyetinin 
azaldığını hatırlattı. 
Buğdanoğlu, ayrıca 
şunları iletti: “Müteakip 
dönemde yapılacak  
gemi inşa 
sözleşmelerinde,  
planlı bakım onarımlar 
ile arıza onarımlarına 
yönelik usul ve 
yöntemlerin de  
tedarik şartnamelerinde 
yer almasının gerektiğini 
değerlendiriyoruz.”

Haldun Olgun Oğuz Korkut Kibaroğlu
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Son Kullanıcı 
Açısından 
Ömür Devri
Kara, Hava ve Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı temsilcileri 
ile Emniyet Genel Müdürlü-
ğü temsilcisinin, son kulla-
nıcılar açısından ömür devri 
yönetimi hakkında konuş-
tukları konferansın 3’üncü 
paneline, etkinlik sırasında 
MSB Müsteşar Yardımcılığı 
görevini yürüten Tümg. Veli 
Tarakçı moderatörlük yaptı 
ve şunları söyledi: “Biliyor-
sunuz, son dönemde, özel-
likle güneydoğu bölgemizde 
olan aşırı hareketlenmeler 
ve devletimizin bekasına 
yönelik bazı tehditlerden 
sonra, artık tüm harekât 
ve istihbarat sistemlerin-
de olduğu gibi, bazı lojistik 
sistemlerin de yeni baştan 
ele alınması ve yeni baştan 
değerlendirilmesi gerektiği 
ortaya çıktı. Bunlardan bir 
tanesi de şu anda tartıştı-

ğımız ömür devri yönetimi. 
Ama bu kapsamda dikkat 
ettiğimiz en önemli şey, 
eski kurgularla tasarlan-
mış olan lojistik sistemle-
rin, artık 21’inci yüzyıldaki 
asimetrik tehdit ışığı altın-
da, hibrit savaş koşullarına 
yönelebilen yapılanmalara 
olan ihtiyacıdır. MSB, bu 
yönde çalışmalar başlat-
mıştır.”

Lojistik, Barıştaki 
Kadar Seferde de 
Gerekli
“TSK’nın lojistiği, barış za-
manında başlayan, sefer-
berlik ve savaş hâlinde de 
devam eden bir sistemdir. 
Barış zamanında mükem-
mel işleyen bir sistemden 
ziyade, savaş zamanında 
da mükemmel işleyen bir 
sisteme ihtiyacımız var. 
Barışta bakınca her şey gü-
zeldir, her şey süt limandır. 
Ama savaş şartlarında, aynı 

esaslarda, aynı koşullar-
da, sürdürülebilirlik bizim 
için önemlidir. Dolayısı ile 
çok açık ve net olarak ifade 
etmem gerekirse beni sa-
vaşta yarı yolda bırakmaya-
cak sistemlere ve güvenilir 
bir sürece ihtiyacım var.” 
şeklinde sözlerini sürdü-
ren Tümg. Tarakçı, şun-
ları ekledi: “Ömür devrini 
yöneteceğim herhangi bir 
ana malzeme ve  teçhizatı 
[bakım ve idame konula-
rında] özel sektöre dev-
redebilmem için, elimde 
bulundurduğum eşit imkân 
ve kabiliyeti lağvetmem ge-
rekir. Lağvetmem için de 
sıkıştığım yer ve zamanda, 
yani seferde, bu desteğin 
sürekliliğinden emin ol-
mam gerekir. Yani profes-
yonelleşme gerekir.”
TSK’nın ömür devri yöneti-
mine bakış açısını bu şekilde 
özetleyen Tümg. Tarakçı’nın 
ardından;

n  Kara Kuvvetleri
Komutanlığı adına Alb. 
Zafer Kardan; tedarik 
projelerinde, sistemlerin 
alt parçalarına ait 
arızalar arası ortalama 
süre değerleri temin 
edilemediğinden, 
sistemlerin stok 
yönetiminde zorluklar 
yaşandığını; yurt dışından 
tedarik edilen sistemlerin 
bilgi paketlerinin 
bulunmadığını; 
kodlandırma işlemi 
esnasında yaşanan 
problemlerden dolayı, 
aynı malzemenin 
envanterde birden 
fazla stok numarası ile 
bulunabildiği ifade etti.

n  Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı adına Yb. 
Ufuk Canöz; firmaların, 
çoğunlukla malzeme 
üreticisi ya da tedarikçisi 
olmayıp “ana yüklenici” 
olmaları nedeniyle bazı 

Deniz Şişlioğlu M. Selim Buğdanoğlu

Konferansın 3’üncü panelinin moderatörü ve konuşmacıları (soldan sağa): Yb. Cenk Yaman, Alb. Zafer Kardan, Tümg. Veli Tarakçı, Yb. Ufuk 
Canöz ve 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Kılınç.
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taleplerde, ilgili alt 
yüklenici veya tedarikçiden 
cevap almak durumunda 
kaldıklarına; sözleşme ve 
taahhütlerde, verilecek 
yedek parça desteğine 
ilişkin detaylı bir ifade ya da 
açıklama bulunmadığına 
dikkat çekti.

n  Hava Kuvvetleri
Komutanlığı adına  
Yb. Cenk Yaman;  
şu sorunlara değindi:

 l  Klasik idame işletme
modelinde, faaliyet 
oranlarının olumsuz 
yönde etkilenmemesi 
amacıyla yüksek depo 
miktarlarına ihtiyaç 
duyulması,

l  Demode malzemelerin
üretim bantlarının 
kapatılmış olması 
ve üretici firmaların 
tekrar üretim için 
yüksek ücretler talep 
etmesi,

 l  Tedarikçiler için yüksek

   yatırım ihtiyacı,
 l  Garanti sonrası
   idame-işletme modeli
   öngörülmemesi,
 l  Demode malzeme
   yönetimine
   ilişkin sözleşmesel
   zorunlulukların
   bulunmaması veya
   uygulanmaması,
 l  Proje süreci içinde

ortaya çıkan bütçe 
kısıtlarını aşmak 
amacıyla ilk olarak 
lojistik bölümlerden 
feragat edilmesi 
ve lojistik bütçenin 
azaltılması,

 l  Malzeme tedarik
yönteminin 
oluşturulma sürecinin 
uzaması sonucu sistem 
faaliyet oranlarının 
düşmesi ve

 l  Proje kapsamında
tedarik edilen çevrim 
yedeği miktarının 
yetersiz olması.

n  Emniyet Genel
Müdürlüğü adına Şube 
Müdürü Erdal Kılınç 
tarafından, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bakım 
Onarım İş Akışı ile ömür 
devri mevzuatı ve teknik 
altyapısı hakkında bilgi 
verildi ve iyileştirme 
talepleri sıralandı.

MSB Genel 
Müdürlükleri ve 
MKEK
Konferanstaki 4 ana panel-
den sonuncusunda, MSB’ye 
bağlı kuruluşlar temsil edil-
di. Panel moderatörlüğünü 
ise MSB Tersaneler Genel 
Müdürü Dündar Talazan 
yaptı.
Bu paneldeki katılımcılar, şu 
hususlara değindiler:
n  MSB Lojistik Genel

Müdürlüğü temsilcisi 
Alb. Mehmet Tahtabiçen; 
mevcut lojistik destek 
sisteminde, ana tedarik 

sözleşme aşamasında, 
ana yüklenici ile kullanıcı 
ve bakım personelinin 
eğitimini kapsayan eğitim 
planları oluşturulması 
gerekliliğine vurgu 
yaptı.

n  MSB Tedarik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü 
temsilcisi Alb. Faruk 
Bidev; “Kalite yönetim 
sistemi gerekliliklerine 
ilave özel süreçlerin 
geçerli kılınması 
kapsamında, ana 
yüklenicilerimizin her 
biri, ayrı ayrı kendi 
alt yüklenicilerinin 
yeterliliğini onaylamakta; 
zaman para ve 
insan kaynağı boşa 
gitmektedir. Bakanlık 
tarafından, savunma 
sanayisindeki özel 
süreçlerin denetlenerek 
belgelendirilmesi 
hâlinde; gereksinimler, 
ilgili standartlara bağlı 

Tümg. Veli Tarakçı

Alb. Mehmet Tahtabiçen

Dündar Talazan

Alb. Faruk Bidev
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olarak en sıkı şekilde 
karşılanacak; denetim 
ve onay uygulamaları 
standartlaştırılacak; 
özel süreçlerin 
denetim ve onay 
işlemleri iyileştirilecek; 
yükleniciler sıkı 
denetime tabi tutulacak 
ve zaman ve kaynak 
tasarrufu sağlanacaktır.” 
şeklinde konuştu.

n  MSB Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü 
temsilcisi Yb. Numan 
Yöner; Türkiye’deki 
askeri fabrikaların 
varlığının zorunlu 
oluşunu açıklarken, 
Amerikan Silahlı 
Kuvvetlerine bağlı  
askeri fabrikaların 
varlıklarının 
korunmasına yönelik 
hukuki düzenlemeleri 
örnek gösterdi. Bu 
düzenlemeler gereğince;

 l  Bazı stratejik depo

seviyesi bakım (DSB) 
yeteneklerinin, askeri 
fabrikalarda muhafaza 
edilmesi,

	 l  Bir yılda DSB için
ayrılan toplam 
bütçenin, en az 
%50’sinin askeri 
fabrikalarda 
harcanması ve

 l  Her yıl askeri
fabrikalarda   bakım 
faaliyetleri için ayrılan 
bütçenin bir kısmının, 
buradaki altyapı, 
teçhizat ve süreç 
iyileştirmeleri için 
ayrılması zorunlu.

 Yb. Yöner, son olarak,
askeri fabrikalar ve 
firmaların, birbirlerinin 
alternatifi değil, bir 
bütünün tamamlayıcı 
unsurları olduğunu; 
birlikte ve koordineli 
çalışmalarından  
sinerji doğacağını 
hatırlattı.

n  MSB Tersaneler 
Genel Müdürlüğü 
temsilcisi Yb. 
Burak Gökalp; 
askeri tersanelerin, 
çok kritik işlevleri 
olduğunu ve kesinlikle 
kapatılmamaları 
gerektiğine; 
Gölcük Tersanesi 
Komutanlığının, 
Türkiye’de denizaltı 
inşa edebilecek 
tek tesis olduğuna; 
İstanbul Tersanesi 
Komutanlığı tarafından 
inşa edilen ADA sınıfı 
korvet (MİLGEM)’lerin, 
dünyada, son 10-15 yılda, 
planlandığı zamanda ve 
bütçede tamamlanan  
tek proje olduğuna  
ve bu başarının, dünyada 
örnek gösterildiğine 
vurgu yaptı.

n  Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu 
(MKEK) temsilcisi 

Başmühendis Alper 
Tol; MKEK tarafından 
başlatılan ve SSM 
onayına sunulan 
ATIŞSAYAR projesinden 
bahsetti. MPT-76 Modern 
Piyade Tüfeği’nin ömür 
devri yönetimini oldukça 
kolaylaştırabilecek 
olan bu projede, tüfeğin 
kabzası içerisine 
yerleştirilecek bir cihaz 
vasıtası ile tüfeğin yaptığı 
atım sayısı ve hangi 
tarihte, hangi parçasının 
değiştiği gibi değerli 
verilerin kayıt ve analiz 
edilmesi hedefleniyor.

Konferansın 
Genel Görünümü
Konferansın kapanış paneli, 
genel değerlendirmelerin 
yapılması amacıyla düzen-
lendi ve moderatörlüğünü 
de Savunma Sanayii Müste-
şarı Prof. Dr. İsmail Demir 
yaptı. 

Alper Tol

Yb. Numan Yöner

Dr. Orkun Hasekioğlu

Yb. Burak Gökalp
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Panelin ilk konuşmacısı, 
TÜBİTAK Başkan Yardım-
cısı Dr. Orkun Hasekioğlu, 
şunları iletti: “TÜBİTAK’ın, 
3 açıdan, SSM ömür devri 
yönetimi programına katkı 
sağlayabileceğini düşünü-
yorum. Birincisi, TÜBİTAK, 
referans ürün ve firma mi-
marisini oluşturabilir. Bu 
çerçevede, mevcut süreç 
devam ettirilebilir. Olma-
sı gereken modern mimari 
ile farklılıkları ortaya koya-
rak, bu farklılıkların yerine, 
optimum süreçlerin elde 
edilebilmesi için bir yol ha-
ritası çıkarabilir… İkinci ola-
rak TÜBİTAK, ömür devri 
yönetimi ile ilgili eğitim ve 
sertifika programları oluş-
turabilir. Son kullanıcı ve 
diğer paydaşları eğitebiliriz. 
TÜSSİDE enstitümüz, bunun 
için çok ideal bir yer. Üçüncü 
olarak ise TÜBİTAK destek 
programları ile ömür dev-
ri yönetimine uygun tasa-
rımlar teşvik edilebilir. Bu, 
proje çağrılarında mecburi  
bir iş paketi hâline getiri-
lebilir veya değerlendirme 
kriterlerinden birisi de ömür 
devri yönetimine uygunluk 
olabilir.”

Özel Sektör, 
İş Birliğine 
Sıcak Bakıyor
SASAD Genel Sekreteri Hü-
seyin Baysak, konferansla 
ilgili genel değerlendirme-
lerini şu şekilde paylaştı: 
“Olaya tepeden baktığımız 
zaman, envanterde bu-
lunan veya alınacak olan 
sistemlerle ilgili, 3 modeli 
değerlendirmemiz gerekir. 
Bunlardan bir tanesi, yeni 
sözleşmeler kapsamında 
tedarik edilecek sistemle-
rin desteklenmesine ilişkin 
olan model. İkincisi, hâlen 
TSK’nın envanterinde, yerli 
üreticiler ve sektör oyun-
cuları tarafından üretilmiş 
olan sistemlerin desteklen-
mesi ihtiyacı ile ilgili olan 
model. Üçüncüsü ise yaban-
cı kaynaklardan tedarik edil-
miş olan ve bakım-idame 

güçlüğü yaşanan sistemle-
rin nasıl destekleneceğini 
tanımlayan model… Bu kap-
samda, söz konusu ihtiyaç-
ların karşılanmasına yönelik 
olarak geliştirilecek yeni bir 
yaklaşım ile entegre lojis-
tik desteğin, SSM tarafın-
dan yapılacak sözleşmeler 
eliyle, yurt içi firmalardan 
hizmet alımı şeklinde yürü-
tülmesinin doğru bir yöntem 
olacağını değerlendiriyoruz. 
Özellikle hizmet alımı için, 
özel, basit ve modern bir 
tip sözleşmesi hazırlanması 
ve SSM bünyesinde gelişti-
rilmesine ihtiyaç olduğunu 
düşünüyoruz… Yine TSK’da 
ciddi bir organik altyapının 
olduğunu, bu konuda yara-
tılacak sinerji ile bu organik 
varlığın değerlendirilmesi 
ile pek çok başarının elde 
edileceğini düşünüyoruz.”
MSB Tersaneler Genel Mü-
dürü Dündar Talazan ise 
“Son kullanıcı olan TSK ve 
MSB’nin ömür devri yöneti-
minin ne kadar önemli oldu-
ğu görüldü. Bu doğrultuda, 
ömür devri yönetimi ve ma-
liyetlerin düşürülmesi ba-
kımından neler yapılabile-
ceğine ilişkin çalışmaların,  
hep birlikte gözden geçiril-
mesi gerekiyor.” şeklinde 
konuştu.

Askeri Fabrikalar, 
Özel Sektöre İhtiyaç 
Duyuyor
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Serdar Demirel; 
“Bizim bugüne kadar, as-
lında tam olarak kullana-
madığımız bir güç var; çok 
büyük firmalarımız var… Bir 
silah sistemini en iyi tanıyan, 
onun üreticisidir. Bu kap-
samda da burada hep be-
raber, Türkiye’nin bekası ve 
bağımsızlığı için çaba veri-
yoruz. Nitekim gerek askeri 
fabrikalar gerekse kuvvet 
komutanlıklarımızın yaptığı 
sunumlarda, bu mesajı gör-
düm. ‘Beraber yapmamız la-
zım. Sanayinin gücünü arka-
mıza almamız lazım. Bunun 
formülünü bulmamız lazım.’ 
şeklinde. Uzun yıllardır ara-
dığımız sinerjinin ve iş birliği 
mesajlarının burada oluş-
tuğunu sevinerek gördüm. 
Fakat şu anda yapılması 
gereken, çalışma metodo-
lojisinin belirlenmesi. Bu da 
belirli bir şekilde evrilecek, 
olgunlaştırılacak.” dedi.

Yeni Yapılanmada 
Özel Sektörün Rolü 
Önemli
Panel moderatörü Prof.  
Dr. Demir de kapanış de-
ğerlendirmelerini şöyle ak-

tardı: “Genelde performan-
sa dayalı hizmet anlayışına 
geçtiğimizde, memnuniyet 
seviyesinin yükseldiğini gö-
rüyoruz. Geçenlerde, bir 
Orta Doğu gezisinde, bir 
ürünümüzü kullanan ül-
kenin yetkilisi, üründen 
çok memnun olduklarını; 
memnuniyetin ötesinde, 
ürün sahibi firmanın verdi-
ği hizmetten çok memnun 
kaldıklarından bahsetti… 
Kuvvetlerimizin de son kul-
lanıcılarımızın da bu seviye-
de hizmet almaları önemli; 
onun için de hizmet veren 
tarafın, belirli bir perfor-
mans garantisi ile kendini 
bağlı hissetmesi ve varlığı-
nın buna bağlı olduğunu çok 
net anlaması gerekiyor. Bu-
rada, özel sektörle devletin 
çok yakın bir iş birliği gerek-
li. Yeni yapılanmada; askeri 
fabrikaların ve tersanele-
rin yapılanması sürecinde, 
özel sektörün rolünün ne 
olabileceğinin çok iyi ana-
liz edilmesi gerekiyor. Özel 
sektörle iş birliği konusun-
da, askeri fabrikalar ve ter-
sanelerimizin de büyük ka-
zanımları olacaktır. Önemli 
kabiliyetlerin, çok daha faz-
la katma değer sağlayan bir 
ölçeğe ulaşacağını düşünü-
yorum.”

Konferansa sponsor olan toplam 12 firma, etkinlik süresince birer stant açtılar. Etkinliğin stant ve isimlik sponsoru 
olan AYESAŞ, standında; başta Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Müsteşar Yardımcıları Serdar Demirel 
ve Dr. Celal Sami Tüfekçi ile Lojistik Daire Başkanı Abdullah Erol Aydın olmak üzere, sektör temsilcilerini ağırladı.
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MSI Dergisi: Ömer Bey, öncelikle 
SFM’nin yapısı hakkında bilgi 
verir misiniz?
Ömer KORKUT: Füzyon kelimesi, za-
ten bir araya getirme, birleştirme ve 
parçalardan bir bütün oluşturma anla-
mına geliyor. SFM’nin de aslında çıkış 
noktası burası. SFM, üç ana temel taş-
tan oluşuyor: Siber İstihbarat Merkezi 
(SİM), Siber Harekât Merkezi (SHM) ve 
Zararlı Yazılım Laboratuvarı.
SİM, haber kaynaklarını sürekli izliyor, 
buralardan neticeler çıkartmaya çalışı-
yor. Bir siber saldırı gerçekleşmeden 
önce, birtakım emareleri olur. Siber 
saldırıda rol alacak olanlar; hacktivist 
dediğimiz, kendinden motive bilgisayar 
korsanları (hackerlar) olabilir, devlet 
destekli gruplar olabilir veya gerçek-
ten siber suçlular olabilir. Bunlar, bir 
şekilde birbirleri ile ağ üzerinden ha-

berleşiyorlar. Kendi web sayfaları var. 
Ya da sizin benim gibi sıradan İnternet 
kullanıcılarının erişmediği, Deep Web 
(Derin Web); daha da dibe gittiğimizde, 
Dark Web (Karanlık Web) dediğimiz, İn-
ternet’in, yasadışı işlerin yapıldığı kıs-
mı var. Buralar, kullanıcıların izlerinin 
takip edilememesi için, çok dinamik bir 
şekilde, sürekli bir değişim içerisinde. 
İnternet’in bu kısmını takip edebilmek 
de bir marifet. Dolayısı ile SİM, yine 
STM tarafından geliştirilen yazılımlar 
ile normal web sayfalarını, Derin Web’i, 
Karanlık Web’i ve özellikle bu tip sal-
dırganların kullandığı kaynakları, his-
settirmeden tarıyor. Bu işi yaparken 
kendinizi fark ettirmemeniz çok önem-
li; çünkü varlığınız hissedildiği anda, 
orası size kapatılıyor. Crawler olarak 
tabir ettiğimiz yazılımlar vasıtasıyla 
buraları hissettirmeden izliyoruz. Şu 

anda, 100’e yakın Crawler’ımız var ve 
bunlarla Karanlık Web’dekiler de dâhil 
olmak üzere, 40.000’e yakın web sitesi-
ni takip ediyoruz. Bunlar, anlık olarak, 
insan eli değmeden yapılıyor. Tabii biz 
her zaman için, sadece ve sadece, si-
ber güvenlik etki alanında istihbarat 
topluyoruz. Aslında bu web sitelerinde-
ki, herhangi bir anormal durum işareti 
veren bütün duyumları alıp, derleyip, 
gerçekten anlamlı bilgiye çevirip, istih-
barat hâline getiriyoruz. Bunu da gerek 
müşterilerimizle gerekse SHM ile pay-
laşıyoruz.
SİM ve SHM, sürekli iletişim hâlindeler. 
SİM, çıkarttığı neticeleri, SHM’ye akta-
rıyor. SHM de STM ağını ve müşterile-
rinin ağlarını, çevrimiçi, yani canlı ola-
rak izliyor. SHM, herhangi bir anormal 
durum ortaya çıktığında, bunu değer-
lendiriyor ve gerektiğinde müdahaleye 

STM Teknolojiden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ömer KORKUT:

“Hedefimiz, siber güvenlik alanında, 
uluslararası bir marka yaratmak.”

STM, siber güvenlik 
alanındaki en büyük 
kozlarından birisi olan 
Siber Füzyon Merkezi 
(SFM)’nin, 17 Mayıs 2016’da 
hizmete girmesi ile bu 
alandaki iddiasını ortaya 
koydu. STM’nin siber 
karargâhı olan SFM’yi 
ve firmanın siber 
güvenlik konusundaki 
çalışmaları hakkında, 
STM Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer 
Korkut’tan bilgi aldık.
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com©
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başlıyor. Belli kurallar dâhilinde, belli 
eşik değerler aşıldığı takdirde, bun-
lar, 1’inci seviye analistler tarafından, 
anormal durum olarak değerlendiri-
liyor. İlk 15 dakika içerisinde, konuyla 
ilgili değerlendirme yapılıyor ve 2’nci 
seviye analistlere aktarılıyor. 2’nci se-
viye analistler ise bunun gerçekten bir 
sorun olup olmadığının kararını veren 
kişiler aslında. Gerçekten bir sorun ol-
duğunu düşünüyor isek ve bu sorun, za-
rarlı bir yazılım ise bu zararlıyı alıyoruz 
ve Zararlı Yazılım Laboratuvarı’na veri-
yoruz. Artı, bir saldırı geliştiğini gördü-
ğümüzde, alınması gereken tedbirler 
için, hemen kendi personelimizi, müş-
teri mevkiine gönderiyoruz. Müşteri ile 
yaptığımız anlaşmaya göre, müşterinin 
müdahale ekibini de bu konuda anlık 
olarak uyarıyoruz.
Zararlı Yazılım Laboratuvarı, diğerleri 
gibi çevrimiçi çalışan bir birim değil. 
Birçok saldırı çeşidi var. DDoS (Distri-
buted Denial of Service / Dağıtık Hiz-
met Dışı Bırakma) dışındaki saldırıların 
çoğunluğu, zararlı bilgisayar kodları 
üzerinden gerçekleştiriliyor. Örneğin; 
Advanced Persisting Threat (APT / Ge-
lişmiş Israrlı Tehdit) dediğimiz, daha 
uzun soluklu, ağlara fark ettirmeden 
sızıp, uzun süreler içeride kalıp, bilgi 
casusluğu yapan tehditler var. Ya da 
her gün karşılaştığımız Oltalama (Phis-
hing) saldırıları gibi. Elektronik pos-
tanın ekinde, telefon faturası diye size 
gönderilen şey, aslında bilgisayarınızı 
ele geçirmek ve planlı bir siber saldı-
rıda kullanmak için size gönderilen bir 
dosya olabiliyor. Yine çok yaygın fidye 

yazılımları da buna bir örnek. Bunla-
rın tamamı, zararlı yazılımlar. Zararlı 
Yazılım Laboratuvarı ise hem STM’nin 
kendi ağındaki hem de müşterilerinin 
ağındaki, bir şekilde bulunan zararlı 
yazılımları veya zararlı olduğu tahmin 
edilen yazılımları, çevrimdışı olarak 
analiz etmek maksadıyla kurulmuş bir 
laboratuvar. Bu yazılımları alıp, bizim 
kum havuzu dediğimiz ortamlarda ça-
lıştırıyoruz. Eğer zararlı yazılım çalışır 
durumdayken analiz edilirse buna dina-
mik analiz diyoruz. Ama bu yazılımlar, 
enteresan bir şekilde, bazen çalışmıyor 
veya çalıştırdığınız zaman, davranışları 
hakkında çok fazla fikir sahibi olamı-
yorsunuz. Daha derin araştırma ihtiya-
cınız olabiliyor. O zaman da statik analiz 
dediğimiz yöntemle kodu inceliyoruz. 
Tabii bu statik analizde, binlerce satırlık 
kodun her satırına tek tek girip bakmak 
çok kolay değil. Bu iş için kullandığımız 
özel araçlar var. Bu araçlarla belli nok-
talarda, belli davranışları sergileyecek 
kodları tespit ediyoruz.

MSI Dergisi: STM, kendisini siber 
saldırılardan nasıl koruyor?
Ömer KORKUT: Organizasyonumuzda, 
bu iş için de bir birim var. Kamuda, daha 
çok bilgi işlem dairesi, bilgi işlem mer-
kezi diye isimlendirilen organizasyonu-
nun karşılığı olan bu birimin STM’deki 
adı, Kurumsal Bilgi Yönetimi Müdürlü-
ğü (KBYM). Bu birim de Teknoloji Ge-
nel Müdür Yardımcılığına bağlı. Aslında 
KBYM personeli, bizim olay müdahale 
timimiz olarak görev yapıyor. Örneğin, 
İstanbul ve Gölcük’teki birimlerimizin 

SFM, çalışmalarını 7x24 esasında yürütüyor.
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de dâhil olduğu ağımıza yönelik bir sal-
dırı istihbaratı alırsak hemen SHM’ye 
bilgi vererek onları alarma geçiriyoruz. 
2’nci seviye analist; “Evet, bu bir siber 
olaydır!” dediği anda, sürecimiz gereği, 
KBYM Bilgi Güvenliği Birimi ikaz edili-
yor. SHM’nin yaptığı bildirime göre; bu 
bir DDoS saldırısı ise ilgili cihazda ka-
pasite arttırımı yapılması gibi; bir olta-
lama saldırısı ise elektronik postaların 
karantinaya altına alınması veya zararlı 
trafiğin geldiği İnternet adreslerinin 
engellenmesi gibi önlemler, KBYM ta-
rafından alınıyor.

MSI Dergisi: STM’nin, kendisini, 
herhangi bir kurum veya kuruluştan 
daha fazla koruması gerekliliği gibi bir 
durum söz konusu mu?
Ömer KORKUT: Kesinlikle gereki-
yor. Sizlerin de yakından takip etti-
ğiniz, Bayrağı Yakala (Capture The  
Flag / CTF) etkinliklerimiz var. Bu sene, 

CTF’yi duyurmaya başladıktan birkaç 
gün sonra, şiddetli bir DDoS saldırısı-
na maruz kaldık. Burada, SFM’nin ve 
özellikle SİM’in önemini bir kez daha 
gördük. Zira söz konusu saldırıyı, SİM 
vasıtasıyla önceden tespit ettik ve ge-
rekli önlemleri aldık. Siber ortamda 
faaliyet gösteren değişik gruplar var. 
Bize, “Siz CTF’yi düzenliyorsunuz, siber 
güvenlik alanında kabiliyetiniz olduğu-
nu söylüyorsunuz; bakalım kendi ağını-
zı koruyabiliyor musunuz?” dediler bir 
anlamda. Tabii iyi niyetli siber saldırı 
olmaz; ama bizim reflekslerimizi can-
lı tutma açısından, yararlı oluyor bu 
tür saldırılar. STM’nin, siber güvenlik 
alanında, CTF benzeri etkinlikler yap-
ması ve kendini ön plana çıkarması, bir 
meydan okumadır aslında. Caydırıcılık 
meselesidir. Bu sizi doğrudan zaman 
zaman hedef hâline getirebilir. İşte biz 
bunu da bilerek zaten faaliyetlerimizi 
ve tedbirlerimizi düzenliyoruz.

MSI Dergisi: STM, siber güvenlik 
hizmetleri alanında bir marka olma 
yolunda ilerliyor diyebilir miyiz? Siber 
güvenlik konusunda STM ile çalışan 
kurum ve kuruluşlar için; “Burası STM 
ile çalışıyor, buraya bulaşmayalım!” 
gibi durumlar yaşanıyor mu?
Ömer KORKUT: Hedefimiz, siber gü-
venlik alanında, uluslararası bir mar-
ka yaratmak. Çalışmalarımız da bu 
yönde ilerliyor. Tabii her zaman bu tip 
meydan okumalar olacaktır. Bize de 
müşterilerimize de. Günümüzde, ar-
tık “Hibrit Savaş” kavramı öne çıkıyor; 
uluslararası anlaşmazlıkların siber 
dünyaya da yansımaları oluyor. İki ülke 
arasında tansiyon yükseldiğinde, akla 
hemen, “Siber saldırı olur mu?” sorusu 
geliyor. Dolayısı ile sadece çalıştığımız 
kurum ve kuruluşlar için değil, mar-
kamızı, Türkiye için bir güvence hâline 
getirmeyi hedefliyoruz.

SFM, İlk ve Tek
MSI Dergisi: STM Siber Füzyon 
Merkezi, nasıl bir boşluğu doldurdu? 
Hizmet verdiğiniz alandaki ihtiyaçlar, 
daha önce nasıl karşılanıyordu?
Ömer KORKUT: Siber savunma kav-
ramından siber güvenlik kavramına 
geçtiğimiz, yakında da siber saldırı 
kavramına geçeceğimiz bir evrimleş-
me sürecini yaşıyoruz. Bundan 10 sene 
önce, siber savunma deniliyordu; şim-
di siber güvenlik deniliyor. Artık siber 
saldırı, siber mühimmat terimleri de 
kullanılmaya başlandı. STM de 2010’lu 
yılların başında, bu konuda sektörde 

CTF 2015 CTF 2016
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bir boşluk olduğunu görerek, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile istişare-
ler yaptı ve Bütünleşik Siber Güvenlik 
Sistemi Ar-Ge Projesi ile çalışmalarına 
başladı. Proje, bir prototip oluşturmak; 
ondan sonra da bir fizibilite raporu ha-
zırlamak şeklinde kurgulandı. Böylece, 
2011 senesinde başlayan süreçte, 2017 
yılına geldiğimizde, SFM’yi hayata ge-
çirdik.
SFM, Türkiye’de ilk ve tek. SFM’yi kur-
madan önce, yurt dışında, bu işi ger-
çekten yaptığını söyleyen ve yaptığını 
bildiğimiz, kurum ve kuruluşları ziyaret 
ettik. Oradaki modelleri inceledik ve bu 
modellerden, ülkemiz için en uygun 
olanını adapte ederek SFM’yi kurduk. 
Türkiye’de, bizim SHM’nin görevini ya-
pan, SOC (Security Operations Center 
/ Siber Güvenlik Merkezi) olarak sınıf-
landırabileceğimiz yapılar bulunuyor. 
Hem kamuya hem özel sektöre, sade-
ce siber güvenlik merkezi veya sadece 

harekât merkezi hizmeti değil, aynı za-
manda siber tehdit istihbaratı hizmeti 
de sunabilecek ilk ve tek merkez ise 
SFM. Dolayısıyla özellikle tehdit istih-
baratı anlamında, büyük bir boşluğu 
doldurmayı hedefliyoruz ve Ulusal Si-
ber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 
ile bu konuda koordineli çalışıyoruz.

MSI Dergisi: Bir Siber Füzyon 
Merkezi’nin yetkinliklerini; personel, 
kullanılan araçlar ve istihbarat 
kaynakları olarak sıralayabiliriz. Bu 
kapsamda, öncelikle personeli sormak 
istiyoruz. Ekibiniz kaç kişiye ulaştı? Bu 
ekibin gelişimi nasıl oldu?
Ömer KORKUT: Sadece SFM ekibi 
olarak değil, siber güvenlik ekibinden 
toplu olarak bahsetmekte fayda var. 
Biz, siber güvenlik personeline şöyle 
bakıyoruz: Bir, operasyonel işleri yöne-
ten siber güvenlik personeli ki SFM, bu 
operasyonun içerisinde. 

CTF 2016
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İki, bu operasyonda kullanılacak yer-
li ürünleri geliştiren ve siber güvenlik 
konusunda Ar-Ge yapan ekipler. Biz de 
bu şekilde teşkilatlanmış durumdayız. 
Personel sayımız, 40 kişiyi buldu. Bu-
nun yüzde 40’ı Ar-Ge ve ürün geliştir-
me tarafında; yüzde 60’ı da operasyon 
tarafında görev yapıyor. Sene sonunda, 
asgari 50 kişi olmayı planlıyoruz. Ge-
lecek seneden itibaren, her şey hedef-
lediğimiz gibi giderse siber güvenlik 
alanında, yıllık olarak yaklaşık %20 bü-
yümeyi hedefliyoruz. Ama bu büyüme, 
o kadar kolay değil. Çünkü siber gü-
venlik, uzman bulmanın zor olduğu bir 
alan. Doğru personeli bulmak, onu sü-
rekli güncel tutmak, yetiştirmek, yatı-
rım yapmak, uzun vadeli düşünmek ge-
rekiyor. Biz de siber güvenlik ile büyük 
veri (big data) konusunu beraber düşü-
nüyoruz. İstihbarat konusunda, binler-
ce farklı kaynaktan veri topluyorsunuz. 
Burada da büyük veri devreye giriyor. 
Veri bilimcileri, büyük veri analistleri, 
büyük veri mühendisleri olmazsa sa-
dece geliştirme yapan kişilerle bu ve-
riyi anlamlı hâle getirme şansınız yok. 
Bizim yarattığımız farklardan birisi de 
büyük veri ile ilgili yetkinliklerimizden 
kaynaklanıyor. Büyük veri altyapısını 
STM içerisinde kurduk ve hem SİM hem 
de SHM, bu altyapı üzerinde çalışıyor. 

Peki, burada kimler çalışıyor? Çok 
enteresan bir şeyden bahsedeceğim. 
Baktığınızda, mühendislik ağırlıklı bir 
firmayız. Siber Güvenlik ve Büyük Veri 
Müdürlüğü’nün mühendis ağırlıklı ola-
bileceğini düşünebilirsiniz. Belirli bir 
yere kadar evet; ama belirli bir yerden 
sonra hayır. Niye? Çünkü karşı taraf-
ta saldıranlar mühendis değil. Siber 
uzaydaki mücadele asimetrik. Karşı 
tarafın düşünce yapısını, bakış açısını 
belli oranda tahmin edebilirseniz ona 
karşı savunma stratejilerini daha iyi 
geliştirebilirsiniz. SFM’yi kurmadan 
önce, yaptığımızı incelemelerde şunu 
gördük: Evet, temel eğitim olarak ya da 
ileri eğitim olarak siber güvenliğe bir 
yerden dokunmuş insanlar var; ama 
bunlar arasında, lisans bölümü güzel 
sanatlar olanlar da var, müzisyenler 
de var. Evet, bilgisayar mühendisleri, 
elektronik mühendisleri de var; ama 
hukukçular da var. Yani mümkün oldu-
ğunca, bakış açısını çeşitlendirebilmek 
adına, farklı disiplinlerden insanları 
SFM’lere dâhil etmeye çalışmışlar ki 
bence çok doğru bir yaklaşım.
Dolayısıyla STM’ye girişte, diğer birim-
lerde mutlaka üniversite mezunu olma 
şartı var; ama siber güvenlikte bu şart 
yok. Yurt dışında duyuyoruz; lise öğ-
rencisi, Pentagon’u hackledi diye. Bu-

nun tabii magazin tarafı da var, gerçek 
tarafı da var. İşte biz gerçekten, stan-
dart eğitim almadan kendini bu konuda 
ciddi seviyede yetiştirmiş, profesyo-
nellik seviyesine yaklaşmış, üniversite 
mezunu olmayan; ancak bu konuda 
gerçekten yatırım yapabileceğimizi dü-
şündüğümüz kişileri de siber güvenlik 
ekibimize dâhil etmekte herhangi bir 
sakınca görmüyoruz. Tabii siber gü-
venlikte hata yapma şansınız yok; aldı-
ğımız arkadaşlarımıza güvenlik açısın-
dan başka bir gözle de bakıyoruz.

MSI Dergisi: Siber güvenlikle ilgili 
ayrı bir şirket yapılanması gündeme 
gelebilir mi?
Ömer KORKUT: Bunu söylemek için 
henüz çok erken. Gidişata bağlı olarak 
zaman gösterecek. Şu anda öyle bir he-
defimiz yok.

MSI Dergisi: Kullandığınız yazılımların 
tamamı STM tarafından mı geliştirildi? 
Bu süreci biraz anlatabilir misiniz?
Ömer KORKUT: SFM’de kullandığımız 
yazılımların tamamına yakını, burada, 
STM mühendisleri tarafından geliştiril-
di. İstihbarat verisinde şöyle bir durum 
var: STM’nin, şu anda küresel olarak 
kullanılan bir ürünü olmadığı için, çok 
geniş bir müşteri kitlesinden veri top-

SFM, Türkiye’de, siber tehdit istihbaratı hizmeti de sunabilecek, ilk ve tek merkez olarak öne çıkıyor.
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lama ve bunu istihbarata kaynak olarak 
değerlendirme şansı yok. Bunu yapan 
uluslararası şirketler var ve ücret kar-
şılığında veri sağlıyorlar. Zararlı Yazılım 
Analiz Laboratuvarı’ndaki ürünler ise ya 
açık kaynak ürünler ya da lisanslı ticari 
ürünler. Ama oralarda da ürün geliştir-
me çalışmalarımız devam ediyor.

MSI Dergisi: Hangi yazılımı 
geliştireceğinize neye göre karar 
veriyorsunuz?
Ömer KORKUT: Süreç, bir araştırma ile 
başlıyor. Bir açıdan bakıldığında, STM, 
26 senelik bir IT şirketi. Yazılım geliş-
tiriyor ve geniş bir müşteri portföyü 
var. Savunma alanında 26 yıldır danış-
manlık hizmeti verdiği için, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) ne ister, nelere ihtiyacı 
vardır, bunları biliyor. Son zamanlarda, 
emniyet güçleri ile de yakın çalışıyoruz 
ve onların da taleplerini anlamaya baş-
ladık. Dolayısı ile gerek tecrübemiz ge-
rekse müşterilerimiz ile ilgili birikimi-
mizde fark yaratıyoruz. Ayrıca güncel 
teknolojiyi de yakından takip ediyoruz.
Hem yenilikçi ve gerçekten bir kabiliyet 
boşluğunu dolduran ürünler çıkartma-
ya hem de anahtar teslim taahhüt pro-
jeleri ile müşteri ihtiyacını karşılayan 
özel siber güvenlik çözümleri oluştur-
maya çalışıyoruz. Kendi ürünlerimizi 

geliştirdiğimiz için, ufak modifikas-
yonlarla farklı kullanıcılardan, farklı 
sektörlerden gelen ihtiyaçlara göre çö-
zümler ortaya çıkartabiliyoruz.

MSI Dergisi: SFM’de kullandığınız 
yazılımların, yurt dışındaki rakiplerine 
göre ya da alternatif yazılımlara göre 
avantajları nelerdir?
Ömer KORKUT: Burada, yerlilik ön 
plana çıkıyor. Siber güvenlik alanında, 
STM’nin adını, iki sene önce, Türki-
ye’de kimse duymamıştı. Yurt dışı kay-
naklı çözümler kullanılıyordu. Bu du-
rum, yurt dışına bağımlılık yaratır mı?  
Yaratmaz.
Bir de aynı kalitede hizmeti siz üretir-
seniz hem kamuda hem özel sektörde, 
herkes yerli üreticiyi tercih eder. Tabii 
ki verdiğiniz hizmetin kalitesini yük-
sek tutup fiyatı da rekabetçi bir yerde 
konumlamanız gerekiyor. STM’nin çö-
zümleri ile ilgili farkındalık arttıkça, 
talep de STM’ye doğru yönelecektir. 
Nitekim SFM tarafından sunulan hiz-
metlere ilgi duyan özel sektör firma-
larının sayısı da her geçen gün artıyor.

MSI Dergisi: STM, geliştirdiği ürünleri, 
bağımsız yazılımlar olarak da 
pazarlamayı planlıyor mu?
Ömer KORKUT: Tabii ki planlıyoruz. As-
lında bu süreç, bizim siber güvenlik ala-
nındaki Ar-Ge süreçlerimizin çıktıları ile 
ilişkili. Uzun soluklu bir Ar-Ge projemiz 
var. Ürünleri de bu yılın ikinci yarısın-
dan itibaren ortaya çıkacak ve bunları, 
müşterilerimize, paket ürünler şeklinde 
sunacağız. Bunlar, yazılım-donanım en-
tegre çözümler de olabilir.

Hedef, Yurt Dışı Pazarlar
MSI Dergisi: Siber güvenlik konusunda 
Türkiye ve dünya pazarlarının 
büyüklükleri neler?
Ömer KORKUT: 2004’te, dünyadaki si-
ber güvenlik harcamaları, 3,5 milyar 
dolardı. 2017’de ise 120 milyar dolar 
olması bekleniyor. 13 yılda, 35 kat artış 
gerçekleşmiş olacak. 2021 yılına kadar 
da kümülatif olarak, dünyada siber gü-
venlik alanında yapılacak harcamala-
rın, 1 trilyon doları bulacağı tahmin edi-
liyor. Yıllık, %12-%15 arasında bir artış 
öngörülüyor. Türkiye’ye geldiğimizde 
ise durum biraz farklı. Türkiye’de, bu 
kadar kesin rakamlara ulaşmak çok 
zor. Geçtiğimiz 2 sene içerisinde, bu 
konularda araştırma yapan kurum-
ların, farklı toplantılarına katıldım.  
Ciddi bir sistematik eksikliğimiz var. 
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Yine de açıklanan resmi rakamlardan 
yola çıkarak size bir benzetim yapayım: 
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD)’nin rakamlarına göre, 2015 
yılında, Türkiye’de IT sektöründeki 
harcama, 81 milyar lira. Siber güvenlik 
harcamalarını da bunun içerisinde ka-
bul etmemiz lazım. Bu rakam, 2015’ten 
2016’ya geçişte, yaklaşık %18 büyü-
müş. 2016’da da bir %18’lik büyüme 
olduğunu varsayarsak, 2017 yılı için, 96 
milyar lira, yani yaklaşık 26 milyar do-
lar eder. Baktığımızda, dünya genelin-
de IT’ye yapılan harcamaların, sadece 
%3’ü siber güvenliğe harcanıyor. Çok 
iyimser bir tahminle dünya ortalaması 
%3 ise Türkiye ortalaması, en iyi ihti-
malle %2’dir. Sonuç olarak, 2017 yılın-
daki bu 26 milyar doların, en fazla 500 
milyon doları, siber güvenlik alanında 
harcanmış diyebiliriz. Türkiye, 2017 yı-
lında, siber güvenliğe 500 milyon dolar 
harcıyorsa bence iyidir. Bunlar, sek-
tördeki 20 yıllık tecrübeme dayanarak 
yaptığım öngörüler.

MSI Dergisi: Yurt dışında 
müşterileriniz var mı?
Ömer KORKUT: Şu anda yok; ama ciddi 
potansiyel olduğunu ve çok kısa süre-
de projeler hayata geçirebileceğimizi, 
ihtiyatlı bir iyimserlikle söylüyorum. 
STM’nin, yurt dışında başka iş bağlan-
tıları var; onların da yurt dışındaki iş 
geliştirme sürecimize katkıda buluna-
cağını düşünüyorum. Gerek Orta Doğu 
bölgesinde gerekse bizim yakın oldu-
ğumuz diğer coğrafyalarda, herkes, 
dost yardımıyla da olsa kendi çözümle-
rini geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye’de, 

siber güvenlik ile ilgili elde ettiğimiz 
birikimi, oradaki dostlarımızın ihtiyaç-
larını sağlayacak şekilde özelleştirme-
yi ve onlarla birlikte hizmete sunmayı 
hedefliyoruz. Bu işin iki temel basa-
mağı var: Birincisi, eğitim. O bölgede, 
Türkiye’dekinden çok daha fazla insan 
gücü açığı var. Dolayısıyla bize böl-
geden gelen ilk talep, profesyonel iş 
gücünün eğitimi oluyor. Bu anlamda, 
STM Akademi çatısı altında, hem özel 
sektöre hem kamu kurumlarına, siber 
güvenlik eğitimleri vermeyi hedefliyo-
ruz. Daha sonra, SFM benzeri yapıların, 
oralarda kurularak teslim edilmesini 
öngörüyoruz. Bu merkezlerde, STM’nin 
özgün ürünleri de kullanılabilir. Özgün 
ürünlerimizi, kolaylıkla onların istediği 
şekilde özelleştirebiliriz. Hatta onlara 
da benzer ürünleri geliştirmeyi; kendi 
çözümlerini üretmeyi öğretebiliriz.

MSI Dergisi: Bu hizmetleri, 
danışmanlık kapsamında 
değerlendirebilir miyiz?
Ömer KORKUT: Tabii ki. STM’nin ka-
muyla olan ilişkisini ve SSM ile olan 
bağını bilen kamu kurumları, bize gelip 
“Bizim güvenliğimizi inceleyin, bir du-
rum tespiti yapın. Neye ihtiyacımız var, 
söyleyin.” diyorlar. Biz de onların bu ta-
leplerini karşılamak için, elimizden ge-
leni yapıyoruz. Genelde süreçler, buna 
benzer danışmanlık projeleri ile başlı-
yor ve karşılıklı güven ilişkisi kurulduk-
tan; yetkinliklerimiz, hizmet verdiğimiz 
kurumlar tarafından görüldükten son-
ra, daha yakın çalışmaya başlıyoruz. 
Danışmanlık, aslında STM’nin 26 yıl 
önce kurulduğu günden beri, ana faa-

liyet alanlarından bir tanesi. Siber gü-
venlik danışmanlığı da bunun içerisin-
de yer alıyor.

MSI Dergisi: TSK ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) ile hangi seviyede, 
nasıl ilişkileriniz var?
Ömer KORKUT: STM, 2011 yılından 
itibaren, siber güvenlik ile ilgili yete-
nekler geliştirmeye başladı ve böyle-
ce, TSK’nın hizmet alacağı şirketler 
listesine girdi. 2013 yılında tesis edilen  
TSK Siber Savunma Komutanlığı-
nın, SSM ile uzun zamandır üzerinde 
çalıştığı bir Siber Savunma Merkezi 
(SİSAMER) Projesi var. Bu, SSM’nin 
doğrudan temin yöntemi ile STM’yi 
görevlendirdiği bir proje. Sözleşmesi-
ni, 16 Aralık 2016 tarihinde imzaladık.  
23 Şubat 2017 tarihinde de proje tak-
vimi işlemeye başladı. Bu projeyle ilgili 
öngörülen yetenekleri, 23 Nisan 2018 
tarihi itibarıyla TSK’ya teslim etmiş 
olacağız.
EGM’nin, Siber Suçlarla Mücadele Da-
ire Başkanlığının ihtiyacı olan bir pro-
jede, yine SSM tarafından, doğrudan 
temin yöntemiyle STM görevlendirildi. 
Bu projenin de bütün hazırlıkları ta-
mamlandı. Proje takviminin, bu yılın 
ikinci yarısında işlemeye başlamasını 
öngörüyoruz.
Bu projeler devam edecektir. TSK için 
yaptığımız çalışmanın, Kuvvet Komu-
tanlıklarını daha geniş bir alanda kap-
sayacak şekilde devam edeceğini dü-
şünüyoruz. EGM’de de benzer şekilde, 
konuyla ilgili ihtiyaç duyan birimlerin 
projelerinin gündeme gelmesini bek-
liyoruz.

STM, 2011 yılından itibaren, siber güvenlik ile 
ilgili yetenekler geliştirmeye başladı ve böylece, 
TSK’nın hizmet alacağı şirketler listesine girdi.©
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MSI Dergisi: Türkiye’de, kaç kurum 
ve kuruluşa hizmet veriyorsunuz? 
Bunların devlet-özel sektör olarak 
dağılımları, özel sektörün çalışma 
alanlarına göre dağılımları nasıl?
Ömer KORKUT: Özel sektörde, an iti-
barıyla uzun soluklu hizmet ve iş birli-
ği anlaşmamız olan iki önemli kuruluş 
var. Bunların dışında, benzer hizmet-
leri sunmak için anlaşma aşamasına 

geldiğimiz, üç kuruluş daha var. Bu 
kuruluşların farklı sektörlerde olması, 
bizim çok yönlü yeteneklerimizin kabul 
gördüğünün de bir kanıtı niteliğinde. 
Bu kapsamda hizmet sunduğumuz ve 
görüşmelerimizin son noktaya geldiği 
kuruluşların faaliyet gösterdiği sektör-
ler, ağırlıklı olarak; savunma, iletişim, 
finans ve ulaştırma. Ayrıca, enerji, si-
gorta, üretim/sanayi ve sağlık sektör-

lerine de hizmet sunma konusundaki iş 
geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. 
Kamu tarafında ise danışmanlık hizmet-
leri, taahhüt projeleri veya daha farklı 
yöntemlerle şu anda 11 kurumla çalışı-
yoruz. Bu kamu kurumlarının içerisin-
de; TSK, EGM, Sağlık Bakanlığı ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bağlısı 
kurumlar ile yerel yönetimler var.
Özellikle enerji güvenliği, çok önemli 
bir konu. Dolayısıyla enerji sektörün-
de, mutlak surette, hem kamu da hem 
özel sektörde yer almayı hedefliyoruz. 
Umut ediyoruz ki; 2017 içerisinde, hem 
kamuda hem de özel sektörde hizmet 
verdiğimiz kuruluşların sayısı, siber 
güvenlik farkındalığının artışına bağlı 
olarak hızlı bir yükseliş gösterecek.

MSI Dergisi: Özel sektörle attığınız 
ilk imza hangisi?
Ömer KORKUT: Siber güvenlik ve bü-
yük veriyle ilgili, 2016 yılında, TEMSA 
ile bir imza attık. Büyük veri ile ilgili 
bir çalışma; ama siber güvenlik tarafı 
da var. TEMSA’nın ürettiği otobüslerin 
akıllı hâle getirilmesi ve bunların siber 
güvenliğinin sağlanması ile ilgili bir iş 
paketini, Haziran ayı sonunda bitirmiş 
olacağız. Bundan sonra üretilen her 
TEMSA otobüsü, STM’nin çözümle-
ri ile akıllı birer platform olacak. Bu 
platformların her birinde, 250’ye yakın 
sensör var. Frenlerinden diferansiyeli-
ne, yakıtından yağına kadar her şey ile 
ilgili veri toplanıyor. Toplanan bu veriyi, 
platforma yerleştirdiğimiz bir telemet-
re cihazı ile formatlayıp 4,5G üzerinden, 
buluttaki büyük veri analitiği platfor-
mumuz olan OVERA altyapısı üzerine 
yüklüyoruz. OVERA, bu veriyi toplayıp, 
şoförün yokuş inerken fren mi yaptığı 
yoksa motor freni mi kullandığından 
tutun da aracın bir sonraki bakımına 
kaç kilometre kaldığına, şoför alış-
kanlığına, kestirimli bakıma, şoförün 

Siber güvenlik ve büyük veriyle ilgili, 2016 yılında, TEMSA ile bir 
imza attık. Büyük veri ile ilgili bir çalışma; ama siber güvenlik 
tarafı da var. TEMSA’nın ürettiği otobüslerin akıllı hâle getirilmesi 
ve bunların siber güvenliğinin sağlanması ile ilgili bir iş paketini, 
Haziran ayı sonunda bitirmiş olacağız. 

TEMSA, ürünlerine yönelik siber güvenlik ve büyük veri konularında STM ile çalışıyor.
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eğitimi ile ilgili girdi teşkil edebilecek 
çıktılara dair birçok bilgi üretiyor. Bu 
veri anlamlandırmasını, otobüsü satın 
alan firma da yapabiliyor. Burada cid-
di bir haberleşme olduğu için, sistem 
İnternet’e bağlandığı için, araçların 
hacklenme ihtimali de var. Geliştirdi-
ğimiz şeyi sadece akıllı hâle getirme-
yelim; aynı zamanda da güvenli olsun 
dedik. Dolayısı ile bunu kısmen de olsa 
bir siber güvenlik projesi kabul edecek 
olursak aslında ilk anlaşmayı TEMSA 
ile imzaladık diyebiliriz.

MSI Dergisi: Ürün ve çözüm geliştirme 
konusunda iş birliği yaptığınız kurum 
ve kuruluşlar var mı?
Ömer KORKUT: İş birliği yapmak zo-
rundayız. Neden? Biz zaten, şirket ola-
rak yaklaşık 700 kişiyiz. Ama bu konu-
da yapılacak o kadar çok iş var ki. 700 
kişinin tamamı siber güvenliğe adansa 
yine de yetmez. Dolayısıyla mutlak su-
rette iş birliği yapmak zorundayız. Bir 
siber güvenlik ekosistemine ihtiyacımız 
var. SİSAMER projesi, yüksek oranda 
yerliliğin talep edildiği bir proje. Biz de 
bu proje kapsamında; ürün, hizmet ya 
da çözüm geliştirmiş yerli ortaklar edi-
niyoruz. Bu ortaklarımızı da kendilerini 
ispat ettikleri takdirde, potansiyel pro-
jelerimize terfi ettiriyoruz.
STM olarak, bizim Ar-Ge projelerimizin 
neticesinde geliştirdiğimiz ve gelişti-
receğimiz ürünler var. Kendimize özel 
alan olarak seçtiğimiz; özellikle tehdit 
istihbaratı konusunda kendimizi geliş-
tirdiğimiz ve ürün hâline getirdiğimiz uy-
gulamalarımız ve yeteneklerimiz de var. 
Ama siber güvenlik, çok geniş bir alan. 
Bunların hepsini bizim geliştirmemiz 
mümkün değil. Kaliteli ve zamanında 
çözüm geliştiren, siber güvenlik alanın-
da faaliyet gösteren tüm yerli firmalar, 
aslında bizim doğal çözüm ortağımız.

Siber güvenlik, milli güvenliğin parçası. 
Özellikle kamuya baktığımızda, olabil-
diğince yerli ürünlerle siber güvenliğin 
sağlanmasının tercih edilmesi gerekir 
diye düşünüyorum. Bir plan dâhilin-
de, kaynak optimizasyonu yaparak ve 
her alanda olduğu gibi bu alanda da 
kısa-orta-uzun vadeli plan yaparak 
ilerlemek lazım. Hangi ürünlere milli 
olarak ihtiyacımız olduğunu ve bunla-
rın kimler tarafından, hangi sürelerde, 
nasıl geliştirileceğine dair, daha yuka-
rıdan koordinasyon ve hatta yönlendir-
meye ihtiyaç var.
Türkiye’de, aslında siber güvenlik  
alanında kaplanması gereken o ka-
dar büyük bir satıh var ki; bizim bir-
birimizle rekabet etmek gibi bir so-
runumuzun olmaması lazım. Yani 
siber güvenlik işinde aktör olduğunu  
iddia eden şirketlerle rekabet değil  
iş birliği yapmamız lazım. Bu konu-
da yetenek geliştiren tüm kuruluşlar, 
imkân ve kabiliyetleri doğrultusun-
da, doğru yere odaklanmalı. Rekabet, 
erişilmek istenen kaynağın kısıtlı; bu 
kaynağa erişmek isteyen taliplilerin 
sayısının fazla olduğu ortamda söz 
konusudur. Oysa bu alanda, ülkemiz-
de o kadar çok yapılacak iş var ki; bu 
açığı kapatmak için, aslında mevcut 
yetkin oyuncuların sayısı yeterli değil. 
Şu anda, siber güvenlik alanında, ger-
çekten çözüm üreten kuruluşların sa-
yısı iki katına çıksa belki ihtiyaç ancak 
karşılanabilir.

STM’nin Siber Savaştaki 
Akıllı Silahları
MSI Dergisi: Yürüttüğünüz Ar-Ge 
projelerinden bahseder misiniz?
Ömer KORKUT: En önemli Ar-Ge pro-
jemiz CYDCSYS; yani Cyber Decision 
System (Siber Karar Destek Sistemi). 
CYDCSYS aslında şu: Biz OVERA’yı, 

hem siber tehdit istihbaratı tarafında 
hem de siber güvenlik harekâtında, 
siber güvenlik altyapımızı güçlendir-
sin diye geliştirdik. Ama OVERA, daha 
sonra çok iyi bir yere geldi; diğer sek-
törlerde de kullanma kararı verdik.  
CYDCSYS projesinin bir basamağı, as-
lında OVERA’nın teşkil edilmesiydi. 
Bunu da başardık.
CYDCSYS, bir karar destek sistemi. 
Türkiye’de karar destek sistemleri 
algısı, bizim iş zekâsı dediğimiz, kul-
lanıcıya, önce renkli, güzel grafikler 
gösteren; sonra da kullanıcının karar 
vermesini bekleyen uygulamalardan 
çok öteye geçemiyor. Biz CYDCSYS 
ile bunu bir adım öteye görüyoruz.  
Artık CYDCSYS sayesinde, siber  
güvenlik konusunda bir saldırı olup 
olmadığı daha kolay anlaşılabilecek.  
Bu uygulama, analistlere yardımcı 
olacak; alternatif çözümler önerecek. 
Makine öğrenmesi ve derin öğrenme 
tekniklerini kullanacak; yine füzyon 
mantığının ve vizyonunun bir parçası 
olacak. Çok farklı yerlerden gelen ve-
rileri birleştirecek ve bunları değerlen-
direcek.
Proje kapsamında geliştirdiğimiz  
CYRISK diye bir modülümüz var. Ma-
alesef %100 güvenlik yok. Çünkü her 
açığı kapatacak kadar çok kaynak, her 
zaman bulunamıyor. “Siz her açığı ka-
patmak zorundasınız; ama saldırgan 
tek bir açık bulsa yeter.” diye de bir 
söz var. Dolayısıyla risk yönetimi yapı-
yor olmamız lazım. Risklerimizi doğru 
skorlayıp; ona göre tedbirler almamız 
gerekiyor.
Bunlar için, CYRISK’te olduğu gibi, şu 
anda yapılanlardan farklı bir şey yap-
malısınız. Burada, üniversite-endüstri 
iş birliğine çok önem veriyoruz. Farklı 
üniversitelerden danışmanlık alarak 
hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Bu, 

 STM-TEMSA 
iş birliği, 
2016 yılında 
başladı.
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uzun soluklu bir proje ve 2017 sonun-
da, bu projenin belli çıktılarının ürün 
olarak konumlandırılmasını planlıyo-
ruz. Şu anda en önemli ve en büyük 
projemiz bu.
Ayrıca, yine iç ürün geliştirme olarak 
yaptığımız ve CYDCSYS’ten bağımsız 
olarak, siber tehdit istihbaratını kom-
pakt bir ürüne dönüştürme projemiz 
var. Bunu hayata geçirmeye çalışıyo-
ruz. O da 2017’nin, 3’üncü çeyreğinde 
hazır bir ürün olarak müşterilerimize 
sunulma aşamasına gelecek.

MSI Dergisi: SFM ile ilgili ciro, çalışan 
sayısı, iş hacmi gibi konularda nasıl bir 
gelecek öngörüyorsunuz?
Ömer KORKUT: Siber güvenliğin tama-
mı için, 2017-2019 yılları arasında ken-
dimize koyduğumuz hedef, ciro olarak 
200 milyon doların üzerinde. Tabii Tür-
kiye, eğer yılda 500 milyon dolar harca-
yacaksa biz 3 yıl için, yüksek bir hedef 
koyuyormuşuz gibi görünüyor. Türkiye 
pazarı ne kadar genişleyecek, nerede 
kalacak, nereye gidecek diye baktığı-
mızda, bu hedef, sanki tek bir kurum 
için yüksekmiş gibi gelebilir; ama yük-
sek hedef koymak, bir nevi sizin bu ko-
nudaki vizyonunuzu ve motivasyonunu-
zu gösterir.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde, 
yurt dışı müşterilerle ulaşmayı 
hedeflediğiniz bir iş hacmi var mı?
Ömer KORKUT: Evet, siber güvenlik 
alanında, ihracat hedeflerimiz de var. 
Bu hedefler de az önce bahsettiğim 
ciro hedefinin, yaklaşık %30’u merte-
belerinde diyebilirim.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?
Ömer KORKUT: İki konu var aslında. 
Bir tanesi eğitim. Ne kadar otomas-
yon olursa olsun ne kadar makina-
lardan yardım alırsak alalım, illa ki 
insanla yapıyoruz işimizi. Dolayısıyla 
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada 
siber güvenlik profesyonelleri açısın-
dan çok büyük bir açık var. Biz, siber 
güvenlik konusunda görevlendirdiği-
miz arkadaşlarımızı, ciddi bir eğitime 
tabi tutuyoruz. Bunu bir yatırım olarak 
görüp, arkadaşlarımızın yurt dışında, 
gerçekten prestijli kurumlardan eğitim 
almalarını sağlıyoruz. Ama sadece bi-
zim belli yetkinliğe ulaşmamız yetmez. 
Mutlak surette, siber güvenlik ile ilgili 
bütün profesyonellerin, hem kamuda 
hem özel sektörde yetişmiş olması ge-
rekiyor. Çünkü bu, bir bütünün parçası. 
Ülkenin bir yerindeki siber güvenlik ile 
ilgili bir zafiyet, bütün ülkeye sirayet 
edebilecek bir seviyeye gelebilir; çünkü 
herkes birbirine bağlı. Biz bu konuda 
tedbirler almak adına, STM Akademi 
çatısı altında eğitimler veriyoruz. En üst 
seviye yöneticinin siber güvenlik farkın-
dalık eğitiminden, en alt seviyede bir 
zararlı yazılım analizcisinin pratik ola-
rak alması gereken eğitime kadar, çe-
şitli seviyelerde eğitimler. Bunu da hem 
kamu hem de özel sektöre açıyoruz.
İkinci konu da Cyber Resilliance (Siber 
Güvenlik Dayanıklılığı). Silah siste-
minden tutun, komuta kontrol siste-
mi yazılımlarına kadar, yurt dışından 
aldığınız farklı donanım ve yazılımlar 
olabiliyor. Bunların Siber Güvenlik Da-
yanıklılığı’nı biliyor olmamız lazım. En 

azından, arka kapı olmadığından emin 
olmalıyız. Özellikle de kritik görevler-
de kullanılacak yazılım ve donanımın, 
mutlak surette belli şartlarda kontrol 
edilmesi, siber güvenlik açısından bir 
açık yaratmayacağının garanti edilme-
si gerekiyor. Bunun için prosedürler, 
aslında aşağı yukarı belli. Uluslararası 
standartlar var. STM’de, bu standart-
ları sağlayan, bir değerlendirme ve 
sertifikasyon laboratuvarı kuruyoruz. 
Ortak kriterler temelinde olacak bir 
laboratuvardan bahsediyorum. Bu-
nunla ilgili, Türkiye’de birkaç tane 
kurum var; ama bunlar talebi karşı-
lamakta zorlanıyorlar. Özellikle görev 
kritik anlamda kullanılacak yazılım 
ve donanımların, belli standartlarda 
siber güvenliğinin sertifiye edilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. TÜRKAK’tan 
da sertifikalandırılacak olan labora-
tuvarımızın hazırlıklarını, yıl sonuna 
doğru tamamlayacağız. İlk başta yazı-
lımların, zaman içerisinde de özellik-
le savunma alanında silah ve komuta 
kontrol sistemleri dâhil olmak üzere, 
her türlü yazılım ve donanım biriminin 
siber güvenliğinin testinin ve kalifi-
kasyonunun yapılacağı bir laboratuvar 
hâline getirmeyi planlıyoruz. Bu da si-
ber güvenlikte faaliyet gösteren diğer 
kurumlardan bizi ayırt eden bir özellik 
olarak ortaya çıkacak.

STM Teknolojiden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Korkut’a, zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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OSSA üyeleri ile kara 
araçları üreten ana 
yüklenici firmaları bir 

araya getiren ilk konferan-
sın açılış konuşmasını yapan 
OSSA Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Mithat Ertuğ, “Sek-
tör, KOBİ’lere çok önem-
li fırsatlar sunmaktadır…  
Bizim OSSA olarak önceliği-
miz, ana sanayi firmalarını, 
KOBİ’leri ve yan sanayi fir-
malarını bir araya getirmek; 
ortak sorunları tek bir ses 
olarak iletebilmektir.” dedi. 
Ertuğ’un ardından kürsüye 
gelen OSTİM Yönetim Kuru-
lu Başkanı Orhan Aydın, sa-
nayicilerin ortak çalışmalar 
yapabilmesi için oluşturulan  
OSSA’nın, arayüz oluşturma 
fonksiyonunu icra ettiğine 
dikkat çekti. Ankara Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nurettin Özdebir ise 
SSM’nin varlığının sektör 
için önemine değindi.
Son olarak kürsüye gelen 
SSM Kara Araçları Daire 
Başkanı Fatih Yakıcı, etkin-
liğin, Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığının ihtiyacı olan Yeni 
Nesil Hafif Zırhlı Araçlar 
Projesi için düzenlendiğini 
hatırlatarak, şunları söyledi: 

“Müsteşarlığın bu konudaki 
temel stratejisini biliyor-
sunuz. Ana yüklenicilerin, 
işlerini, alt yüklenicilere ve 
KOBİ’lere dağıtmasını is-
tiyoruz. ‘Bu projede, yeni 
nesil teknolojileri nasıl kul-
lanabiliriz?’ sorusunun, bi-
zim temel konumuz olması 
gerekiyor. Bugünden itiba-
ren, buna yoğunlaşacağız. 
Dünyadaki yeni teknolojileri 
takip edeceğiz. Bunların ül-
kemizde uygulanabilmesi ve 
alt yüklenici firmalarımızca 
kullanılabilmesi için ihtiyaç 
duyulan şeyleri öğrenerek, 
firmalarımıza destek olmaya 
çalışacağız. Bu doğrultuda, 
alt yüklenici firmalarımız-
dan isteğimiz, özel ve yeni 
teknolojilere yoğunlaşma-

ları ve bu yeni teknolojilere 
yönelik geliştirme çalışma-
larını, Ar-Ge çalışmalarını 
yapmaları. Nerede destek 
ihtiyacı olursa Müsteşarlığı-
mız her zaman hazır.”
Açılış konuşmalarının ar-
dından, etkinlik, basına ka-
palı olarak devam etti. Bu 
bölümde, önce ana yükle-
nici konumundaki firma-
lar; ASELSAN, BMC, FNSS,  
Katmerciler ve Otokar su-
num yaptılar. Daha sonra da 
bu firmalarla OSSA üyeleri, 
ikili iş görüşmeleri gerçek-
leştirdiler.

Sıra, SAHA İstanbul’da
İstanbul’da gerçekleştirilen 
etkinlikte ise 186 firmadan 
315 katılımcı yer aldı. Açılış 

konuşmasını yapan SAHA 
İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Meclisi Başkan 
Yardımcısı Hasan Büyükde-
de, “Tekirdağ’dan Düzce’ye 
kadar olan bölgede yer alan 
firmaların, savunma sana-
yisi tedarik programlarında 
yer alarak yerli üretim ve 
ihracat yapabilir hâle gel-
mesini sağlamayı hedefli-
yoruz… Alt yüklenici ve yan 
sanayi firmalarının, yetkinlik 
ve sertifikasyon konusunda 
kendilerini geliştirmesini 
bekliyoruz. Yapılan çalış-
malar ile bir yandan ana 
firmaların nitelikli ürüne 
kavuşmasını sağlarken öte 
yandan yerlilik ve millilik 
oranlarını arttıracağız” dedi. 

SSM, OSSA ve SAHA İstanbul, 
Kara Araçlarında KOBİ Katkısını 
Arttırmak için Kolları Sıvadı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Sanayileşme Daire 
Başkanlığı ve SSM Kara Araçları Daire Başkanlığı iş birliği 
ile düzenlenen kara araçları konferansları, Haziran ayında, 
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirildi. İlki olan SSM-OSSA 
Kara Araçları Konferansı, 9 Haziran’da, OSTİM’in 
ev sahipliğinde, Ankara’da; ikincisi ise 14 Haziran’da, 
SAHA İstanbul’un ev sahipliğinde, İstanbul’da gerçekleştirildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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İSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Adnan Dalgakıran 
ise savunma sanayisi ile ilgili 
faaliyetlerde şu noktaya dik-
kat çekti: “Her ülke, ne yap-
mak istiyorsa yapabilir. Ancak 
maliyet, rekabet gücü ve eko-
nomiye yansıması önemli.”

Savunma Sanayii Müste-
şarlığı Kara Araçları Daire 
Başkanı Fatih Yakıcı, İstan-
bul’daki etkinlikte, şu bil-
gileri verdi: “Geçen yıl, 900 
adet zırhlı araç, ihtiyaç ma-
kamı kurumlara teslim edil-
di. Bu yıl ise 1.300 adet ara-

cın; toplamda 2.200 aracın 
üretilmesi planlanıyor. Ana 
yüklenicilerin, daha çok yer-
li şirketlere iş vermesini is-
tiyoruz. Özel bir ürün geliş-
tiren firmalara, Müsteşarlık 
olarak destek vereceğiz.”
Etkinlik, açılış konuşmala-

rının ardından; ASELSAN, 
BMC, FNSS, Katmerciler ve 
Otokar temsilcilerinin su-
numları ile devam etti. İkinci 
bölümde ise bu firmalar ile 
SAHA İstanbul üyeleri, ikili 
iş görüşmeleri gerçekleştir-
diler.
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Çatışma sahasındaki birliklere, 
ihtiyaç duydukları ikmali, ihtiyaç 
duydukları zamanda ve her ko-

şulda yapabilmek, dünyada sayılı ül-
kenin sahip olduğu bir kabiliyet. Diğer 
ülkelerde bu kabiliyetin bulunmaması 
ise çoğu zaman doğru ekipmana sahip 
olmamaktan kaynaklanıyor. Şöyle bir 
senaryoyu ele alalım: Çatışma bölgesi-
ne yakın bir noktada, bir geçici üssünüz 
var ve bu üste, kısa ve hazırlanmamış 
bir pist oluşturulmuş durumda. Ça-
tışma bölgesinde acilen bir ekipmana 
ihtiyaç duyuluyor. Ekipman, askeri bir 
nakliye konteynerine (palete) yüklene-

rek, A400M ya da C-130 gibi bir nakliye 
uçağı ile çatışma bölgesine en yakın ana 
üsse ulaştırılıyor. Çatışma bölgesindeki 
geçici üs ile ana üs arasındaki mesafe, 
yaklaşık 200 km. Ekipmanı kara yoluy-
la taşımak, coğrafi engeller nedeniyle 
günler sürecek. Helikopterle taşımak 
da bir seçenek; ama tek bir helikopter 
paleti taşıyamayacağı için, yükü daha 
küçük parçalara bölmeniz gerekecek. 
Ayrıca helikopterlerin, yerden açılacak 
ateşe karşı çok hassas oldukları bir 
uçuş gerçekleştirmesi gerekecek. As-
lında aradığınız çözüm, geçici üs bölge-
sine iniş yapabilecek bir nakliye uçağı. 

Kullanılabilecek uçak modeli olarak 
önünüzde birkaç seçenek var. Bunlar-
dan en iyisini seçmek için, görev gerek-
sinimlerini gözden geçiriyorsunuz:
n Kabin boyutu, A400M ya da
 C-130’dan indirilen paletin olduğu
 gibi yüklenebilmesine izin vermeli,
n Kabinin dayanıklılığı; birim alanda
 taşıyabileceği yük miktarı, 
 bu paleti taşımaya olanak sağlamalı
 ve bu dayanıklılık, kabinin uzunluğu
 boyunca geçerli olmalı,
n Uçağın, asgari iniş ve kalkış
 mesafesi, geçici üsteki pist ile
 uyumlu olmalı,

Beklentisi Yüksek Kullanıcılar için 
En İyi Nakliye Uçağı: C-27J
Sivil kullanımda kendini ispat edip askeri tarafa geçiş yapmış çift kullanımlı 
teknolojiler, savunma politikalarında ilgi görse de zorlu görevler gündeme 
geldiğinde, hiçbir şey, sadece askeri ihtiyaçlar göz önüne alınarak geliştirilmiş 
ürünlerin performansına yaklaşamıyor. Nakliye uçakları söz konusu olduğunda, 
C-27J de kendi sınıfında performansın zirvesini belirleyen uçak olarak öne çıkıyor.
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n Uçak, geçici üste, ek bir ekipmana
 gereksinim duymaksızın görevini
 yerine getirebilmeli,
n Uçak, uçaksavar topu ve omuzdan
 atılan füzeler gibi tehditlerin
 kapsama alanında en kısa süre
 kalacak şekilde, iniş için yüksek 
 bir açı ile alçalabilmeli ve
 kalkıştan sonra hızlı bir şekilde
 irtifa kazanabilmeli.
Göreviniz zorlu; ama yine de şanslısı-
nız. Çünkü seçimle zaman kaybetme-
yeceksiniz. Tek seçeneğiniz var: C-27J.

Gerçek Bir Taktik 
Nakliye Uçağı
İlk andan itibaren askeri bir uçak olarak 
tasarlanan C-27J, sivil gereksinimlere 
göre tasarlanmış ve daha sonradan as-
keri görevlere uyarlanmış rakiplerine 
göre, önemli avantajlara sahip. C-27J, 
askeri görevlerin gerektirdiği manevra 
yeteneklerini, yük taşıma kabiliyetini ve 
alt sistemleri bünyesinde barındırıyor. 
Birçoğu, uçağın tasarımından kaynak-
lanan bu avantajların, diğer alternatif 
uçaklara, tasarım değişiklikleri yapıl-
madan kazandırılmaları ise pek müm-
kün değil. Şimdi bu avantajları, ayrı 
başlıklar hâlinde inceleyelim.

Ağır Nakliye Uçaklarının 
En İyi Arkadaşı
C-27J, müşterilerinden Amerikan Si-
lahlı Kuvvetlerinin envanterine, C-27A 
adıyla giren Aeritalia G.222’nin veliahdı. 
Uçağın isimlendirmesi ise C-130J’den 
esinlenerek yapıldı. Zira, başta motor-
lar ve kokpit olmak üzere, her iki uçak 
da ortak sistemlere ve kullanın kon-
septlerine sahip.
C-27J’nin ağır nakliye uçakları ile or-
tak yönleri, bunlarla sınırlı değil. Ağır 
nakliye uçaklarının taşıyabildiği askeri 
paletler, yeniden düzenlenmelerini ge-
rektirmeden, C-27J’nin kabininde de 
taşınabiliyor. Bu uyumluluk, C-27J’nin 
iki özelliği sayesinde mümkün oluyor:
n Kesiti, 3,33 x 2,6 m’lik ölçülere sahip
 geniş kabin ve
n Metrekarede 4.900 kg yüke 
 dayanıklı kabin tabanı (bu 
 dayanıklılık, kabin boyunca geçerli).
Böylece, ağır nakliye uçağından indiri-
len bir palet, doğrudan C-27J’ye yük-
lenebiliyor. Rakiplerinin ise ya kabin 
kesit alanının yeterli büyüklükte olma-
ması ya da kabin tabanının yeterli da-
yanıklılığa sahip olmaması nedeniyle, 
bu yükler, ancak daha küçük parçalara 
bölünerek taşınabiliyor.

En İyi Ürün ve 
En Geniş İş Birliği
İhale ilanı Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından,  
21 Haziran 2016’da yayınlanan, 
İrtibat ve Genel Maksat Uçağı 
(GMU) Projesi, personel ve 
malzeme taşıma ve atma 
kabiliyetine haiz uçakların tedarik 
edilmesini konu alıyor. Hem Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı hem de 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ihtiyaçlarına cevap vermek için 
yürütülen ihalede, ilk aşamada, 
9 uçak alınması öngörülüyor. 
Leonardo, IDEF 2017 sırasında, bir 
kez daha, GMU Projesi için doğru 
cevabın C-27J olduğunu, 
Türk yetkililere, birinci ağızdan 
anlatma fırsatını buldu. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
envanterinde, hem A400M 
hem de C-130 uçaklarının 
bulunması, Türkiye ve yakın 
bölgelerinin coğrafi şartlarının 
zorlukları ve Türkiye çevresindeki 
terörist örgütlerin zaman 
zaman omuzdan atılan füzelere 
erişebilmesi, C-27J’nin taktik 
kabiliyetlerini, Türk kullanıcıları 
için daha da önemli hâle 
getiriyor. Leonardo’nun, 
C-27J tedariki kapsamında, Türk 
savunma ve havacılık sanayisi 
ile yakından çalışmaya istekli 
olması da bir diğer artı olarak 
öne çıkıyor. Leonardo’nun, son 
dönemde; T129 ATAK helikopteri, 
GÖKTÜRK-1 uydusu ve MELTEM III 
projesinde ATR-72 deniz karakol 
uçaklarının tedarik edilmesi gibi 
programlarda, Türk savunma 
ve havacılık sanayisi ile yakın ve 
uyumlu çalışmış olması, C-27J 
için yapılacak sanayi iş birliğinin 
de başarılı olacağının göstergeleri 
arasında yer alıyor.

C-27J, hazırlanmamış pist performansını sergiliyor.
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C-27J’nin toplam 16 adet 
penceresi, pilotlara eşsiz bir 
görüş sağlıyor.
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Askeri Akrobasi Gösterisi 
Kalkış ve İnişler
Özellikle çatışma bölgelerine yapılacak 
inişler ve bu bölgeden gerçekleştirile-
cek kalkışlar, uçakların, en kısa süre-
de, güvenli irtifa olarak görülen 10.000 
ft’ye çıkmasını gerektiriyor. Bu irtifanın 
altında, uçaklar, yerden açılacak ateşe 
karşı hassas hâle geliyorlar.
C-27J, kalkışının ardından, daki-
kada 2.500 ft tırmanarak, yaklaşık  
5 dakika sonra, 10.000 ft irtifaya ula-
şabilir. Uçak, güçlü motorları saye-
sinde, kalkışın ardından bir süre düz  
uçuş yapmasına gerek kalmadan, he-
men yükselmeye başlayabilir. (Ra-
kipleri ise aynı irtifaya çıkabilmek için  
10 dakikadan daha uzun bir süreye ihti-
yaç duyar; ayıca kalkış için pist uzunluğu 
gereksinimleri de daha fazladır.) C-27J, 
benzer şekilde, 10.000 ft irtifadayken 
dakikada 4.000 ft alçalarak, yaklaşık 
2,5 dakika sonra iniş gerçekleştirebilir. 
Bu iniş ve kalkışlar sırasında ya da gö-
revini gerçekleştirirken, uçağın taktik 
manevralar yapması da gerekebilir. 
C-27J, kendi sınıfındaki bir uçak için, 
yüksek bir değer olan 3 g’lik manevra-
ları gerçekleştirebilir.
C-27J; kar, kum ve CBR4’ün altındaki 
sertlikte toprak pistlerden kalkış ve bu 
pistlere iniş yapabilir. Hazırlanmamış 
pistlerde, kalkış için 580 m; iniş için ise 
340 m’lik pist uzunluğu, C-27J için ye-
terlidir.

Sadece C-27J Yeter!
C-27J’nin farkını ortaya koyduğu bir 
diğer alan, güçlü yardımcı güç ünitesi 
(APU) sayesinde, kendi başına hareket 
edebilmesidir. Yer desteğinin olmadığı 
bir piste indiğinde, C-27J’nin, motorları-
nı çalışır hâlde tutmasına gerek yoktur. 
Çünkü uçak, yardımcı güç ünitesi saye-
sinde, motorlarını kendisi çalıştırabilir.
İleri bir üste bulunan hazırlanmamış 
bir piste iniş, çevredeki coğrafi engelle-
rin de etkisi ile zor bir iş olabilir. İnişe 
destek olacak altyapının bulunmadığı 
durumlarda, iş, pilotların becerisine ka-
lır. Pilotun becerisini ortaya koyması ise 
dışarıyı iyi görmesine bağlıdır. C-27J’nin 
kokpitinde, diğer uçaklarda da bulunan 
standart pencerelerin (C-27J’de 8 adet) 
yanı sıra üst bölümde, sağda ve solda 
2’şer ve yanlarda, yine sağda ve solda 
2’şer pencere bulunur. Bu pencereler, 
iniş sırasında ve alçak irtifada uçuşu da 
içeren taktik görevlerde, pilotlara eşsiz 
bir durum farkındalığı sağlar.
C-27J, kargo bölümünü tabanının  

Azami Kalkış Ağırlığı:  31.800 kg

Azami İniş Ağırlığı:  30.500 kg
Azami Yük:  11.100 kg
Yakıt Kapasitesi:  12.320 lt
Motor:  2 adet Rolls-Royce AE 2100-D2A
  (3,458 kW, 4,637 shp)Pervane: 

 6 palli Dowty R-391
Kalkış Mesafesi (30.500 kg, ISA, S.L.):  580 m
İniş Mesafesi (27.500 kg, ISA, S.L.):  340 m
Azami Seyir Sürati:  312 KTAS
Servis Tavanı:  30.000 ft
Seyir İrtifası:  27.000 ft
6.000 kg Yükle Menzil:  4.130 km
Azami Nakil (Ferry) Menzili:  5.852 km
Piyade Nakli:  60 askere kadar
Paraşütçü Nakli:  46 askere kadar
   Aralarında büyük boyutlu yüklerin,
  tekerlekli ve paletli araçların, uçak
  motorlarının ve hafif helikopterlerin de
  bulunduğu yükleri, her biri tek seferde
  olmak üzere, aşağıdaki konfigürasyonlarda
  taşıyabilir:
Yük Nakli:	 l 3 adet HCU-6E 463L paleti (Bir tanesi
   azami 5.000 kg’ye kadar)+rampada 
   1 adet HCU-12E
	 	 l 6 adet HCU-12E 463L paleti 
   (Bir tanesi azami 2.500 kg’ye kadar, 
   1 tanesi rampada) 
  l Toplam 9.000 kg ağırlığa sahip 
   2 platform (1 tanesinin ağırlığı 
   6.000 kg’ye kadar çıkabilir.)
	 	 l Her biri 908 kg’ye kadar çıkabilen, 
Havadan Yük Atma:  6 adet A22 CDS paketi
	 	 l LAPES ile teki azami 5.000 kg’ye
   kadar çıkabilen, 1 ya da 2 yük
	 	 l Toplam ağırlığı 6.000 kg’ye kadar
   çıkabilen, 3 adet HCU-6E 463L paleti 
Hava Ambulansı:  36 adede kadar sedye ve 6 tıbbi görevli
VIP:  6 VIP, 18 personel ve bir servis modülü

Yangın Söndürme Uçağı: 
 6 adet Guardian sistem konteyneri 

  (6.000 lt su ya da yangın söndürücü)

C-27J’nin Teknik Özellikleri

C-27J, özel görevler için; havada yakıt ikmali, elektro-optik sensör, kendini 
koruma sistemleri ve sağ arka kapıda 30 mm top ile donatılabiliyor.
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yüksekliğini ve eğimini ayarlayabilir; 
böylece, yer destek ekipmanına gerek-
sinim duymadan, yükleme ve boşaltma 
gerçekleştirebilir.

Çok Daha Fazlası
Buraya kadar sayılan özellikler, 
C-27J’nin, askeri görevlere yöne-
lik avantajlarından sadece bazıları. 
C-27J’nin üstün performansının bir di-
ğer ispatı, uçağın, çok farklı coğrafi ko-
şullara sahip ülkeler tarafından, farklı 

farklı görevler için seçilmiş olması. 
Bugüne kadar, farklı ülkeler tarafından, 
82 adet C-27J sipariş edildi: ABD (21), 
Avustralya (10),  Bulgaristan (3), Çad (2), 
Fas (4), İtalya (12), Litvanya (3), Meksika 
(4), Peru (4), Romanya (7), Slovakya (2), 
Yunanistan (8) ve adının açıklanmasını 
istemeyen bir Afrika ülkesi (2).
C-27J, her türlü nakliye ve havadan pa-
raşütçü ve malzeme atma görevlerinin 
yanı sıra arama-kurtarma, ambulans, 
VIP, keşif-gözetleme-istihbarat ve yakın 

hava desteği (30 mm top ile) görevlerini 
de başarıyla yerine getirebiliyor. Uçağın 
bu farklı sürümleri de kâğıt üzerinde ya 
da gösterimlerde kalmadı; hepsi, farklı 
hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor 
ya da yakında hizmete girecek. FAA ve 
EASA sertifikasyonlara sahip olan C-27J, 
sivil hava sahasında da uçabiliyor.
C-27J, kendisini rakiplerinin önüne 
geçiren bu özellikleri ile Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin ih-
tiyaçlarını karşılamak için hazır.

C-27J’nin kabini, büyük boyutlu yükleri alabilecek kadar geniş.
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SSM Teknoloji Yönetimi 
Daire Başkanlığından 
Müh. Alb. Dilek Özer, 

çalıştayın açılış oturumunda 
yaptığı konuşmada;  SSM’nin, 
2017-2021 stratejik planında; 
teknoloji ve tasarım odaklı 
insan kaynağının geliştiril-
mesi ve savunma ve güvenlik 
ekosisteminin içinde yete-
nekli deneyimli insan gücü-
nün oluşturulması amaçla-
rının yer aldığını hatırlattı. 
Bu amaçlar doğrultusunda, 
Teknoloji Yönetimi Daire 
Başkanlığınca, savunma sa-
nayisinde gereksinim duyu-
lan ve önceliklendirilen alan-
larda yetiştirilecek uzmanlar 
için destek mekanizmasının 
belirlenmesi çalışmalarına 
başlandığını söyleyen Özer;  
düzenlenen çalıştayın, bu ça-
lışmaların ilk adımı olduğunu 
ifade etti.
Daha sonra kürsüye gelen 
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi, yurt dışı burs ko-
nusunda esnek olduklarını 
ifade etti: “Biz, belki aklı yurt 
dışında arıyoruz; ama her 
türlü görüşe açık olduğu-
muzu ifade etmek istiyorum. 
Burada tanıdığım çok iyi ho-
calarım var, ‘Yurt dışı değil 
de yurt içi yapalım!’ diyorlar. 
Bunlarla ilgili de görüşleri-
nizi lütfen ifade ediniz.” Mart 
ayında yapılan Savunma Sa-
nayii İcra Komitesi (SSİK)’n-
den, SSM Yurt Dışı Lisansüs-
tü Burs Programı konusunda 
gerekli desteğin alındığını 
belirten Dr. Tüfekçi, şöyle 
devam etti: “Öyle bir ekosis-
tem oluşturalım ki; burs ver-
diğimiz kişi, bu programa bir 
sahiplenmeyle sarılsın ve bu 
programı da yöneten bir üst 
akıl olduğunu bilsin. İnsanla-
rın hayatına dokunduğunuz-
da, onlara değer verdiğinizi 
hissettirmeniz gerekiyor. Bir 
sahiplik oluşturmamız gere-
kiyor; bence en önemlisi bu.”
Açılış konuşmalarının ardın-
dan, SSM Yurt Dışı Lisansüs-
tü Burs Programı, 2 ayrı otu-
rumda ele alındı. Yurt içinde 
uygulanmakta olan mevcut 

burs program modelleri hak-
kında bilgilerin paylaşıldığı 
ve SSM tarafından verilecek 
burs usulleri yöntemlerinin 
değerlendirildiği ilk oturu-
mun moderatörlüğünü, SSM 
Teknoloji Yönetimi Daire 
Başkanı Müh. Alb. Abdül-
muttalip Dürer yaptı. Oturu-
mun konukları ise Prof. Dr. 
Mustafa Çufalı (TÜBİTAK),  
Dr. Esra Şenel (SSM), Prof. 
Dr. Orhan Aydın (YÖK) ve 
Prof. Dr. Mehmet Akşit 
(Twente Üniversitesi) oldu.
Moderatörlüğünü SASAD 
Genel Sekreteri Hüseyin 
Baysak’ın yaptığı ikinci otu-
rumun konukları ise Dr. Ku-
bilay Pakin (ASELSAN), Dr. 
Oğuz Menekşe (ROKETSAN),  
Dr. Erhan Solakoğlu (TUSAŞ)  
ve İsmail Erdoğan (HAVELSAN) 
oldu. Bu oturumda, savunma 
sanayi sektörü tarafından 
yürütülen burs programları, 
sektörün SSM burs programı 
ile ilgili değerlendirmeleri ve 
burs sonrası istihdam hak-
kında görüş ve öneriler ince-
lendi.
Çalıştay, Dr. Tüfekçi’nin yap-
tığı kapanış konuşmasıyla 
son buldu.

SSM ve SASAD,
Yurt Dışı Lisansüstü
Burs Programı için
Ortak Akıl Aradı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
Teknoloji Yönetim Daire Başkanlığı ile 
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD) tarafından düzenlenen, 
“Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı” 
konulu İnsan Kaynakları Çalıştayı, 
13 Haziran’da, Ankara’da, 
SSM Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Çalıştay, savunma 
sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, 
yurt dışında yüksek lisans ve doktora 
programlarına gönderilmek üzere 
belirlenen araştırmacı adaylarına 
verilecek burs hakkında, yöntem ve 
usulün belirlenmesi amacıyla düzenlendi.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

Müh. Alb. Dilek Özer Dr. Celal Sami Tüfekçi

T
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: :
 ©

 M
SI

 D
er

gi
si



Temmuz 2017 - 51



MSI SÖYLEŞİ

52 - Temmuz 2017

MSI Dergisi: Öncelikle sizi yakından 
tanımayan okuyucularımız için, kısaca 
Profense hakkında bilgi verir misiniz?
Travis CLEMENT: Profense, merke-
zi Arizona eyaletinin Phoenix kentin-
de bulunan ve tamamen RSW Group 
LLC’ye ait bir firma. Biz, esas olarak 
M134 Gatling silahının üreticisiyiz. Bu 
silahın üretimi dışında; entegre sis-
temler, güncelleme kitleri ve eğitim 
gibi diğer konularda da projeler yürü-
tüyoruz. Ayrıca botlar, uçaklar ve diğer 
araçlar için de entegre sistemler su-
nuyoruz. Dolayısıyla çalışma alanımız; 
hava, deniz ve kara platformlarını kap-
sıyor. Ayrıca GAU-2, GAU-17, MK44 gibi 
eski silah sistemleri ile M134’ün diğer 
versiyonları için M134 Görev Yükseltme 
Kitleri çözümlerimiz var. M134 ile ilgili 
yürüttüğümüz eğitim programlarımız 
da var. Operatörler için başlangıç eği-
timinden, nişancılar için başlangıç eği-
timine kadar, geniş bir yelpazede, çe-
şitli yetenekler kazandırmaya yönelik 
eğitimler içeren bu programlar, çoğu 
hava, kara ve deniz platformunda uy-
gulanabilecek taktik dersler sunan ve 
farklı platformlara yönelik muharebe 
eğitimi içeren ileri düzey programlar 
şeklinde de düzenlenebiliyor. Ayrıca 
sahada gerçekleştirilen bu eğitimlere 
ilaveten, Profense, kendi fabrikasında, 
askeri personele, M134’ün bakımı ve 
kullanımıyla ilgili yeteneklerini geliş-
tirmeye yönelik, kapsamlı ve uygula-
malı ders programlarını içeren, daha 
akademik eğitimler de sunuyor.
RSW Aviation isimli kardeş şirketimiz, 
Shorts Tucano uçağı üzerinde çalışıyor. 
Bu şirket, Shorts Tucano’lar üzerinde 
yenilemeler ve ihtiyaç duyulan tüm iyi-
leştirmeleri yapabiliyor.
Profense ve RSW Aviation, toplam 
20’nin üzerinde çalışana sahip. Firma-
mız ise yaklaşık 4 yıldır M134 işinde 
çalışıyor.

MSI Dergisi: M134 Minigun ve 
Profense’nin bu silaha yönelik 
faaliyetlerini anlatır mısınız?
Travis CLEMENT: Gatling olarak isim-
lendirilen silahlar, ilk olarak 1860’lı 
yıllarda kullanılmaya başlandı. İlk defa 
Amerikan İç Savaşı sırasında geliştirilen 
ve o zamandan beri epey değişim geçi-

Profense, Unidef ile 
Yeni Ufuklar Keşfetmeye Hazır

Geçtiğimiz dönemde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
AS532 Cougar ve S60 ve S70 BLACK HAWK 

helikopterlerine M134 Minigun silahını başarıyla 
entegre eden Unidef, bu projelerde, Minigun 

silahının üreticisi ve dünya çapında tek distribütörü 
olan Profense ile çalıştı. Yakın ve her iki tarafa da 

fayda sağlayan bir iş birliği yürüten bu iki firma, 
çalışmalarını, yeni projelerle daha da genişletmeyi 

planlıyorlar. IDEF 2017’nin katılımcıları arasında 
yer alan Profense’nin CEO’su Travis Clement ile 

Unidef-Profense iş birliği ve firmanın geleceğe yönelik 
planları hakkında konuştuk.

Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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ren bu silahlar, uzunca bir süre, fazla 
ilgi görmediler. Ta ki General Electric 
firması onları tekrar keşfedip Vietnam 
Savaşı’nda kullanmaya başlayana ka-
dar... O dönemde tekrar kullanıma giren 
bu silahlar, özellikle uçaklara ve Cobra 
helikopterlerine entegre edildi. O za-
mandan beri de bu silahlar iyice yaygın-
laşmaya ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri-
nin envanterinde yer edinmeye başladı.
Biz, Amerikan Silahlı Kuvvetleri ve Ge-
neral Electric tarafından da kullanılan 
teknik veri paketini kullanıyoruz. Kendi 
silahımızı, bu verileri kullanarak geliş-
tirdik. Ayrıca günümüzün teknolojile-
rinden faydalanarak, bu silahın üzeri-
ne, bilgisayarlı silah kontrol birimi gibi, 
iyileştirmeye yönelik bazı eklemeler 
yaptık. Silahın bazı parçaları için patent 
aldık. Profense M134, teknik açıdan en 
gelişmiş M134 silah sistemidir. Bizim 
geliştirdiğimiz M134’ün performansı, 
Amerikan Silahlı Kuvvetleri için tanım-
lanan, MIL-M45920’deki performans 
gerekliliklerinden daha üstündür. Bu 
özellikleri ve performansı sayesinde, 
M134 Minigun silahını, uluslararası dü-
zeyde satmak konusunda çok özel bir 
konuma sahip olduğumuzu söyleyebili-
rim. Bu silahı, dünyanın birçok bölge-
sinde pazarlıyoruz. Gizlilik nedeniyle 
alıcı ülkelerin isimlerini veremeyece-
ğim; ancak genel olarak; Türkiye’nin 
yanı sıra Asya ve Orta Doğu’da varlığı-
mız olduğunu söyleyebilirim.

MSI Dergisi: Unidef ve Profense 
arasındaki iş birliği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Bu iş birliği, hangi 
pazarları kapsıyor?
Travis CLEMENT: Öncelikle iş birli-
ğimizin son derece kuvvetli olduğunu 
söylemek istiyorum. Unidef, Türkiye’de 
birlikte çalıştığımız çok başarılı bir or-
tak. Sistemi, Türkiye’de, Unidef kadar 
iyi bilen yok. Unidef ile ilişkilerimizin 
dostluk düzeyinde olduğunu da ekle-
meliyim. Yani ilişkilerimiz, iş ilişkileriy-
le sınırlı değil. Birbirimize çok yakınız; 
hatta ailelerimizi bile tanıyoruz.
Şu an, Türkiye’de faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz. Ancak elbette hedefimiz, 
zamanla daha geniş bir alana yayılmak. 
İşlerimiz açısından, en iyi ve doğru yolu 
belirleyip, bu yoldan ilerlemeyi düşü-
nüyoruz. Biz genç bir firmayız ve pa-
zarda yer edinmek istiyoruz. Unidef’in 
de yardımıyla farklı pazarlara giriş ya-
pabileceğimize inanıyoruz.

MSI Dergisi: Profense açısından 
Türkiye nasıl bir öneme sahip?
Travis CLEMENT: Bu bölgede çalış-
mak, bize piyasayla ilgili bilgi sahibi 
olmak açısından eşsiz bir fırsat tanı-
yor. Türkiye’de çalışmak bize çok şey 
kazandırdığı gibi, birçok şeyi de öğren-
memizi sağladı.

MSI Dergisi: Türkiye’deki projelerinizle 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Travis CLEMENT: Şimdilik Unidef ile 
entegre sistemler üzerinde çalışıyoruz. 
Bu konudaki çalışmalarımız, ortaklı-
ğımızın temelini oluşturuyor. Aynı za-
manda, dünya çapında satış yapmaya 
yönelik çabalarımız da var.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönem için, 
Türkiye’de sanayileşme, ortak üretim 
veya ortak tasarım ve geliştirme 
faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik 
planlarınız var mı? Türkiye’yi, komşu 
ülkelere yönelik üretim üslerinizden 
birisi olarak konumlandırmayı 
düşünüyor musunuz?
Travis CLEMENT: Bu ihtimalleri, Uni-
def ile birlikte konuşuyoruz. Yapmak 
istediğimiz bazı şeyler var. Mesela, sis-
temin belli parçalarını burada üretmek 
isteriz. Henüz o aşamaya gelmedik; 
ama giderek yaklaşıyoruz. Bunu nasıl 
yapabileceğimizi öğreniyoruz. Ayrıca 
Türkiye’yi, komşu ülkelere yönelik bir 
üretim üssü olarak değerlendirme fikri 
de bence son derece mantıklı.

MSI Dergisi: Kardeş şirketiniz RSW 
Aviation, Shorts Tucano uçakları 
üzerinde modernizasyon çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Bu projeye Unidef’in 
de dâhil olması söz konusu olabilir mi?
Travis CLEMENT: Shorts Tucano’ları, 
Türkiye’de üretilen silah sistemleri ve 
aviyonik sistemlerle modernize etme 
fikri, Unidef ile bir süredir üzerinde  

©
 U

ni
de

f ©
 U

nidef



MSI SÖYLEŞİ

54 - Temmuz 2017

düşündüğümüz bir konu. Bu konuyu de-
ğerlendiriyoruz. Fakat ilk yapmamız ge-
reken, pazarın nerede olduğunu bulmak.

MSI Dergisi: Şirketiniz, gelecekte 
hangi yeni ürünleri Türkiye ve dünya 
pazarına sunmayı düşünüyor?
Travis CLEMENT: Hâlihazırda geliştir-
diğimiz, 0.50 kalibrelik bir dış tahrikli 
makineli tüfeğimiz (chaingun) var. Bu 
silahımız, şu an prototip aşamasında. 
Şu an üzerinde çalıştığımız tek yeni si-
lah sistemi olan bu ürünü, önümüzde-
ki dönemde, dünyaya tanıtmayı umu-
yoruz.
Ayrıca M134 üzerinde de iyileştirme-
ler yapıyoruz. Kontrol ünitesini gelişti-
rerek, silahı daha da kullanışlı ve çok 
yönlü bir ürüne dönüştürüyoruz. Atış 
sisteminin yönetimi açısından, silaha 
daha fazla seçenek tanıyacağız. Mesela 
silaha, tek bir seri atışta, kaç tane mer-
mi kullanılacağını belirleme özelliğini 
kazandırmak istiyoruz.

MSI Dergisi: Bildiğimiz kadarıyla 
ilk kez katıldığınız IDEF fuarı ile ilgili 
değerlendirmelerinizi de paylaşır mısınız?

Travis CLEMENT: IDEF’e ilk defa katı-
lıyorum. Sık sık fuarlara katılırım; ama 
bu fuarın, katıldığım diğer fuarlara 
göre, daha büyük olduğunu söyleyebi-
lirim. Fuarı gezdim ve gördüklerimden 
bir hayli etkilendim. Bundan sonra da 
IDEF’e katılmaya devam edeceğim. 
Bence savunma sanayisine ilgi duyan 
herkes, Türkiye’ye ve IDEF’e gelmeli.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka 
bir konu var mı?

Travis CLEMENT: Bana, Unidef ve Tür-
kiye hakkında düşüncelerimi paylaşma 
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Ortaklığımız ve Türkiye’de çalışmak ko-
nusunda son derece heyecanlı ve iyim-
ser olduğumuzu eklemek istiyorum.

Profense CEO’su Travis Clement’e, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.

Şu an, Türkiye’de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ancak elbette  
hedefimiz, zamanla daha geniş bir alana yayılmak. İşlerimiz açısından, 
en iyi ve doğru yolu belirleyip, bu yoldan ilerlemeyi düşünüyoruz. 
Biz genç bir firmayız ve pazarda yer edinmek istiyoruz. Unidef’in de 
yardımıyla farklı pazarlara giriş yapabileceğimize inanıyoruz.
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Tatbikat; AK unsurla-
rının koordinasyon ve 
birlikte çalışma usul-

lerini geliştirmek ve insani 
yardım harekâtı ve iş birliği 
konularında, Türkiye’nin ve 
KKTC’nin imkân ve kabili-
yetlerini denemek maksa-
dıyla düzenlendi. Tatbikatın 
seçkin gözlemci gününe; 
KKTC Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Akıncı, KKTC Cumhuri-
yet Meclisi Başkanı Dr. Si-
bel Siber, KKTC Başbakanı 
Hüseyin Özgürgün, KKTC 
Yüksek Mahkeme Başka-
nı Narin Ferdi Şefik, KKTC 
İkinci Cumhurbaşkanı Meh-
met Ali Talat, KKTC Üçüncü 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş 
Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanı Korge-

neral Ömer Paç, KKTC Gü-
venlik Kuvvetler Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 
Türkiye Cumhuriyeti Sahil 
Güvenlik Komutan Vekili 
Tuğamiral Bülent Olcay ve 
KKTC Dışişleri Bakanı Tah-
sin Ertuğruloğlu da katıldı. 
Ayrıca tatbikatı, Afganistan, 
Bosna Hersek, Gambiya, 
Pakistan, Tunus, Senegal 
ve Somali’nin Ankara’daki 
askeri ataşeleri de takip etti.
Deniz ve kara olmak üze-

re, 2 safhada ve 3 farklı 
senaryo dâhilinde ger-
çekleştirilen tatbikatın ilk 
günü yapılan bilgilendirme 
toplantısında konuşan Gü-
venlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım,  
“KKTC, anavatanı Türkiye 
Cumhuriyeti unsurları ile 
gönül ve emel birliği içeri-
sinde, her ortamda, gece 
ve gündüz, kara sularında 
veya uluslararası sularda, 
her yerde her zaman AK ha-

rekâtı icra etmeye hazırdır.” 
ifadesini kullandı. Toplan-
tıda, Şehit Teğmen Caner 
Gönyeli’nin eşi Nukhet Gön-
yeli’ye, tatbikat anısı da tak-
dim edildi.

Türk Denizcilik 
Sanayisinin Ürünleri 
Tatbikatta 
Boy Gösterdi
Tatbikata, Türkiye’den ka-
tılan yüzer unsurlar şöyle 
sıralandı:

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2017 
Tatbikatı, Türkiye ve 
KKTC’nin Kararlılığını Gösterdi

Her yıl düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama 
Kurtarma (AK) Tatbikatı, bu yıl, 13-14 Haziran tarihleri 
arasında, KKTC’de ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi 
içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirildi.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Soldan sağa: Narin Ferdi Şefik, Dr. Sibel Siber, Mustafa Akıncı, Hüseyin Özgürgün ve Mehmet Ali Talat

AS532 Cougar AK helikopteri ARES 42 HECTOR tipi sahil güvenlik botu
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n	 RMK Marine tarafından
inşa edilen TCSG GÜVEN 
(702) ve TCSG YAŞAM 
(704) arama kurtarma 
gemileri, 

n	 Yonca-Onuk Tersanesi
tarafından inşa edilen 
YONCA-ONUK MRTP 29 
ve YONCA-ONUK 
MRTP 19 tipi botlar ve

n	 İstanbul Tersanesi’nin,
yakın zamanda 
modernizasyona 
tabi tuttuğu, SAR 33 
sınıfı sahil güvenlik 
botları.

Hava unsuru olarak ise 
AS532 Cougar ve AB-412 
helikopterleri ile CN235 
uçakları, tatbikatta rol oy-
nadı. Ayrıca TCG GELİBOLU 
(F-493) fırkateyni, tatbikata 
katılan helikopterlerin acil 
iniş platformu olarak görev 
yaptı.
KKTC’den tatbikata katılan 
yüzer unsurlar ise şunlar 
oldu:
n	 İstanbul Tersanesi
 Komutanlığı ve Gölcük
 Tersanesi Komutanlığı
 tarafından inşa edilen 
 80 sınıfı botlar,
n	 YONCA-ONUK MRTP 19
 tipi botlar ve

n	 ARES Tersanesi
 tarafından inşa edilen,
 ARES 42 HECTOR tipi
 sahil güvenlik botları. 
AS532 Cougar tipi AK ve 
ambulans helikopterleri 
de hava unsurları olarak 
tatbikata katıldı. Ayrıca, 
Kıbrıs Türk (KT) Kıyı Emni-
yeti ve Gemi Kurtarma fir-
masına ait VATAN, BARIŞ ve  
BAYRAK römorkörleri de 
tatbikatta görev aldı.

Zorunlu İniş 
Yapan Uçaktaki 
Kazazedeler
Tatbikatın ilk gününde ger-
çekleştirilen kara safha-
sında icra edilen senaryo 
kapsamında, İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı’ndan, 
Lefkoşa Ercan Havalima-
nı’na doğru planlı bir uçuş 
gerçekleştirmekte olan, 
özel bir hava yoluna ait yol-
cu uçağının, tehlike sinyali 
vererek, dağlık araziye zo-
runlu iniş gerçekleştirdi-
ği bir durum canlandırıldı.  
KKTC’nin 101 Evler (St. Hi-
larion) bölgesinde icra edi-
len bu senaryoda, bir adet 
CN235 uçağı ve iki adet 
AS532 Cougar helikopteri de 

görev yaptı. Ayrıca, önceki 
yıllarda kullanılandan farklı 
olarak, bu yıl KKTC Sivil Sa-
vunma Teşkilat Başkanlığı, 
insansız hava aracı olarak 
ticari maksatla üretilmiş 
Yuneec firmasının Typhoon 
H ürününü kullandı.

TCSG YAŞAM, 
Hayat Kurtarıyor
Tatbikatın ikinci gününde, 
deniz safhası gerçekleşti-
rildi. Gazimağusa açıkların-
da ve iki senaryo dâhilin-
de icra edilen bu safhada,  
AK helikopterlerine ilave 
olarak yüzer unsurlar da 
çok sayıda kazazede kur-
tardı. Helikopterle kurta-
rılan kazazedeler, ilk mü-
dahaleleri yapılmak üzere,  
TCSG YAŞAM (704)’a aktarıldı.
İlk senaryoda, bir kuru yük 
gemisi ile içinde çok sayıda 
düzensiz göçmenin bulundu-
ğu bir ticari geminin, denizde 
çarpışması durumu canlan-
dırıldı. Öncelikle çarpışma 
sonucunda denize düşen ve 
kuru yük gemisinde mahsur 
kalan kazazedeler kurtarıldı; 
ardından da kuru yük gemi-
sinde çıkan yangına müda-
hale edildi. Tatbikatın bu se-

naryosunda, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının MAK timleri 
de rol aldı. Öncelikle 1.000 ft 
irtifadaki CN235 uçağından, 
kurtarma botu atıldı. Ardın-
dan uçak 5.000 ft’ye tırmandı 
ve 3 kişilik MAK timi, uçak-
tan atlayış yaptı. MAK timi, 
daha sonra, kurtarma botuna 
ulaştı ve botu kullanarak ka-
zazedeleri kurtardı.
İkinci senaryo kapsamında 
ise bir ticari gemi ile akar-
yakıt tankerinin çarpışması 
sonucunda denize düşen 
kazazedeler kurtarıldı. Daha 
sonra, tankerden sızan 
akaryakıtın çevreyi kirlet-
mesini önlemek maksadıyla 
BARIŞ ve BAYRAK römor-
körleri tarafından, tankeri 
temsil eden gemi etrafında, 
yüzer bariyer kuruldu.

Türkiye-KKTC 
İş Birliği Devam 
Edecek
Tatbikatın sonunda düzen-
lenen basın toplantısında 
konuşan Türk Sahil Güven-
lik Komutan Vekili Tuğami-
ral Bülent Olcay, icra edilen 
tatbikatla ilgili çeşitli bilgiler 
verdikten sonra, şunları söy-
ledi: “Çevre denizlerimizde 
meydana gelebilecek kazala-
ra kısa sürede reaksiyon gös-
terebilecek, etkin bir arama 
kurtarma organizasyonuna 
sahip olan Türkiye Cumhuri-
yeti Sahil Güvenlik Komutan-
lığı, ana maksadı insan hayatı 
kurtarmak olan arama kur-
tarma faaliyetlerinin etkinlik-
le icra edilebilmesi amacıyla, 
KKTC’yi desteklemeye ve 
karşılıklı iş birliğini arttırma-
ya devam edecektir.”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım

Sahil Güvenlik Komutan Vekili 
Tuğamiral Bülent Olcay

TCSG YAŞAM (704) YONCA-ONUK MRTP 29 tipi sahil güvenlik botu
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Yenilikçi firmalar için, 
karşılarına çıkacak fır-
satlar çok önemlidir. 

Zira sadece içinde bulunu-
lan pazarda değil, dış pa-
zarlarda da bu tür firmalar 
için ciddi iş olanaklarına 
dönüşebilecek fırsatlar bu-
lunmaktadır. Mühendislik 
temelli ürünler geliştirerek 
rekabet avantajı sağlayan 
tüm firmaların bir gözünün, 
mutlaka ihracat fırsatların-
da olması gerekmektedir.
Başta İngiltere olmak üzere, 
küresel piyasalar, Türk mü-
hendislik şirketleri için bü-
yük fırsatlar vaat etmekte-
dir. Ancak yüksek rekabetin 
hüküm sürdüğü bu piyasa-
larda var olabilmek ve sür-
dürebilir başarıya ulaşabil-
mek, göründüğü kadar kolay 
değildir. Peki ama bir katma 
değerli ürün veya hizmet 
geliştiren bir mühendislik 
şirketinin, örneğin İngiltere 
pazarında başarılı olabil-
mesi için, nasıl bir süreçten 
geçmesi ve fayda-maliyet 
optimizasyonunun nasıl ol-
ması gerekmektedir?

Süreç Nasıl Olmalı?
Bunun için, 7 aşamalı bir sü-
reç tavsiye edilmektedir:

1 Analiz: Birçok Türk 
şirketi, potansiyel 

olarak yurt dışı pazarlara 
açılabilecek durumda 
olmakla birlikte; işin 
gerçekleşmesi aşamasında 
ihtiyaç duyulacak 

verilere sahip değildir. 
Analiz aşaması, bu 
nedenle çok önemlidir. 
Analiz aşamasında, 
şirketin İngilizce ürün 
broşürlerinden ve 
kullanım kılavuzlarından 
web sitesine, hukuki 
durumundan sermaye 
yapısına, insan kaynağından 

pazarlama planlarına, 
fikri mülkiyet haklarından 
yetkinliklerine kadar, 
birçok farklı parametrenin 
değerlendirilmesi ve 
bu değerlendirmeler 
sonucunda da bir yol 
haritası ile kritik aşama 
planlaması yapılması 
gerekmektedir.  

Mühendislik Firmaları ve 
Yurt Dışına Açılma Süreçleri

Türkiye’de faaliyet gösteren mühendislik 
firmaları açısından bakıldığında, 
küresel anlamda başarılı olmak ve 
yüksek katma değer yaratmak için 
gidilmesi gereken çok yol; aşılması 
gereken çeşitli zorluklar vardır. 
Türk şirketlerinin geliştirdikleri 
mühendislik çözümlerinin, uluslararası 
pazarlarda kendilerine yer edinebilmesi 
ve sadece ürün değil aynı zamanda 
katma değerli mühendislik işlerinin 
ve yazılım ihracatının önünün açılması, 
bu uzun yoldaki kilometre taşları 
arasında yer almaktadır.
Kemal SİDAR* / kemal.sidar@etkinproje.com
*Etkin Proje Kurucu Ortağı

London Bridge Project
“London Bridge Project” (LBP), Etkin Proje’nin Londra ayağı olarak; iki tarihi ve 
köklü ülkeyi; teknoloji, inovasyon ve yatırım konularında sıkı sıkıya bağlamak amacını 
taşımaktadır. Etkin Proje’nin sektörlere yaygın tecrübesi ve yüzlerce başarılı müşteri 
öyküsüne ek olarak, birçok kamu kuruluşu ve kâr amacı gütmeyen organizasyonun da 
projenin paydaşı olarak yer alması, projenin başarısına katkı vermektedir.
LBP, Türk şirketlerinin, İngiltere üzerinden; Avrupa Birliği, Amerika ve MENA bölgesi 
olarak bilinen Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya; ürün, hizmet ve proje satmasını sağlayan 
bir danışmanlık, mühendislik ve operasyonel yönetim şirketidir. LBP’nin hizmetleri; 
tüm bireylere, sektörlere, şirket tiplerine, yatırımcılara ve kamu kurumlarına açıktır. 
LBP hâlen; yazılım, elektronik, finans, mühendislik, gıda, kimya, tasarım gibi farklı 
endüstrilerden, yerli ve yabancı onlarca firmaya hizmet vermektedir. Sadece Türk 
firmalarının; İngiltere, Avrupa Birliği ve Amerika pazarlarına açılmasına değil, aynı 
zamanda, başta İngiltere kökenli firmalar olmak üzere, yabancı firmaların da Türkiye 
pazarına, doğru ve verimli şekilde girmesine yardımcı olmaktadır.
Şirketin hâlihazırda Londra, San Francisco, Dubai ve İstanbul’da ofisleri 
bulunmaktadır. Londra merkez ofis olmak üzere, hem Türkiye’den İngiltere ve Avrupa 
Birliği’ne hem de yurt dışından Türkiye’ye yönelik olarak birçok kuruma, yazıda 
açıklanan ve Tablo 1’de ayrıntıları yer alan hizmetler verilmektedir.
LBP’nin hedefi; 5 yılın sonunda, yılda 100 milyon dolar ve üzeri bir büyüklükte katma 
değerli ürün ihracatına vesile ve destek olur hâle gelmektir.
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Bugün, çok nitelikli 
yazılım ürünleri olup, 
daha İngilizce web sayfası 
bulunmayan; ürünlerinin 
kullanıcı dokümanları 
oluşturulmamış şirketler 
bulunmaktadır.  
Henüz daha bu ilk 
aşama eksikleri 
dahi tamamlamadan 
uluslararası operasyon 
aşamasına geçmek,  
ciddi zaman ve para  
kaybı ile çeşitli hayal 
kırıklıklarına neden  
olabilir. Analiz aşaması  
ile işin şansa bırakılmasının 
önüne geçilmiş  
olur.

2Teşvik Planlaması: 
Türkiye, hem yatırıma 

hem Ar-Ge’ye hem de 
ihracata verdiği teşvikler 
ile dünyanın sayılı ülkeleri 
arasındadır. Özellikle  
Ar-Ge ve ihracat teşvikleri, 
mühendislik şirketlerinin 
Türkiye operasyonları ve  
yabancı pazarlara  
açılırken karşılaşacakları  
maliyetlerin azaltılması  
için çok önemlidir.  
Yenilikçi mühendislik 
çalışmaları yapan 
şirketler, doğaları gereği, 
ileri teknolojili ürünler 
geliştirdikleri için;  
vergi muafiyetleri, 

Etkin Proje, Avrupa Savunma 
Fonu için Hazır
Avrupa Birliği bütçesinden ayrılacak Avrupa Savunma 
Fonu ile Avrupa genelinde, iş birlikçi savunma 
Ar-Ge geliştirme faaliyetleri, tamamen ve doğrudan 
finanse edilerek desteklenecek. Bu noktada, üye 
ülkelerin, AB ile anlaşmış olduğu savunma yetenekleri 
ve Ar-Ge öncelikleri hesaba katılacak.
Öncelik alanları; elektronik, metamalzeme, şifreleme 
yazılımları ve robotik ile geleceğe dönük savunma 
teknolojileri ve uygulamaları gibi kritik ve yenilikçi 
teknolojileri içerebilecek.
İki adımlı yaklaşım uygulanacak. 2019 sonuna kadar 
devrede olacak olan AB bütçesel döngüsü (Multiannual 
Financial Framework) kapsamında, 2017 için tahsis 
edilen 25 milyon avronun yanı sıra 2019’un sonuna 
kadar, toplamda 90 milyon avro sağlanacak.
7 Haziran 2017 tarihi itibarıyla açılan çağrılar şunlar:
1. PADR-US-2017 Technological Demonstrator
 For Enhanced Situational Awareness In A Naval
 Environment
2. PADR-FPSS-2017 Force Protection and Advanced
 Soldier Systems Beyond Current Programmes
3. PADR-STF-2017 The European Defence 
 Research Runway
Bu yılın sonuna kadar, ilk hibe anlaşmalarının 
imzalanması hedefleniyor. 2020’den sonraki 
bütçesel döngüde, bu hazırlık evresinin sürdürülmesi 
hedefleniyor. 2018’de, Avrupa Komisyonu, 2020 
sonrası dönem için, yıllık yaklaşık 500 milyon avronun 
ayrılacağı, özel bir AB savunma araştırma programı 
önerecek. Böylece AB, Avrupa’daki en büyük 
savunma yatırımcılarından birisi olacak.
Bu program ve çağrı ile ilgili olarak, Türk savunma 
şirketleri için, bir European Economic Interest Group 
(EEIG) kurmak ya da var olan bir EEIG’ye dâhil 
olmak mümkün.
Ayrıntılı bilgi için, Rosen Dimov (rosen.dimov@etkinproje.com) 
ile temasa geçilebilir. 
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vergi indirimleri, hibe 
ve çok düşük faizli ya da 
sıfır faizli kredilerden 
faydalanabilirler. Bu 
sayede, üretim ve geliştirme 
maliyetleri düşerken, daha 
rekabetçi hâle gelebilirler. 
Ar-Ge teşviklerine ek 
olarak, ihracat teşvikleri 
de ciddi finansman 
avantajı sağlamaktadır. 
Uçak biletinden pazar 
araştırmasına, ofis 
masraflarından pazarlama 
masraflarına ve hatta olası 
şirket alımlarına kadar 
birçok gider, milyon dolarlar 
seviyelerinde hibe teşvikler 
ile desteklenmektedir. 
Bu destekleri kullanmak, 
zaten yapılacak olan 
masrafların azaltılmasına 
ve birim zamanda, daha 
fazla iş yapılmasına imkân 
verecektir. O nedenle yurt 
dışı operasyonların bir 
adım öncesinde, teşvik 
planlamasının yapılmış 
olması gerekmektedir.

3Pazar-Teknoloji 
Araştırması: Maalesef 

Türk şirketlerinin 
ortalama pazar ve 
teknoloji araştırması 
yaklaşımı, Google’ın 
birinci sayfasından öteye 
gitmemektedir. Oysa sadece 
rakiplerin web sayfalarına 
bakmak, zifiri karanlıkta, 
cılız bir mum ışığı ile yol 

bulmaya benzer. Yurt dışına 
açılacak bir şirketin, güçlü 
bir fenere ve 360 derece 
görüş açısına ihtiyacı vardır. 
Bu yüzden, regülasyonlar, 
fikri mülkiyet hakları (FMH), 
kullanıcı deneyimleri ve 
teknik karşılaştırmalara 
kadar birçok parametreyi 
esas alacak pazar 
araştırmalarının yapılması 
ve ürün süreçlerinin, bu 
çalışmalarla toplanan 
veriler ışığında yeniden 
değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle 
FMH detaylarını ve pazar 
alışkanlıklarını bilmeden 
satış sürecine gitmek, ciddi 
efor kaybına neden olabilir.

4Networking: Yöntem 
bilgisi (know-how) 

kadar önemli başka bir 
konu doğru kişi bilgisidir 
(know-who). Doğru kişiye, 
doğru zamanda, doğru 
projenin sunulması, 
başarının anahtarı 
olacaktır. Aksi takdirde, 
işimiz şansa ve denemeye 
kalır. Bu da ancak tesadüfi 
başarı getirir. O nedenle 
projenin, şirketin veya 
fikrin; kime, nasıl ve 
ne zaman sunulacağı 
üzerine çalışılması 
gerekmektedir. Örneğin, 
sadece İngiltere’de, 
400’ün üzerinde yatırımcı 
grubu bulunmaktadır. 

Bu grupların birçoğu 
mühendislik şirketlerine 
yatırım yaparken; hepsinin 
yatırım beklentileri, sunum 
formatları, stratejileri ve 
yatırım miktarları farklıdır. 
Bununla birlikte, müşteriler 
için de beklentiler çeşitlilik 
göstermektedir. O nedenle 
yabancı pazarda faaliyet 
göstermeden önce, 
bağlantılar (networking) 
konusunda çalışmalara 
başlanması ve harcanacak 
olan zamanın optimize 
edilmesi faydalı olacaktır.

5Sunum ve Stratejiler: 
Diğer sektörlerde olduğu 

gibi, Türk mühendislik 
şirketleri de “ambalaj” 
konusunda pek başarılı 
değildir. Neyi sattığınız 
kadar, nasıl sattığınız 
da önemli olduğu için, 
ürününüzün ve şirketinizin 
sunumlarının ve bunun 
arkasında da stratejinizin 
tam ve etkileyici olması 
gerekmektedir. Çok güzel 

bir projeyi, yanlış bir sunum 
ile başarısızlığa mahkûm 
etmek mümkündür. Müşteri 
veya yatırımcının radarında 
olmayan bir kampanya 
ile pazara açılmak da 
başarısızlık getirecektir. 
O nedenle uluslararası 
pazara açılacak olan 
şirketlerin, tek ve sabit bir 
sunum yerine, karşısındaki 
muhataba göre değişken 
ve etkileyici sunum ve 
stratejilere ihtiyacı  
vardır.

6Uluslararasılaşma: Bu 
aşama, şirketin yabancı 

pazarlara açıldığı; ancak 
operasyonlarını hâlen 
Türkiye’den yönetmeye 
başladığı aşamadır. 
Bu noktada, özellikle 
şirket adına müşteri 
görüşmeleri yapabilecek, 
ön-satış ve satış işlemleri 
gerçekleştirebilecek, 
ürün sahibi ile rekabet 
etmeyecek ve teknik 
altyapıya sahip aracı 
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kurumlar ile çalışmak 
oldukça verimli olacaktır. 
Özellikle Avrupa Birliği 
(AB) gibi büyük pazarlarda, 
ilgili ülkede konuşlu 
temsilcilerin bulunması; 
hem yabancı müşteriler 
tarafından tercih edilmekte 
hem de operasyonel 
kolaylık sağlamaktadır. 
Bu sayede, ilk günden bir 
yapılanmanın getireceği 
ek maliyetler ve hukuki 
zorluklardan da kaçınılmış 
olunacaktır.

7Yabancı Pazarda 
Yerelleşme: Yabancı 

pazarlara açılmada ilk akla 
gelen, yurt dışında bir ofis 
açmak olmakla birlikte, 
aslında bu son aşama ve 
olgunlaşması gereken bir 
sürecin son adımıdır. Bu 
aşamada, ofis açılmadan 
önce; istihdam maliyetleri, 
yerel teşvikler, vergi ve 
muhasebe sistemi, hukuk 
sistemi ve vize işlemleri ile 
ilgili ön çalışma yapılması 
ve özellikle yer seçiminde; 

maliyet, istihdam kolaylığı 
ve teşvik üçgenine dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 
Uluslararası pazarlarda 
açılacak ofislerin; satış, 
pazarlama ve ilk seviye 
teknik destek işlevlerine 
sahip olması ve esas 
geliştirmenin, yine Türkiye’de 
yapılması, hem stratejik hem 
de finansal olarak avantajlar 
yaratacaktır.
Yurt dışına açılma sürecinin 
bu adımlarının ayrıntıları, 
Tablo 1’de verilmiştir.

İhracat Potansiyeli
2017 yılının başında açık-
lanan ihracat rakamlarına 
göre, Türkiye’nin 2015 yılın-
da gerçekleştirdiği ihracat, 
yaklaşık 143,8 milyar dolar; 
2016 yılında gerçekleştirdi-

ği ihracat ise yaklaşık 142,6 
milyar dolardır. Bu değerler, 
bütün sektörlerin toplam ih-
racat değeridir. Ülkemizin 
potansiyeli, doğru yöntemler 
uygulandığında, gerçekte bu 
değerlerin çok ötesindedir.
İhracatı arttırmaya yönelik, 
çeşitli kamu kurumlarının 
hedefleri ve stratejik ça-
lışmaları bulunmaktadır. 
Bunların başında, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığının ça-
lışmaları ile Ekonomi Ba-
kanlığının çeşitli başlıklar 
altında sunulan ihracat des-
tekleri gelmektedir. Bunla-
ra ek olarak, mühendislik 
firmalarının, yukarıda açık-
lanan 7 aşamalı yurt dışına 
açılma sürecini bir bütün 
olarak çalıştırmaları, bu sü-
reci hızlandıracaktır.

ANALİZ DANIŞMANLIĞI
n	 Müşterinin İngiltere merkez olmak üzere,
 AB pazarına uygunluğunun araştırılması
n	 Ürün, proje, şirket teknik incelemesi, 
 yurt dışı pazarlara uygunluğun belirlenmesi
n	 Teşvik uygunluğu analizi (İhracat teşvikleri ve 
 Ar-Ge teşvikleri)
n	 Yaklaşık pazarlama, operasyon bütçesinin 
 oluşturulması
n	 Kaynakların, aksiyon planının ve hedeflerin 
 belirlenmesi
n	 Yurt dışı operasyon planı teklifinin oluşturulması

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI
 İhracat Teşvikleri 
n	 Tanıtım Faaliyetleri
n	 Marka tescil
n	 Fuar Katılımı
n	 Pazara giriş belgeleri
n	 Pazar araştırması - gezi desteği
n	 Pazar araştırması - rapor desteği
n	 Pazar araştırması - yurt dışı şirket alım desteği
n	 Tasarım ve tasarım ofisi desteği
n	 Tasarım ve ürün geliştirme desteği
 Ar-Ge Teşvikleri
n	 Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb.
 açısından incelenmesi
n	 Proje hibe ve kredi kaynakları araştırması
n	 Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması
n	 Proje dosyasının oluşturulması
n	 Proje başvurusunun yapılması
n	 Proje sunumu ve savunmaya hazırlık
n	 Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin 
 yönetilmesi
 Proje Yürütme
n	 Projenin yürütülmesi, izlenmesi, raporlanması
n	 Dönemsel mali ve teknik ilerleme raporlarının 
 oluşturulması
n	 Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık
 hizmetinin verilmesi
n	 Dönem raporu sunumları ve izleyici denetlemesine
 hazırlık
n	 Proje sonuç raporunun  hazırlanması

PAZAR VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMASI 
n	 Ulusal ve uluslararası pazar araştırmaları ve 
 pazar araştırma raporu
n	 Teknoloji, patent ve fikri mülkiyet hakları 
 araştırması
n	 Sektörel, bölgesel ve kamu-özel sektör 
 araştırma raporları
n	 Teknik ve mali fizibilite

SUNUM VE STRATEJİ DANIŞMANLIĞI 
n	 Satış, pazarlama, tanıtım, lansman ve 
 yatırım sunumları
n	 Yatırım sonrası yürütme süreci sunumları
n	 Yatırımcı ve müşteri stratejilerinin oluşturulması

NETWORKİNG
n	 Birebir ve toplu B2B, B2C organizasyonlar düzenlenmesi
n	 Doğrudan müşteri görüşmeleri
n	 Kamu-Özel sektör görüşmeleri
n	 Medya ve basın tanıtımları, etkinlik planlanması
n	 Yatırımcı ilişkilerinin kurulması

ÖN-SATIŞ VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI 
n	 Müşteri adına ön satış işlemlerinin yürütülmesi
n	 Müşteri adına satış sürecinin yürütülmesi, 
 kontrat imzalanması
n	 İlk seviye iş ve teknik destek sağlanması, 
 operasyon yönetimi

YERELLEŞME
n	 Ofis ya da yatırım için bölge seçimi
n	 Vergi danışmanlığı
n	 Hukuk danışmanlığı
n	 Vize danışmanlığı
n	 İstihdam danışmanlığı

Tablo 1. 7 Aşamalı Yurt Dışına Açılma Süreci
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Milli Savunma Üni-
versitesi Hezârfen 
Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri Enstitüsü tara-
fından, 2003 yılından bu yana,  
iki yılda bir düzenlenen 
konferansa, savunma ve 
havacılık sanayisinde faa-
liyet gösteren firmalar da  
sponsor olarak destek ver-
diler. “Design & Testing of  
Nanosatellites (Nano Uy-
duların Tasarım ve Testi)”  
konulu eğitim ile başlayan 
konferans kapsamındaki 
sunum ve bildiriler ise geç-
tiğimiz yıllarda olduğu gibi,  
bu yıl da İstanbul Harbiye’de-
ki, Askeri Müze ve Kültür Si-
tesi Komutanlığı’nda, açılış 
konuşmalarının ardından 
yapıldı.

Uzay Teknolojileri, 
Toplumun 
Sorunlarını Çözmeli
Konferansın açılış oturu-
munda ilk konuşmayı yapan 
Prof. Dr. Orhan Altan, şun-
ları kaydetti: “Öncekilerde 
olduğu gibi, RAST 2017’nin 
de esas amacı, uzay tekno-
lojilerindeki gelişmelerin 
değerlendirileceği ve su-
numların yapılacağı bir or-
tam sağlanmasıdır. Elbette 
mutlak hedeflerimizden 

biri, toplumun sorunlarının 
üstesinden gelinmesidir ve 
bu çok önemlidir. Uzay ve 
özellikle uzay ekonomisi, 
bu konuda yardımcı olmalı-
dır. Dünyadaki nüfusumuz, 
birkaç milyara yaklaşıyor. 

Toplumun her kesiminde 
dengeli bir refah seviyesi-
ne ulaşılmasında ve farklı 
topluluklar arasındaki ça-
tışmaların azaltılmasında, 
uzay teknolojileri yardımcı 
olmalıdır. Bu mutlak hedefe 

ulaşılması için, uzay tek-
nolojisinin ekonomik bo-
yutunu ve bunun, dünyada  
tüm ülkelerin ekonomik 
büyümesini nasıl teşvik 
edeceğini irdelemeye çalı-
şıyoruz.”

RAST 2017’de 
Uzay Ekonomisi Konuşuldu
Uluslararası katılımla gerçekleştirilen, Uzay Teknolojilerindeki 
Son Gelişmeler Konferansı (International Conference on Recent 
Advances in Space Technologies / RAST)’nın 8’incisi, 19-22 Haziran 
tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirildi. MSI Dergisi’nin 
resmi yayını ve basın sponsoru olduğu konferansın bu yılki teması 
ise “Uzay Ekonomisi: Kalkınma ve Sürdürülebilirlik (Space 
Economy: Development & Sustainability)” oldu.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

DLR German Remote Sensing Data 
Center Başkan Yardımcısı Gunter 
Schreier, Org. Abidin Ünal’dan, 
teşekkür plaketi aldı.

Sponsorluk plaketi, Org. Hasan Küçükakyüz 
tarafından, Alp Havacılık Yönetim Sistemleri Müdürü 
Muhammet Erdem’e verildi.

Airbus DS Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi 
Mustafa İlarslan, sponsorluk plaketini, 
Org. Hasan Küçükakyüz’den aldı.

Org. Hasan Küçükakyüz, sponsorluk plaketini, 
TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B Uyduları Program 
Yöneticisi Taha Tetik’e takdim etti.T
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Prof. Dr. Orhan Altan Tümg. Ali Çetinkaya Gunter Schreier
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Uzay Pazarının Yıllık 
Cirosu 300 Milyar Dolar
Prof. Dr. Altan’ın ardın-
dan söz alan Hava Harp 
Okulu Komutanı Tümg. Ali 
Çetinkaya ise uzay tekno-
lojilerinin günlük hayata ve 
ekonomiye olan katkılarına 
ilişkin örnekleri anlattık-
tan sonra, şunları hatırlattı: 
“Tüm bu yeri doldurulamaz 
uygulamalar, uzayı bir se-
çenekten ziyade, zorunluluk 
hâline getirmiştir. Dahası, 
uzay âleminde, bazı önemli, 
hatta tarihi gelişmelere tanık 
oluyoruz. Son yıllarda, uzay 
turizmi, asteroid madenciliği, 
Mars’a yolculuk ve uzaydan 
enerji transferi gibi gelenek-
sel olmayan uzay teşebbüs-
leri ortaya çıkmaya başladı. 
Tüm bu girişimler, uzay tek-
nolojileri anlayışında, yeni 
bir olgunluk seviyesi ve ino-
vasyonun göstergesi. Uzay 
uygulamaları, yeni pazarlar 
yaratıyor ve toplumun her 
kesiminde, hayatı kolaylaş-
tıracak yeni yöntemler oluş-
turuyor. Modern toplumun 
işleyişine olan büyük katkı-
larına ilaveten, uzay tekno-
lojileri, aynı zamanda, uzaya 
açılan ülkeler için ekonomik 
kazanç anlamına da geliyor. 
Dünya uzay pazarı, 300 mil-

yar dolarlık bir yıllık ciroya 
sahip ve bu sürekli artıyor. 
Hükümetler ve özel şirket-
ler, bu hızlı büyüyen pazar-
daki kazançlarını katlamak 
için, yeni uygulamalara yatı-
rım konusundaki çabalarını 
yoğunlaştırıyor. Uzay prog-
ramlarına yapılan yatırımlar, 
ekonomik anlamda büyük 
geri dönüşler sağladı ve hem 
gelişmiş hem de gelişmekte 
olan toplumlara katkı sağla-
yan teknolojik inovasyonun 
arkasındaki itici güç oldu… 
Bu sebeplerle hızla büyü-
yen uzay ekonomisine dikkat 
çekmek için, RAST 2017’nin 
teması ‘Uzay Ekonomisi: Kal-
kınma ve Sürdürülebilirlik’ 
olarak seçildi.”

Uzay Teknolojilerinin 
Ekonomiye Katkıları
Tümg. Çetinkaya’dan sonra, 
DLR German Remote Sen-
sing Data Center Başkan 
Yardımcısı Gunter Schre-
ier bir sunum yaptı. Sch-
reier, sunumunda, diğer 
adı Copernicus Programı 
olan Avrupa Dünya Gözlem 
Programı (European Earth 
Observation Programme) 
hakkında bilgiler verdi.
Açılış konuşmalarının ardın-
dan, Hava Kuvvetleri Komu-

tanı Orgeneral Abidin Ünal ve 
Muharip Hava Kuvveti ve Hava 
Füze Savunma Komutanı Or-
general Hasan Küçükakyüz 
tarafından, sponsor firma 
temsilcilerine plaket takdim 
edildi. Plaket takdiminin 
ardından, Orgeneral Ünal, 
konferansta standı bulunan 
firmaların yetkilileri ile kısa 
görüşmeler gerçekleştirdi 
ve onlardan, çalışmaları ile 
ilgili bilgi aldı.

Sektör, Uzay 
Teknolojilerindeki 
Tecrübesini Aktarıyor
Akademisyenler ve sektör-
deki profesyonellerin yanı 
sıra sponsor firma temsil-
cilerinin de konuşmacı ola-
rak katıldığı konferansın 
bildiri ve sunumlara ayrılan 
bölümü ise açılış konuş-
malarının ardından başladı. 
Konferansın son gününe ka-
dar devam eden sunumlar, 
birbirine paralel 4 oturum 
hâlinde gerçekleştirildi. Sa-
vunma ve havacılık sanayi-
sinden sunum yapan firma 
temsilcileri, şöyle oldu:
n	 TUSAŞ’ta Güç Elektroniği

ve Elektrik Sistemleri 
Tasarım Mühendisi 
olarak görev yapan 
Eyyüp Demirkutlu,

n	 TUSAŞ’ta Yörünge ve
Yönelim Kontrol 
Mühendisi olarak görev 
yapan Kağan Ataalp,

n	 TÜRKSAT 4A ve 
TÜRKSAT 4B Uyduları 
Program Yöneticisi 
Taha Tetik,

n	 TÜRKSAT’ta Kıdemli
Uzman Mühendis olarak 
görev yapan Murat 
Bulut,

n	 ASELSAN Uydu Görev
Yükleri Program Direktörü 
Alime Özyıldırım,

n	 ASELSAN’da Uydu Görev
Yükleri Tasarım 
Mühendisi olarak görev 
yapan Ramazan Uzel,

n	 STM’de Lider Sistem
Mühendisi olarak görev 
yapan Ahmet Sezer,

n	 STM’de Kıdemli Sistem
Mühendisi olarak görev 
yapan Zeynep Dinçer 
Vural ve

n	 ROKETSAN’da Uzay
Sistemleri Tasarım 
Mühendisi olarak görev 
yapan Burak Karaman.

Ayrıca Airbus DS Space’de 
Telekom Uyduları ve Fay-
dalı Yük Tasarımcısı olan  
Dr. Tanvir Ahmad, Da-
vetli Konuşmacı (Keynote  
Speaker) olarak bir sunum 
yaptı.

Org. Hasan Küçükakyüz, sponsorluk plaketini, 
TUSAŞ Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı Koordinatörü 
Onur Tarakçıoğlu’na takdim etti.

ASELSAN Uydu Görev Yükleri Program Direktörü 
Alime Özyıldırım, sponsorluk plaketini, 
Org. Hasan Küçükakyüz’den aldı.

Sponsorluk plaketi, Org. Hasan Küçükakyüz 
tarafından, ROKETSAN Uzay Projeleri Yönetim 
Sorumlusu Osman Çelebioğlu’na verildi.

Sponsorluk plaketi, Org. Hasan Küçükakyüz 
tarafından, TEI’de Kıdemli Tasarım Mühendisi olarak 
görev yapan Cüneyt Oflaş’a verildi.

Thales Alenia Space İş Geliştirme Yöneticisi 
Cengiz Aşık, sponsorluk plaketini, 
Org. Hasan Küçükakyüz’den aldı.

Org. Hasan Küçükakyüz, sponsorluk plaketini, 
STM RF ve Simülasyon Sistemleri Direktörü Başak 
Hassoy’a takdim etti.
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MSI Dergisi’nin 146’ncı (Haziran 2017/07) sayısında 
başladığımız ve IDEF 2017’den öne çıkan gelişmeleri 
aktardığımız özel bölümümüze, bu sayımızda da de-

vam ediyoruz.
IDEF 2017’den derlediğimiz haberlere, MSI Dergi-
si’nin 148’inci (Ağustos 2017/09) sayısında yayınlanacak, 
3’üncü ve son bölüm ile noktayı koyacağız. Bu bölümde;  
TUSAŞ, TÜMOSAN, CTECH, Ohio Ordnance, Vericor başta ol-
mak üzere, yerli ve yabancı firmaların haberleri yer alacak.

Sektör, Özgün Ürünlere Yönelik 
Kararlılığını, IDEF 2017’de Gösterdi

Türk savunma ve havacılık sanayisi, 
gelişimini daha da hızlı olarak 

sürdürmeyi başarırsa, IDEF 2017, 
muhtemelen, bu yeni dönemin 

somutlaşmaya başladığı nokta olarak 
görülecek. Pek çok firma, fuarda, yeni 

ve özgün ürünlerinin maketlerini 
ya da prototiplerini sergileyerek, 

geleceğin neler getirebileceğinin de 
ipuçlarını verdi.

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

MSI Dergisi’nin standının ziyaretçileri arasında, AMAC üyesi 
askeri ataşeler de yer aldı.
DÜZELTME VE ÖZÜR: MSI Dergisi’nin 146’ncı 
(Haziran 2017/07) sayısında, “Kablolu Çok Rotorlu 
İnsansız Uçan Sistemi için Dev İş Birliği” başlıklı haberde, 
Lapis Havacılık Genel Müdürü Halim Sertbaş’ın 
soyadı, yanlışlıkla “Serttaş” olarak yazılmıştır. 
Bu hata nedeniyle Sayın Sertbaş ve 
okuyucularımızdan özür dileriz.

Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Prof. Dr. Haki Demolli ve beraberindeki heyet, yoğun fuar programları içerisinde zaman ayırarak MSI Dergisi standını da 
ziyaret etti. Prof. Dr. Demolli, MSI Dergisi’nin, Kosova Cumhuriyeti Savunma Ataşeliği’ne verdiği katkılar nedeniyle MSI Dergisi Uluslararası İlişkiler ve Yayın 
Koordinatörü Birol Tekince’ye bir kalem takımı hediye etti.

A
ks

i b
el

ir
ti

lm
ed

ik
çe

 t
üm

 f
ot

oğ
ra

fl
ar

: ©
 M

SI
 D

er
gi

si



Temmuz 2017 - 65



MSI IDEF 2017 ÖZEL / Bölüm II

66 - Temmuz 2017

Alp Havacılık, fuarın ilk günü, Lockheed Martin (LM) ile  
2 anlaşma imzaladı. Bunlardan ilki LM Sikorsky Airc-

raft ile imzalanırken,  anlaşma çerçevesinde Alp Havacılık,  
Sikorsky H-60 ve S-70i helikopterlerinin iniş takımı yükleni-
cisi oldu. Türkiye’de Alp Havacılık tesislerinde üretilen iniş 
takımları ABD’ye ihraç edilecek. Bu anlaşma, ilk aşamada, 
5 yıl için geçerli olacak. Alp Havacılık, daha evvel TAI ile 
imzalamış olduğu sözleşme ile, Genel Maksat Helikopter 
Projesi kapsamında, tüm iniş takımı montajlarını da ger-
çekleştirecek.

İkinci imza ise Lockheed Martin Rotary & Mission Systems 
ile bir Alp Havacılık iştiraki olan Alpteknik Havacılık arasın-
da atıldı. Bu anlaşma ile Alpteknik Havacılık, Sikorsky S-76, 
S-92, S-61 ve M28 ticari platformlarının, Türkiye, Azerbay-
can, Kazakistan, Türkmenistan ve diğer Orta Asya ülkele-
rindeki Satış Temsilcisi oldu. Hâlen bölgede, 20’ye yakın 
Sikorsky ticari platformu uçuyor. Bunlar, S-92 ve S-76 heli-
kopterlerinden oluşuyor. Alpteknik Havacılık, aynı zamanda; 
bu ülkelerde yedek parça distribütörlüğü ve tamir, yenileme 
ve satış sonrası hizmetler konusunda faaliyet gösterecek.

Alp Havacılık, Lockheed Martin/Sikorsky 
ile İş Birliğini Derinleştiriyor

©
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ASELSAN, fuara, bugüne kadar gerçek-
leştirilen IDEF fuarlarındaki en büyük 

stant alanı ile katıldı. 4.161 metrekaresi  
kapalı ve 740 metrekaresi açık olmak üze-
re, toplam 4.901 metrekare genişliğe sa-
hip olan ve 300’den fazla ürün ve sistemin 
yer aldığı standında ASELSAN, onlarca 
yeni ürününü, ilk defa sergiledi.
ASELSAN tarafından yayınlanan basın 
bülteninde, bu geniş ürün ailesi ile ilgili  
şu ayrıntılar öne çıkartıldı:
n Seyir füzeleri ve benzeri tehditlere

karşı geliştirilen KORKUT Hava 
Savunma Top Sistemi ile HİSAR 
Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma 
Sistemleri; insansız hava aracı 
tehdidine karşı geliştirilen İHTAR Anti-Drone  
Sistemi, terör olaylarına karşı güvenlik gereksinimlerini 
karşılamak üzere geliştirilen Kamu Güvenliği  
Yönetim Sistemi, dikkat çeken ürünler arasında  
yer aldı.

n Sergilenen kara sistemleri arasında; Tank Atış Kontrol
Sistemleri, Stabilize Silah Sistemleri, Modern Piyade 
Sistemleri, Giyilebilir Teknolojiler, İnsansız Araçlar ve 
Elektro Optik Sistemler öne çıktı.

n Aviyonik sistemler arasında; Hedefleme Podu, 
Çok Fonksiyonlu Gösterge Birimi, Ataletsel Seyrüsefer 
Sistemi, Helikopter ve Uçak Kokpitleri, Lazer Güdüm 
Kitleri, ilk göze çarpan ürünler arasında yer aldı.

n Deniz sistemlerinden VATOZ Sensör Yönetim  
 Sistemi, Torpido ve Torpido Karıştırma Sistemleri,
 Denizaltı Elektronik Harp Sistemi ve Radar 
 Sistemleri, ziyaretçiler tarafından ilgi ile 
 karşılandı.
n ASELSAN, uzay teknolojileri alanındaki kabiliyetlerini de 

sergiledi. Bunlar arasında; uydu görev yükleri, uydu 
alt sistemleri ve ekipmanları ile uydu görev yükü 
ekipmanları yer aldı.

Bu yıl ASELSAN standındaki diğer bir yenilik ise  
Tedarikçi Köşesi oldu. ASELSAN ile çalışan ya da  
çalışmak isteyen tedarikçiler, Tedarikçi Köşesi’nde  
ağırlandı.

ASELSAN, IDEF’e 
Ağırlığını Koydu
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t ASELSAN,
Genel Maksat 
Helikopter projesi için 
geliştirdiği, entegre 
modüler aviyonik 
sistemini de 
katılımcıların ilgisine 
sundu.

t  ASELSAN, TF-X için 
hazır olduğunu, aviyonik 

ve kokpit çözümlerini 
sergilediği bu maket ile 

gösterdi.
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Fuar sırasında, 10 Mayıs’ta, Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı 
Üretim Birlikleri ile; ASELSAN HBT Sektör Başkanlığı arasında, 
haberleşme sistemleri konularında; ASELSAN MGEO Sektör Başkanlığı 
arasında elektro-optik sistemler ve bomba güdüm kitleri konularında ve 
REHİS Sektör Başkanlığı ile elektronik harp sistemleri konularında iş birliği 
anlaşmaları imzalandı.

t HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi 

t HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi 
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t ASELSAN El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İnceleme (ETİ) Sistemi, Nurol Makina EJDER YALÇIN aracın üzerine entegre edilen; ASELSAN ÇAKI robotik kolundan, 
ASELSAN GERGEDAN RF karıştırıcı sisteminden, ASELSAN ŞAHİNGÖZÜ-OD termal kamerasından, ASELSAN YANKI akustik atış yönü tespit sisteminden, entegrasyonu 
ASELSAN tarafından gerçekleştirilen ve menfezlerdeki hareketliliği kaydeden sismik algılayıcıdan ve ASELSAN SECANS güvenlik yönetimi yazılımından oluşuyor.

t  ASELSAN, Leopard 2A4 tankları için geliştirdiği modernizasyon çözümünü de IDEF’te sergiledi. 
Fuarda, M60T tanklarının modernizasyonu için sözleşme imzalayan firma, Leopard 2A4 tanklarının 
modernizasyonunu da üstlenirse ALTAY tankı da dâhil, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 
tankların ortak alt sistemlere sahip olacağını belirtiyor.

tASELSAN, sağlık alanında geliştirdiği özgün 
sistemleri de standında sergiledi.
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t  ASELSAN, KALKAN Hava Savunma Radarı’nın; performans özellikleri 
arttırılmış, bazı kritik birimleri yerlileştirilerek yeni nesil ürünlerle 
değiştirilmiş, müşteri istekleri doğrultusunda yenilenmiş konfigürasyonu 
olan KALKAN II’yi de fuarda sergiledi.

t  ASELSAN, KALKAN Hava Savunma Radarı’nın; performans özellikleri 
arttırılmış, bazı kritik birimleri yerlileştirilerek yeni nesil ürünlerle 
değiştirilmiş, müşteri istekleri doğrultusunda yenilenmiş konfigürasyonu 
olan KALKAN II’yi de fuarda sergiledi.

t

    ASELSAN, Hava Savunma Harbi Fırkateyni (TF-2000) projesinde 
kullanılması planlanan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD)’ın direğe 
(mast) entegre edilmiş hâlini, 1/10’luk bir maket olarak sergiledi.
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ASELSAN,
TORK Torpidoya 
Karşı Savunma Torpidosu 
(önde)’nun ardından, 
ORKA Hafif Torpidosu 
(arkada)’nu da geliştirdi.

ASELSAN, Düşük Frekans Çekili Aktif 
Sonar (solda, sarı renkli) ve 

HIZIR Suüstü Gemileri için Torpido Karşı 
Tedbir Sistemi ile su üstü platformlarının 

farklı ihtiyaçlarını karşılamaya hazır 
olduğunu gösterdi.

74 - Temmuz 2017

tASELSAN, deniz kuvvetlerinin hedef bot ihtiyacına yönelik olarak, 
ALBATROS-T İnsansız Su Üstü Hedef Botu’nu geliştirdi.

t ZARGANA Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemi
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tASELSAN, AHS-120 120 mm Havan Sistemi’ni, otomatik havan sistemlerine 
olan ilgiyi öngörerek tasarladı. Sistem, alt sistemleri dâhil tamamı 
ASELSAN tarafından özgün olarak tasarlanan; Otomatik Namlu Yönlendirme 
Sistemi, Otomatik Mühimmat Yükleme Sistemi, Geri Tepme Mekanizması ve 
Atış Kontrol sistemleri ile donatılmış taret üzerine entegre edildi. 
AHS-120, yivli ve yivsiz her türlü yerli ve yabancı havan namlusunun 
entegresyonuna olanak sağlıyor.

tASELSAN’ın, bugüne kadar 11 ülkeye ihraç edilen Uzaktan Komutalı 
Silah Sistemi (UKSS) ürün ailesinin ilk ürünü STAMP sistemi, 
yeni tasarımıyla ilk defa IDEF’te sergilendi. STAMP-2, kullanıcıların 
iyileştirme önerileri ve ihtiyaçları dikkate alınarak, daha kabiliyetli, 
daha küçük ve hafif şekilde tasarlandı. Sistemin yükseliş ekseninde 
hareket limitleri de arttırıldı. STAMP-2 sistemi için geliştirilen kullanıcı 
arayüzünde, 19 inç ekran kullanılıyor. Güverte altından mühimmat besleme 
imkânı sayesinde, sistemde yüklü mühimmatın azalması durumunda, 
gemi personeli, karşı atışa maruz kalmadan, gemi içerisinden sisteme 
mühimmat yükleyebiliyor.
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t  TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmekte olan BOZDOĞAN görüş ötesi 
hava-hava füzesinin RF arayıcı başlığı, ASELSAN tarafından geliştiriliyor.

t

 Muharip Uçak Aktif Faz Dizinli Çok Fonksiyonlu Radar (solda) ve
hava platformlarına, elektro-optik algılayıcılar gibi entegre edilebilmesine 
olanak sağlayan fiziksel özellikleri ile dikkat çeken m-SAR Sentetik 
Açıklıklı Radar (sağda)

t ASELSAN, İHTAR Mikro/Mini İHA Hava Savunma Sistemi’ni, kamu 
ve ticari alanların hava sahalarının, mikro ve mini boyutlardaki 
insansız hava araçlarının yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunması 
amacıyla geliştirdi. Sistem, tehdidin tespit, takip ve teşhisi için, 
ACAR-İHA radarını ve yine ASELSAN tarafından geliştirilen, 
elektro-optik sistemi kullanıyor. Tehditlerin önlenmesi ve etkisiz hâle 
getirilmesi için ise GERGEDAN Karıştırma/Köreltme Sistemi kullanılıyor.

ASELSAN, 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarını 
göz önünde 
bulundurarak, 
CENKER Takım 
ve Tek-Er Komuta 
Kontrol Sistemi’ni 
tasarladı.



Temmuz 2017 - 77



MSI IDEF 2017 ÖZEL / Bölüm II

78 - Temmuz 2017

tASELSAN, insansız hava araçlarına yönelik uydu muharebe 
çözümleri de sunuyor.

t ASELSAN, haberleşme uyduları için geliştirdiği faydalı yükleri de sergiledi. 
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Son dönemde, başta Milli Savunma Bakanı Fikri Işık olmak 
üzere, sektörün ileri gelenleri tarafından, savunma sa-

nayisinin piramit yapısı içerisinde, ana yüklenicilerin hemen 
altında, orta büyüklükte firmalar bulunması gerektiğine vur-
gu yapılıyor. Zorlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Vestel 
Savunma ve AYESAŞ, IDEF’te sergiledikleri çözümleriyle bu 
konuda aranan kan olduklarını gösterdiler.

Vestel Savunma, İddiasını 
KARAYEL-SU ile Sürdürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerine, kiralama hizmeti kapsamında 
başarıyla hizmet veren ve silahlı testlerini de başarıyla ta-
mamlayan KARAYEL insansız hava aracı, bir ürün ailesi 
olma yolunda ilerliyor. Vestel Savunma, ilk kez IDEF’te gün 
yüzüne çıkarttığı KARAYEL-SU (Silahlı-Uzun) sürümü ile  
KARAYEL’in, hem havada kalış süresini hem de faydalı yük 
taşıma kapasitesini arttırıyor.
KARAYEL-SU, daha büyük bir kanat açıklığına, kanat uç-
larında kanatçıklara ve her kanadında 2’şer faydalı yük ta-
şıma noktasına sahip. Bu noktalardan her biri, 30 kg yük 
taşıyabiliyor; böylece KARAYEL-SU’nun kanat altlarında ta-
şıyabildiği faydalı yük miktarı, 120 kg’ye yükseliyor. Fuarda,  
KARAYEL-SU, kanat altlarında, ROKETSAN MAM-L ve 

Vestel Savunma ve AYESAŞ, Aranan Kan Olduklarını Gösterdiler

t  Tunus Milli Savunma Bakanı Farhat Horchani, Vestel Savunma standını 
ziyaret ederek KARAYEL-SU hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

KARAYEL-SU Teknik Özellikleri

Azami Kalkış Ağırlığı:  630 kg
Kanat Açıklığı:  13 m
Uzunluk:  6,5 m
Yükseklik:  2,11 m
Gövdede Taşınabilen Faydalı Yük: 50 kg
Kanatlarda Taşınabilen Faydalı Yük: 120 kg
Azami Motor Gücü:  97 BG (deniz seviyesinde)
Seyir Sürati:  60-80 kts
Tırmanma Hızı:  800 ft/dk
Operasyon İrtifası:  18.000 ft
Veri Bağı Menzili:  >150 km
Kalkış ve İniş Mesafesi:  <750 m (deniz seviyesinde)

Havada Kalış: 
 Mühimmatsız 20 saat, 60 kg mühimmatla

 12 saat, 120 kg mühimmatla 8 saat
 Buzlanma koruma sistemi, 
 yer istasyonları arasında geçiş özelliği, 
Diğer Özellikler:  tam otomatik kalkış ve iniş, yıldırım koruması, 
 özgün dağıtık aviyonik mimari, 
 3 yedekli uçuş kritik alt sistemler.
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MAM-C mühimmatları ile sergilendi. Kanat altı taşıma nok-
talarına, mühimmat dışında faydalı yükler de takılabiliyor. 
İHA’nın, gövde altındaki taşıma noktasında, 50 kg’ye kadar 
faydalı yükleri taşıma kabiliyeti, KARAYEL-SU’da da devam 
ediyor.

AYESAŞ, Operatör Konsollarına Nesil Atlattı
AYESAŞ’ın IDEF 2017’de öne çıkan ürünü ise Yeni Nesil Ope-
ratör Konsolu oldu. MİLGEM projesinin 5 ve 8’inci gemileri 
olan İ sınıfı fırkateynler ile BARBAROS sınıfı fırkateyn mo-

dernizasyon projesi başta olmak 
üzere, Deniz Kuvvetlerinin tüm 
su üstü projelerinde kullanılmak 
üzere tasarlanan konsol, deniz 
platformlarının yanı sıra kara plat-
formlarında da kullanılabilecek. 
Kompakt ve ölçeklenebilir yapısı, 
modüler tasarımı, ADVENT savaş 
yönetim sistemi ile uyumlu olması 
ve kolay idame edilebilir özellikte 
olması, Yeni Nesil Operatör Kon-
solu’nun dikkat çeken özellikle-
ri arasında yer alıyor. Konsolun 
IDEF’teki tanıtımı kapsamında, bir 
su üstü platformunun canlandırıl-
ması için, sanal gerçeklik uygula-
malarından da yararlanıldı.

t  Vestel Savunma, KARAYEL-SU’nun sunumunda, arttırılmış gerçeklik 
uygulamalarını da kullandı.

t

 t AYESAŞ’ın Yeni Nesil Operatör Konsolu  
(solda), askeri ataşelerin de ilgisini çekti (üstte).
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Son yıllarda, ürün ailesini yeni üyelerle genişleten BMC, 
fuarda;; Mayına Karşı Korumalı ve Çok Amaçlı Zırhlı Araç 

Ailesi’nin üyeleri olan KİRPİ, AMAZON ve VURAN ile birlik-
te emniyet birimlerine özel olarak üretilen Gizli Zırhlı Midi-
büs’ten oluşan, 3’ü yeni konfigürasyona sahip toplamda 5 
aracını sergiledi. Firmanın 500 metrekarelik stand alanında; 
ambulans ve özel görev ekipmanlarını taşıyan 2 farklı sürü-
müyle KİRPİ 4x4, VURAN 4x4, AMAZON 4x4 ve zırhlı midibüs 
yer aldı.  
BMC standındaki araçların çeşitli görevlerde kullanılabile-
ceklerini vurgulayacak şekilde farklı alt sistemlerle donatıl-
mış olmaları dikkatleri çekti.

KİRPİ, Bağımsız 
Süspansiyonla Geliyor
Bağımsız süspansiyonla donatılan KİRPİ’nin bu sürümü, 
farklı alt sistemlerin entegre edilebileceğini gösterecek  
şekilde; ASELSAN ÇAKI Çok Amaçlı Robotik Kol  
Sistemi, ASELSAN SARP uzaktan komutalı silah istasyo-
nu, ASELSAN üretimi yükselebilir direğe (mast) entegre  
elektro-optik sistemi, ASELSAN YANKI atış tespit  
sistemi ve karıştırıcı ile sergilendi. Araç, sis havanları da  
taşıyor.
BMC, aracın koruma seviyesini daha da geliştirecek şekilde, 
kompozit teknolojiler üzerinde çalışıyor. 

BMC’nin Araç Ailesi, Kullanıcı İhtiyaçlarına Dönük Yenileniyor
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Yenilikçiliğin Göstergesi VURAN
VURAN da IDEF 2015’te sergilenen sürümüne göre, önemli 
değişiklikler geçirdi. Savunma Sanayii Müsteşarlığının yü-
rüttüğü ve 406 adet aracın tedarikini konu alan Taktik Te-
kerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi’nin ihalesinde yarışan 
VURAN, fuarda, bu ihalenin gereksinimlerini karşılayan sü-
rümü ile sergilendi.
Başta güç grubu ve aks yer-
leşimleri olmak üzere ara-
cın çeşitli özellikleri, BMC 
tarafından yapılan testler ve 
analizlerin sonunda, aracın 
performansını daha da iyi-
leştirmek için değiştirildi. 
İhale şartnamesinde olan 
çeşitli alt sistemler de ara-
ca entegre edildi. Bunların 
arasında; ASELSAN SARP 
Dual uzaktan komutalı si-
lah istasyonu, KBRN koru-
ma sistemi, karıştırıcı, sis 
havanları, yangın söndürme 
sistemi (personel bölümü, 
motor bölümü, araç dışı ve 
lastikler için), ön camlar için 
çerçeve, kablo kesme kolla-
rı ve hidrolik vinç yer alıyor.

VURAN’ın Teknik Özellikleri

GENEL ÖZELLİKLER
Azami Hız:  110 km/sa

Tırmanma Kabiliyeti:  %70

Azami Yan Eğim:  %40

Sudan Geçiş:  800 mm

Menzil:  600 km

Motor:  375 PS 

Şanzıman:  Tork konvertörlü tam otomatik, 

 6 ileri, 1 geri

Transfer Kutusu:  2 hız kademeli, kilitlenebilir tip 

Süspansiyon (Ön ve Arka):  Bağımsız

Frenler:  Disk fren, ABS

Elektrik Sistemi:  MIL-STD-1275, 24 V

Akü:  2 adet 12 V, 220 Ah

Koruma: • Balistik Koruma  

 • Mayına Karşı Koruma  

 • EYP Koruması

STANDART EKİPMANLAR
• Otomatik Yangın Söndürme Sistemi

• İklimlendirme Sistemi

• Soğuk İklim Kiti (-32°C)

• Patlak Gider (Runflat) Lastikler

OPSİYONEL EKİPMANLAR
• Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

• KBRN

• Sis Havanları

• RPG Koruma Ağı

• Kendini Kurtarma Vinci

• Karıştırma-Köreltme Sistemi

• Atış Yeri Tespit Cihazı

• Keskin Nişancı Tespit ve İzleme Sistemi

VURAN
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AMAZON, IDEF’e Merhaba Dedi
IDEF’te ilk defa sergilenen AMAZON da önceki sürümlerine 
göre, büyük değişim geçirdi. Aracın gövde yapısı değiştirildi; 
güç grubu ise gücünü arttıracak şekilde güncellendi. Ayrıca 
koruma seviyesi de yükseltildi.
AMAZON, BMC’nin ortaya koyduğu bir konseptle, aracın 
farklı görevlere uyarlanabileceğini gösteren görev sistem-
leri ile sergilendi. Bunlardan en dikkat çekeni, TÜBİTAK 
BİLGEM tarafından geliştirilen, Mobil Lazer Alan Savun-
ma Sistemi MLADS oldu. MLADS, kalifikasyon testlerinde,  
500 m mesafede, 3 mm kalınlığında sacı delebildiğini gös-
terdi. BMC yetkilileri tarafından, yapılan güncellemelerle 
sınıfının en güçlü aracı hâline geldiği belirtilen AMAZON, an-
lık olarak 1 kW’lık lazer ışını üretebilen MLADS’ın batarya-

larının kısa sürede şarj olmasını sağlayacak gücü kolaylıkla 
sağlayabiliyor. AMAZON-MLADS birlikteliğini, özellikle sınır 
bölgelerinde tespit edilen, insansız hava araçlarının optikle-
rinin kör edilmesi ya da bu araçların düşürülmesinde kulla-
nılması öngörülüyor.
Fuarda sergilenen AMAZON, MLADS’a ek olarak, ASELSAN 
tarafından tasarlanan bir mast ve onun üzerinde bir radar ve 
elektro-optik sistem de taşıyordu.

AMAZON’un Teknik Özellikleri

GENEL ÖZELLİKLER
Azami Hız:  110 km/sa
Tırmanma Kabiliyeti: %70
Azami Yan Eğim:  %40
Sudan Geçiş:  800 mm
Menzil:  600 km
Motor:  360PS, F34 ve F54 yakıtlarına uyumlu
Şanzıman:  Otomatik, tork konvertör, 6 ileri, 1 geri
Transfer Kutusu:  2 hız kademeli, kilitlenebilir tip
Aks, Süspansiyon ve Tekerlekler: 4x4, bağımsız tip, Helezon Yaylı, Amortisör, 
 Enine Boyuna Diferansiyel Kilit
Frenler:  Disk fren, ABS 
Direksiyon:  Hidrolik takviyeli, ayarlanabilir
Koltuklar:  5-7 kişi, blast şoklarını sönümleyebilen tip
Elektrik Sistemi:  2x12V, 120Ah, Akü
Çevre Koşulları:  -32°C  + 55°C
Koruma: • Balistik Koruma  
 • Mayına Karşı Koruma  
 • EYP Koruması

STANDART EKİPMANLAR
• Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi
• İklimlendirme Sistemi
• Soğuk İklim Kiti (-32°C)
• Patlak Gider (Runflat) Lastikler
• Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
• Egzoz Freni
• Sis Havanları
• Kendini Kurtarma Vinci
• Geri Görüş Kamera Sistemi
• Eğim Uyarı Sistemi

GÖREV EKİPMANLARI
• Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
• Direk Üzerinde Keşif, Gözetleme ve Radar Sistemi
• Araç Dışı Yangın Söndürme Sistemi
• RPG Koruma ağı
• Navigasyon
• 360° Kamera Kayıt Sistemi
• KBRN Dekontaminasyon Sistemi
• Jammer Sinyal Bozucu
• Kızılötesi Aydınlatma Sistemi
• İç Konuşma Sistemi
• Ön Arka Sürücü Destek Termal Kamera Sistemi
• Redresör
• Güç Dağıtım Ünitesi

KİRPİ

AMAZON
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Faaliyetlerine 2016 yılının Ağustos ayında başlayan BNA, 
IDEF’e hızlı bir giriş yaptı. Ayrıntılarını MSI Dergisi’nin Ha-

ziran sayısı (Sayı 146)’nda verdiğimiz Çok Amaçlı Gaz Türbini 
Motor Kontrol Sistemi Geliştirme Projesi’nin AES ile imza 
töreninin yanı sıra BNA, fuarda, aktif kontrol kumandalarının 
tanıtımını da yaptı. Bu kumandalar, özellikle uçakların kont-
rol yüzeylerinin sayısal olarak kontrol edildiği (fly-by-wire) 
platformlarda önem kazanıyor. Çünkü bu platformlarda 

kontrol kumandaları, kontrol yüzeyleri ile mekanik olarak 
bağlantılı olmadığından, klasik hidrolik ya da pnömatik kont-
rollerdeki gibi, kontrol kumandasına bir geri bildirim gelmi-
yor. BNA’nın tanıttığı kumandalar, pilot ve yardımcı pilotun, 
seyir hâlindeki kumanda hareketlerini birbirlerine iletme-
lerini sağlıyor; uçuş zarfının kritik alanlarında, pilot ve yar-
dımcı pilotu uyarıyor ve seyir hâlindeyken platformun maruz 
kaldığı yükleri, pilot ve yardımcı pilota aktarıyor.
BNA, fuar boyunca yaptığı temaslarda:
n Sayısal uçuş kontrol, motor kontrol, yakıt ve hidrolik 
 sistemleri (iniş takımı) gibi kritik alt sistemlerin tasarım
 ve üretim faaliyetlerinde,
n Platform seviyesi mühendislik faaliyetleri kapsamında,
 döner kanatlı insansız hava araçlarının tasarım ve 
 geliştirmesi faaliyetlerinde ve
n Düşük görünürlük, eğitim, simülasyon ve sanal gerçeklik
 konularında çalışmayı hedeflediğini vurguladı.

Aktif Kontrol Kumandalarının 
Adresi: BNA

©
 B

N
A

©
 B

N
A

©
 B

N
A

BNA Genel Müdürü Eray Gökalp
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IDEF 2017’nin katılımcıları arasında yerini alan EUROJET, 
fuarı, TF-X programı için teklif ettiği motoru daha yakın-

dan tanıtmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. EUROJET 
CEO’su Clemens Linden ve Türkiye’den sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Mutalle Ulucay’la EUROJET’in teklifi hakkın-
da konuştuk.
Türkiye, TF-X kapsamında, tercihini çift motorlu bir 
uçak tasarımdan yana kullanırken, uçağın teknik olarak,  
EUROFIGHTER TYPHOON’un EJ200 motorundan daha kuv-
vetli bir motor gerektirdiği de değerlendiriliyor. Bu neden-
le EUROJET, TF-X programı için, iki pakete dayalı bir teklif  
sunuyor:
n 5 opsiyondan oluşan A Paketi’nde, motorun itki kuvveti,

yüzde 25’e kadar arttırılabiliyor. Ayrıca önerilen 
opsiyonlar sonucu ortaya çıkacak motorların boyutları, 
EJ200 ile aynı kalıyor. Böylece, bunların EUROFIGHTER 
TYPHOON uçaklarına uyarlanıp yerleştirilmesi 
(retrofit edilmesi) de mümkün olacak. Bu motorların 
EUROFIGHTER TYPHOON uçaklarında da 
kullanılması ise yapılacak yatırımın 
geri dönüşünü sağlayabilecek.

n Tek bir opsiyondan oluşan 
 B Paketi ise yüzde 30 daha

fazla itki kuvveti sunuyor. 
Ancak fiziksel gerçekler 
nedeniyle bu motor, daha 
geniş bir çapa ihtiyaç 
duyuyor ve dolayısıyla 
EUROFIGHTER TYPHOON’a 
yerleştirilmesi mümkün 
olmayacak.

Paketlerin her ikisi de SSM’ye ve TUSAŞ’a bir teklif kapsa-
mında sunulmuş durumda. EUROJET, Türk savunma ve ha-
vacılık sanayisi ile bu versiyonların geliştirilmesine yönelik 
iş birliğine de son derece açık. İmalat tarafında ise %100’e 
kadar yerlilik oranının sağlanması mümkün görünüyor. Türk 
savunma ve havacılık sanayisi ayrıca; bakım, onarım ve yeni-
leme faaliyetlerini kapsayan satış sonrası destek hizmetleri-
ni de üstlenebilecek.
Motorun çeşitli avantajlarına değinen Linden, özellikle 
EJ200’ün güvenilirliğine vurgu yaptı. Tamir için motorun 
sökülüp çıkarılması arasındaki ortalama süre, hâlihazırda 
1.200 uçuş saatinden fazla. Bu süre de EJ200 motorunun, 
uçak üzerinde, 5 yıla kadar kalabileceği; hatta ilgili hava kuv-
vetinin filolarının görev tanımlarına göre, bu sürenin daha da 
uzayabileceği anlamına geliyor.
EUROJET’in ortaklarından Rolls-Royce’nin, Kale Gru-
bu ile ortaklığı hakkında sorular yönelttiğimiz Linden,  
bu ortaklığın, Rolls-Royce’nin EUROJET programına katı-
lımından bağımsız olduğunu ve Rolls-Royce bünyesinde, 
EUROJET’e ilişkin faaliyetler ile Kale Grubu’na ilişkin fa-
aliyetler arasında bir güvenlik-gizlilik duvarı örüldüğünü 
söyledi.
EUROJET’in Türkiye’ye teklifini özetleyen Ulucay, ayrıca  

konuyla ilgili değerlen-
dirmelerini de pay-
laştı: “TUSAŞ Ge-
nel Müdürü Temel  
Kotil’in, BAE Sys-
tems ile düzen-
lenen imza töreni 

sırasında söyledikleri 
çok hoşumuza gitti. Kendisi 

‘Bu uçağı dünyanın en iyi savaş 
uçağı yapacağız!’ dedi. Biz de ‘Dünya-

nın en iyi savaş uçağına, dünyanın en iyi 
motoru layıktır!’ diyoruz.”

EUROJET’ten, 
Dünyanın En İyi Savaş Uçağına, 
Dünyanın En İyi Motoru

Soldan sağa: EUROJET CEO’su Clemens Linden, MSI Dergisi 
İş Geliştirme Koordinatörü Şebnem Asil ve EUROJET’in 
Türkiye’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mutalle Ulucay
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FİGES; “mühendislik şirketi” kimliğine, “ürün sahibi şirket” 
unvanını da ekledi. Firma, Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

geliştirdiği; Üç Boyutlu (3B) Metal Sinterleme Sistemlerini, 
Teleskopik Yükseltme Sistemlerini (MAST), Biyonik El’i ve 
Empedans Tüpü’nü, ilk defa IDEF 2017’de sergiledi.
FİGES, katmanlı üretim uygulamaları için, metal sinterle-
me prensibi ile çalışan bir ürün ailesi geliştiriyor. Bu ailenin 
üyelerinden FLS 110, IDEF’teki FİGES standında sergilendi. 
Firma, Şubat ayında, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölge-
si’nde faaliyete geçen fabrikasında, ilk aşamada, 2 farklı kate-
goride, 3 cihaz üretmeye başladı. Bunlardan FLS 100 ve FLS 
200; savunma, havacılık, otomotiv, genel makina ve medikal 
sektörüne yönelik olarak geliştirildi ve daha yüksek kapasiteye 
sahipler. Daha ekonomik ve kompakt olan FLS 300 ise kuyum-
cuların ve diş hekimlerinin ihtiyacına uygun olarak tasarladı.
FLS 100 ve FLS 200 serilerinde; 250 W, 500 W ve 1.000 W  
güçlerinde lazerler kullanılıyor. Bu makinalarda, 
100x100x100 mm’den başlayan ve 500x500x500 mm  
hacimlere ulaşabilen aralıkta üretim yapılabiliyor.  
FLS 300 serisi ürün grubunda, 30x30x50 mm  
ve 70x70x50 mm hacimlerinde üretim yapabilmeyi sağlayan 
iki farklı model makinada ise 50 W ve 100 W gücünde lazerler 
kullanılıyor.
FİGES, bu alandaki üretimine, 2018 yılında, 3 farklı kategori-
de, 5 ayrı cihaz şeklinde devam edecek.
FİGES; karbon fiber, alüminyum ve farklı kompozit bileşen-
ler ile çeşitli kategorilerde oluşturulan, farklı boy ve taşıma 
kapasitelerindeki Teleskopik Yükseltme Sistemleri (MAST) 
ürün ailesinin seri üretimine de geçti. 3-15 m arasında yük-
sekliğe çıkabilecek bir ürün ailesi olarak ortaya çıkartılan 
bu sistemler; eğimli arazilerde, yüksek rüzgâr yüklerin-
de, çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde, en ağır ve zorlayıcı 
çevre koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. 
Fuarda, MAST’lardan bir tanesi Meteksan Savunma’nın  
Retinar radarı ile sergilenirken diğeri ise Fotoniks ürünü bir  
elektro-optik sistemle sergilendi.

FİGES’ten Ürün Açılımı

Empedans Tüpü

Biyonik El
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FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt
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Her IDEF’te yeni bir araç tanıtma geleneğini sürdüren 
FNSS, Türkiye’nin gündemindeki iki proje; Yeni Nesil 

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve Özel Maksatlı Taktik Te-
kerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) için hazır olduğunu gösterdi. 
FNSS, bu projelerinin ilki için, Yeni Nesil Zırhlı Muharebe 
Aracı (YN-ZMA) ürün ailesini geliştiriyor. Bu ürün ailesinin ilk 
üyesi KAPLAN-15 IDEF 2013’te, KAPLAN-20 ise IDEF 2015’te 
lanse edilmişti. Ailenin yeni ve üst modeli KAPLAN-30 ise 
IDEF 2017’de ilk defa sergilendi.
KAPLAN-30’u, bazı potansiyel müşterilerinin, daha ağır bir 
araç ihtiyacından hareket ederek geliştiren FNSS, kullanıcı-
ya, daha geniş iç hacim ve daha çok faydalı yük taşıma kapa-
sitesi sunuyor.
Muharebe ağırlığına bağlı olarak, ortalama 20 BG/ton güç/
ağırlık oranına, otomatik şanzımana ve ana muharebe tank-
ları ile ortak hareket yeteneğine sahip araç, farklı alt sis-
temlerin entegre edilmesiyle çok çeşitli görevleri yerine ge-
tirebiliyor. KAPLAN-30, sahip olduğu balistik zırhı ve mayına 

karşı yüksek koruma özelliği sayesinde, içinde görev yapan 
askeri personelin güvenliğini de üst seviyede sağlıyor. Aracın 
karın altı yüksekliği, personelin ayak bastığı yüzey, oturma 
şekli ve yüksekliği; ihtiyaç duyulan mayın ve el yapımı patla-
yıcı (EYP) koruma seviyesine göre tasarlandı.
KAPLAN 30 YN-ZMA’nın gövdesi; balistik malzemelerden, 
balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal ediliyor. Güç 
grubu kabini ve genişletilmiş sürücü bölmesi, aracın ön 
kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri, ara-
cın orta kısmında bulunuyor. Geriye kalan arka kısımda ise 
personel taşıyıcı konfigürasyonunda 8 kişilik; silah kuleli 
konfigürasyonunda ise 6 kişilik personel bölümü yer alıyor.  
KAPLAN 30 YN-ZMA arttırılmış faydalı iç hacmi sayesinde, 
araçta, kullanıcıya daha fazla görev ekipmanını ve mühim-
matı taşıma imkânı sağlıyor. Araç büyürken, fiziksel sınırlara 
ulaşıldığı için, amfibik olma özelliğinden ise feragat ediyor. 
FNSS’nin, amfibi özellikten vazgeçmeyen kullanıcılarına 
sunduğu çözüm ise KAPLAN-20.

FNSS, Yeni Nesil ZMA ve ÖMTTZA’ya Hazır Olduğunu Gösterdi
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KAPLAN-20; muharebe ağırlığına bağlı olarak ortalama  
23 BG/ton güç/ağırlık oranına, otomatik şanzımana ve ana 
muharebe tankları ile ortak hareket edebilme yeteneğine 
sahip. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her 
türlü görevi yerine getirebiliyor.
KAPLAN 20 YN-ZMA’nın gövdesi, balistik malzemelerden, 
balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal ediliyor. Güç 
grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kıs-
mında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri, aracın orta 
kısımda bulunuyor. Geriye kalan arka kısımda ise personel 

taşıyıcı konfigürasyonunda 8 kişilik; silah kuleli konfigüras-
yonda ise 6 kişilik personel bölümü yer alıyor.

PARS Ailesi, 3’üncü Nesli ve 
İZCİ Sürümü ile Genişliyor
İhracat rekortmeni PARS ürün ailesi, fuarda, 3’üncü ne-
sil araçları ile boy gösterdi. FNSS’nin ÖMTTZA projesinde-
ki kozu olan bu araç ailesinin son üyeleri; PARS III 8x8 ve  
PARS III 6x6’nın her ikisi de sınıflarının en yüksek teker 
gezinme hareketine ve en düşük dönüş yarıçapına sahip.  
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Araçların ön kısmında bulunan iki kişilik sürücü kabini, sun-
duğu 180°lik yatay görüş açısı ile yüksek sürüş güvenliği ve 
konforu sağlıyor. Araçların gövdeleri, modüler tasarıma sa-
hip zırh sistemleri sayesinde, kullanıcı tarafından istenilen 
koruma seviyesine getirilebiliyor. Gövde formu, karın altı 
yapısı, taban plakaları ve araçlar için özel geliştirilen mayın 
korumalı koltuklar, personeli, yüksek seviyede mayın ve el 
yapımı patlayıcı (EYP) tehdidine karşı koruyacak şekilde ta-
sarlandı. PARS III 8X8 ve PARS III 6x6, hem personel taşıma 
amacıyla üretilen mayın korumalı kamyonların koruma sevi-
yesine sahip hem de modern bir zırhlı muharebe aracından 
beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulunduruyor.
Araç alt sistemlerinin, mayın korumalı gövdeye modüler ola-
rak bağlanması, bakım ve değişim kolaylığı sağlıyor. Özel-
likle yürüyen aksam ve güç aktarma sistemlerinin bakım ve 
değişimindeki bu kolaylık, araçları, benzerlerinden üstün 
kılıyor. 60 dakikadan daha az bir sürede sökülüp takılabilen 
güç grubu mimarisi, dikkat çekici bir yetenek olarak, kullanı-
cıya, sahada motor değiştirme avantajını kazandırıyor.
PARS İZCİ 6x6 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç 
(ÖMTTZA) ise keşif ve iç güvenlik görevlerine yeni bir soluk 
getiriyor. PARS İZCİ 6x6, aracın ön kısmında bulunan, şef-
faf zırh (balistik cam) uygulaması ve 230° yatay görüş açısı 
sunan iki kişilik sürücü kabini ile PARS ürün ailesinin diğer 
üyelerinden farklılaşıyor. Bu kabin, görevli personele, yük-
sek sürüş güvenliği ve durumsal farkındalık sağlıyor.
22 BG/ton güç/ağırlık oranına sahip olan PARS İZCİ 6x6,  
100 km/sa hıza ulaşabiliyor; %60 dik, %30 yan eğimde hare-

ket edebiliyor; 60 cm yüksekliğinde dik engeli ve 120 cm’lik 
hendeği geçebiliyor. 6x6 ve 6x4 sürüş özelliğine sahip ara-
cın tüm aksları, gerektiğinde kilitlenebiliyor. Amfibi bir araç 
olan PARS İZCİ 6x6, suda 8 km/s hıza ulaşabiliyor.
Aracın gövde formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç 
için özel geliştirilen mayın korumalı koltuklar, personeli 
yüksek seviye mayın tehdidine karşı koruyacak şekilde ta-
sarlandı. PARS İZCİ 6x6, koruma seviyesi ile hem personel 
taşıma amacıyla üretilen mayın korumalı araçların koruma 
seviyesine sahip hem de modern bir zırhlı muharebe aracın-
dan beklenen kabiliyetleri, bünyesinde bulunduruyor.

PARS III 6x6

KAPLAN 20
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HAVELSAN, ana çalışma alanları olan; 
siber güvenlik ve bilişim teknoloji-

leri, komuta kontrol ve savaş sistemleri 
ile eğitim ve simülasyon teknolojileri 
alanlarında geliştirdiği çözümleri; ma-
ket, ekran gösterimi ve simülasyon gibi 
farklı sunumlarla IDEF’teki standında 
sergiledi. Firma standındaki T129 ATAK 
Simülatörü ise katılımcıların en çok ilgi 
gösterdiği ürünler arasında yer aldı.
HAVELSAN’ın fuar boyunca iddia-
lı olduğu bir diğer alan da siber gü-
venlikti. Firma, bu alandaki yete-
neklerini, standında yer alan özel 
bölümde katılımcıların ilgisine sundu.  
HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji 
Merke zi (SİSATEM) bünyesinde geliştirilen yerli siber gü-
venlik ürünlerinden bazıları da fuarda sergilendi. Bunlar, 
şöyle sıralanıyor:
n Merkezi İz Toplama, Olay İlişkilendirme ve 

Alarm Üretme Sistemi (SIEM): SIEM; kurumların 
bilişim altyapısı bileşenlerinin oluşturdukları kayıtların 
merkezi olarak toplanmasını, ilişkilendirilmesini, 
sorgulanmasını ve alarm üretilmesini sağlayan bir 
yazılım. Toplanan ham kayıtlar, normalize edilip 
ilişkilendirilir ve kullanıcı arayüzü üzerinden canlı 
ekranlar ile sunulur.

HAVELSAN, 
ATAK Simülatörü ile 
İlgiyi Topladı

T129 ATAK Simülatörü
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n HAVELSAN Özel Bulut
 Yönetim Sistemi 
 (ARMADA): ARMADA,
 bulut bilişim konusunda
 bir altyapı hizmeti 
 çözümüdür. Kaynakların, 
 kullanımı kolay görsel 
 bir arayüz aracılığıyla 
 tek bir merkezden, 
 marka ve teknolojiden
 bağımsız olarak 

yönetilmesini sağlar.
n Web Uygulama 
 Güvenlik Duvarı ve 
 Yük Dengeleyicisi 
 (WAF & LB): Web
 uygulamalarına  
 yönelik tehditleri tespit
 eden ve yoğun ağ trafiğinde yük dengeleme işlevini 
 gören donanım ve yazılım çözümüdür.
n Web Sayfaları Takip Sistemi (WSTS): Kurumların

belirledikleri web sitelerini ve alt linklerini belirli 
aralıklarla takip ederek sayfa değişiminde, sayfa 
eklenmesinde ve erişim engellenmesinde 
(DoS, DDoS) alarm üretilmesini sağlar. 
Bu sayede, saldırı tespit ve saldırıya 
tepki sürelerini kısaltır. SIEM ile entegre 
çalışabilir.

n Siber Tatbikat Sistemi (STS): STS, siber saldırı ve
savunma tekniklerinin eğitim ve simülasyon ortamında 
tatbik edilerek öğretilebilmesi ve siber saldırıların 
olası etkilerinin simüle edilebilmesi için geliştirilen 
bir tatbikat platformu.

n Veri Sızıntısı Önleme Sistemi (VESKO): VESKO, GİZLİ
 gizlilik seviyesindeki verilerin korunmasını sağlayan bir 
 yazılımdır. Site genelinde veriye erişim haklarını kontrol
 eder ve veri sızıntılarını önler. SIEM ile entegre 
 edilebilir.
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ICterra, ilk defa katıldığı IDEF’ten, ciddi bir ön hazırlığın da 
katkısı ile memnun ayrıldı. Firma, planlı temasların yanı 

sıra fuar öncesinde kendisini tanımayan kişi ve firmalarla da 
tanışma fırsatı buldu ve farkındalığını arttırdı.
ICterra, ziyaretçilerine; siber güvenlik, elektronik harp, avi-
yonik, telekomünikasyon, gömülü sistemler ile web ve mobil 
alanındaki mühendislik yeteneklerini sundu. Bunlardan, siber 
güvenlik çözümleri ATES (Akıllı Tehdit Engelleme Sistemi) ve 

Balküpü öne çıktı. Yapılan görüşmelerde, bu ürünlerin kamu 
kurumları tarafından kullanımı konusunda adımlar atıldı.
ICterra, fuar sayesinde, bir dijital çalışma alanı ve iş birli-
ği çözümü olan Workit Core ürününü, daha geniş bir kitleye 
gösterme fırsatı da yakaladı. Firma, bu ürününün, sivil kul-
lanımın yanı sıra askeri kullanım için de özelleştirilmiş nite-
likleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin iletişim ihtiyaçlarına yanıt 
verebileceğini vurguladı.
ICterra standı dışında, farklı stantlarda sergilenen çeşitli 
sistemlerde de ICterra tarafından tasarlanan yazılım ürün-
leri koştu.

İŞBİR Elektrik San. A.Ş., fuarda:
n Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS)
 projesi kapsamında kesintisiz enerji sunmak
 amacı ile kullanılan 2x15 kVA TASMUS
 Römorklu Jeneratör’ü,
n Anlık güç ihtiyacını karşılamak amacı ile
 geliştirilen 2,25 kVA Portatif Jeneratör’ü,
n Araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
 sonucu olarak ortaya koyduğu kompakt 
 ve kısa gövdeli yapısı ile dar
 alanlarda en uygun çözümler sağlayabilen;
 ergonomik yapıdaki termal kutusu sayesinde
 bağlantılara rahatlıkla ulaşılabilen; 
 askeri standartlar dâhil tüm standartlara
 uygun; dinamik dengeleme ile sessiz  
 çalışan; gürültü seviyesi düşük 2000 kVA
 Alternatör’ü ve
n Farklı yakıtlarla çalışabilen, kojenerasyon
 özelliğine sahip, 5 ve 30 kW gücündeki 
 Taktik Sessiz Kabinli Jeneratörleri sergiledi.
Firmanın, öne çıkarttığı ürün ise patent korumasına da al-
mış olduğu, sessiz jeneratörler oldu. Bu jeneratörlerin, 
naklen yayın aracı ve mobil hizmet aracı gibi sivil uygulama-
larda ve yatlarda da kullanılması hedefleniyor.

Fuar sırasında, Test ve Eğitim Gemisi’nde kullanılacak 
olan jeneratörlerin tedariki hakkında görüşmeler yapan  
İŞBİR ve STM, bu görüşmelerin neticesinde, 15 Mayıs’ta, 
4x750 kVA gücündeki jeneratörlerin tedarikini konu alan bir 
sözleşme imzaladı. Jeneratörlerin teslimatı, bu yıl içinde 
gerçekleştirilecek.

ICterra, İlk IDEF Katılımında 
Hedeflerine Ulaştı

İŞBİR, Sessiz Jeneratörü 
Öne Çıkarttı

96 - Temmuz 2017
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Katmerciler, bu yılki IDEF’te;  
4x4 Zırhlı Ambulans, HIZIR’ın 

hibrit güç paketine sahip sürümü 
ve Uzaktan Kontrollü Çok Namlu-
lu Gaz Atar Sistemi gibi ürünlerini  
tanıttı ve daha önce hiçbir yer-
de duyurusunu yapmadığı, Uzaktan  
Kumandalı Atış Platformu (UKAP)’nu 
görücüye çıkardı. Katmerciler 
standında, 4x4 Rubicon Jeep üze-
rine entegre edilen, NEFER zırh-
lama sistemi de sergilendi. Katmer-
ciler, taktik tekerlekli zırhlı araç 
(TTZA) tasarımı konusunda elde  
ettiği tasarım kabiliyetini, UKAP ile yeni 
bir pazara taşıyabileceğini de IDEF’te 
gösterdi.

UKAP, Ateş Desteğini 
Yakına Taşıyor
Katmerciler’in fuardaki en büyük sürp-
rizi olan UKAP, temelde, ateş baskı-
sının yoğun olduğu muharebe ortam-
larında, dost unsurlara, yakın ateş 
desteği sağlamak üzere geliştirildi. 
Fuarda, ASELSAN tarafından geliştiri-
len SARP uzaktan komutalı stabilize si-
lah sistemi entegre edilmiş şekilde tanıtılan UKAP, paletli bir 
şasiye sahip. Bu sayede zorlu arazilerde de hareket edebilen 
araç, %60’lık eğimlere tırmanabiliyor. Araç, fuarda sergilenen 
sürümünün toplam ağırlığı 1.100 kg olmasına rağmen, 2.000 
kg’lık faydalı yük taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.
Aracın ana tahrik sistemi, elektrik motorlarından  
güç alan hidrolik motorlardan oluşuyor. Böylelik-
le hem elektrik motorları kir ve toz gibi etkenlerden  
daha iyi korunabiliyor hem de bu motorların, zorlu arazilerde 
ortaya çıkabilen sıkışma ve kilitlenme gibi durumlarda yana-
rak zarar görmesi engelleniyor. UKAP, sahip olduğu dâhili 
bataryalar ile 1 saat boyunca görev yapabiliyor. Ancak üzerine 
eklenebilen jeneratör ile bu süre, 5 saate kadar uzatılabiliyor. 
Aracın azami hızı ise saatte 25 kilometre.
Tüm fonksiyonları, 10 inçlik LCD dokunmatik panele sahip 
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen UKAP, istenildiği tak-
dirde, farklı görevlere yönelik faydalı yükler taşıyabilmesini 
olanaklı kılan modüler bir yapıda tasarlandı. Firma yetkilile-
ri, gerek duyulması hâlinde, UKAP’ın, atış platformu yerine, 
yaralı tahliye aracı veya itfaiye aracına dönüştürülebileceğini 
ifade ediyor.

Katmerciler, 
UKAP ile 
İnsansız Kara Aracı 
Pazarına da 
Girmeye 
Hazırlanıyor

Katmerciler İcra Kurulu Başkan 
Vekili Furkan Katmerci, 

fuarda ilk kez sergilenen 
Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu 
Gaz Atar Sistemi entegre edilen 

4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı 
KHAN’ın önünde.

t  Katmerciler’in tasarladığı 4x4 TTZA HIZIR’ın, ASELSAN tarafından  
geliştirilen hibrit güç paketi ile donatılan sürümü, fuarda ilk kez sergilendi. 

HIZIR’ın standart sürümünün sahip olduğu özelliklere ilave olarak aracın 
yakıt verimliliği arttırıldı; akustik ve termal izleri ise azaltıldı.
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Muharebedeki Zırhlı Kurtarıcı
Katmerciler’in ilk kez sergilediği bir diğer araç olan 4x4 Zırh-
lı Ambulans, bir TTZA ve sıhhi kurtarma aracı (medevac)’nın  
birleşimi olarak tasarlandı. Araç tasarımında, Sağlık Bakan-
lığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, bir ambulansın sahip 
olması gereken asgari özellikler ile Katmerciler’in TTZA ko-
nusunda sahip olduğu tecrübeler bir araya getirildi.
Normal şartlarda, TTZA’lar ile ambulanslar, birbirinden 
farklı ve birbirine zıt gereksinimlere sahip. Örneğin, bir am-
bulansın içinin, insanın ayakta durarak çalışabileceği bir 
yüksekliğe sahip olması gerekirken; bir TTZA’nın ise ağırlık 
merkezinin yere yakın olması gerekiyor. 4x4 Zırhlı Ambulans 
ise bu iki araç ailesinin gereksinimlerini de karşılıyor. Firma 
yetkilileri, bu görevi başarabilmek için, iki farklı araç tipinin 
asgari gereksinimlerinden feragat etmeden, bir optimizas-
yon yaptıklarını ifade ediyor.
Örneğin, aracın, ön yaklaşma ve arka uzaklaşma açıları, 
bir TTZA’da olması gerektiği gibi yüksek olduğu için, araç, 
%60’lık dik eğimlere tırmanabiliyor. Bununla birlikte araç, 
1,8 metrelik iç yüksekliği ile ambulans gereksinimlerinden 
de ödün vermeden, ayakta duran bir personelin yaralıları te-
davi edebilmesine olanak tanıyor. Yaralı taşıma kapasitesi 5 
kişi olan araç, sürücü ve yaralıların haricinde, 2 sağlık perso-
neli taşıyabiliyor. Araç ayrıca, sahip olduğu diferansiyel kilidi 
ile 4X4 özelliği kazanıyor. Aracın zırh koruması ise müşteri 
istekleri doğrultusunda arttırılabiliyor.

HIZIR, Hibrit Tahrikli İlk Zırhlı
HIZIR TTZA’nın, ASELSAN ile birlikte geliştirilen hibrit sü-
rümü de Katmerciler’in, fuarda ilk kez tanıttığı araçlardan 
biri oldu. HIZIR, öncelikle pazardaki TTZA’lar içerisinde, yer-
li olarak geliştirilen ve hibrit tahrik sistemine sahip ilk araç 
olarak öne çıkıyor.
Araca hibrit özelliği kazandırılırken, sahip olduğu kabili-
yetlerden ödün verilmeden yenileri de eklenmiş. Aracın 
standart sürümünde bulunan dizel motor, daha küçük ha-

cimli; ancak daha verimli bir motorla değiştirilerek, araca,  
ASELSAN tarafından geliştirilen elektrik motoru eklendi. 
Farklı devirlerde farklı tork değerleri üreten içten yan-
malı motorların aksine, elektrik motorları, en düşükten  
en yükseğe kadar tüm devir aralıklarında sabit bir tork 
ürettikleri için, araç, hem düşük hızlarda daha verimli ça-
lışabilen hem de bu hızlarda daha kolay ivmelenebilen bir 
hâle geldi. Böylelikle aracın kilometre başına yakıt tüketimi 
de düşürüldü.
Ayrıca elektrikli tahrik modu sayesinde, aracın, termal ve 
akustik izleri azaltıldı ve muharebe sahasında, kendini giz-
leyerek hareket edebilme kabiliyeti, önemli ölçüde arttırıldı. 
Elektrik motorunu besleyen bataryaların aracın altında ko-
numlandırılması sayesinde de aracın ağırlık merkezi daha 
aşağı çekilerek hem daha dengeli bir sürüş sağlandı hem de 
aracın manevra kabiliyeti arttırıldı.
Hibrit HIZIR, dizel motoru ile bataryalarını kendisi şarj edebi-
liyor; böylelikle elektrik şebekelerinden bağımsız olarak da 
harekât icra ederek menzili uzatılabiliyor. Rampa inerken ya 
da yavaşlarken ortaya çıkan frenleme enerjisini depolayabi-
len araç, bu özelliği sayesinde, yakıt tasarrufu konusunda da 
bir adım öteye geçiyor. Araç içerisindeki kontrol sistemleri, 
sürücünün talebi doğrultusunda, aracın en verimli şekilde 
çalışacağı tahrik modunu, otomatik olarak da seçebiliyor. 
Araç tüm bu yeteneklere ise bataryalar da dâhil olmak üze-
re, ASELSAN tarafından geliştirilen alt sistemler sayesinde 
kavuşuyor.
Aracın sahip olduğu taktik kabiliyetlerinden öte belki de en 
önemli özelliği, yarının muharebe sahalarında sıklıkla gö-
receğimiz hibrit tahrik sistemine sahip araçların ilk örneği 
olarak, bu tür araçların milli olarak geliştirilmesinin yolunu 
açmış olması.

t Katmerciler’in geliştirdiği 4x4 Zırhlı Ambulans, bir ambulans ile TTZA’nın 
füzyonu olarak ortaya çıktı. Araç, bir ambulansın olmazsa olmaz özellikleri 
ve TTZA’nın isterlerinden ödün verilmeden, iki araç tipinin özellikleri optimize 
edilerek tasarlandı.
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Kalabalıkların Kontrolü için 
Yeni Nesil Gaz Fişeği Sistemi
Katmerciler’in fuarda ilk kez tanıttığı bir diğer ürün 
ise Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Siste-
mi oldu. Dünya üzerinde standart olarak kullanılan,  
38 mm ve 40 mm çapındaki gaz fişeklerini atabilen 
bu sistem, Katmerciler’in geliştirdiği, 4x4 Zırhlı Per-
sonel Taşıyıcı KHAN’a entegre edilmiş şekilde ser-
gilendi.
Özellikle meskûn mahallerde, kalabalıkların kont-
rolü (crowd control) için kullanılabilecek bu si-
lah sisteminde, her birinde bir gaz fişeği bulunan,  
 52 adet namlu bulunuyor. Bu sayede, gerektiğinde 
tek tek veya çoklu atış yapılabiliyor. Sistem, her bi-
rinde 13 namlu bulunan 4 adet kartuştan oluştuğu 
için, mühimmatın yeniden doldurulması işlemi, ye-
dek kartuşlar kullanılarak hızlandırılıyor.
Sistem, yatay eksende 360 derece, dikey eksende ise 
-10 ila +70 derece aralığında dönebiliyor. Üzerinde 
gündüz ve gece görüş kameraları bulunan sistem, 
30x optik büyütme ve video kayıt özelliğine de sahip. 
Silah sisteminde, dâhili lazer mesafe tespit sistemi ve balis-
tik bilgisayar da mevcut. Böylelikle çok yakın mesafeye yapı-
lacak tehlikeli atışlar, otomatik olarak engellendiği gibi, uzak 
mesafelere yapılacak atışlar için de silah yükselişi, otomatik 
olarak ayarlanıyor. Sistem, sahip olduğu coğrafi konumlama 
ve hedefleme sistemi sayesinde ise kullanıcısına, engel ge-
risindeki hedeflere, görmeden atış yapma imkânı sunuyor.

Sistemin bir diğer özelliği de hem araç içinden hem de dışa-
rıdan kontrol edilebilmesi. UKAP’ı kontrol etmek için kulla-
nılan kumanda modülü, farklı bir yazılımla donatılarak, sis-
tem, tüm fonksiyonları ile uzaktan kullanılabiliyor.

t Katmerciler’in, üzerine ASELSAN SARP monte ederek sergilediği UKAP. 
Modüler olarak tasarlanan araç, istenirse farklı görevler icra edebilecek 
şekilde modifiye edilebiliyor.
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Başarıyla tamamladığı projelerin ardından, elde ettiği tek-
nolojik birikimini ürünlere dönüştürmeyi amaçlayan ve 

bu yolda emin adımlarla ilerleyen Meteksan Savunma, geldi-
ği noktayı, IDEF 2017’de gözler önüne serdi. Firmanın fuarda 
sergilediği ürünleri, şöyle sıralandı:
n Helikopter MİLDAR Atış Kontrol Radarı
n İnsansız Hava Araçları için Otomatik Kalkış ve 
 İniş Sistemi (OKİS)
n Retinar OPUS Çevre Gözetleme Sistemi
n Füze Sistemleri için Veri Bağları
n Radar Altimetreler
n Karinaya Monteli Sonar Sistemi
n Sualtı Erken Uyarı Sensörleri
n Sualtı Haberleşme Sistemleri
n Yara Savunma Simülatörü
Ayrıca, tüm birimleri ile sanayileşmesi Meteksan Savunma 
tarafından tamamlanan ve karinaya monteli kısmı (wet-end) 
Meteksan Savunma standında sergilenen milli sonarın su 

üstü (dry-end) kısmı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı stan-
dında yer aldı.
Meteksan Savunma, ürün sahibi firma kimliği ile yabancı 
oyuncuların da ilgisini çekti. Entegre sınır güvenliği çözüm-
lerinde, Retinar ürün ailesinin kullanılması ile ilgili yabancı 
firmalarla görüşmeler gerçekleştiren firma yetkilileri, Me-
teksan Savunma’nın haberleşme ürünlerinin farklı plat-
formlarda kullanımına yönelik de temaslarda bulundu.
Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, firma-
nın geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini şöyle anlattı:  
“Meteksan Savunma, bugün, yıllık 100 milyon lira ciro-
ya sahip bir firma. İstihdam ettiğimiz 240 kişilik işgücü-
nün 120’si tasarım mühendisi ve bunların neredeyse ya-
rısı, yüksek lisans ve doktora sahibi yetişmiş personel.  
Gelecek 3 yıl içerisinde ise ciromuzu 3 katına çıkarmayı 
hedefliyoruz; ancak bu büyüme, personel sayısının artışı 
yoluyla gerçekleşmeyecek. Biz, derin yetkinlik oluşturdu-
ğumuz odak alanları belli bir firmayız ve bu alanların dı-
şına çıkmayı çok istemiyoruz. Odak alanlarımız, değişen 
konjonktür ile birlikte evrim geçirebilir. Ancak biz bu büyü-
meyi, her geçen gün daha fazlasını ekosistemimize kattığı-
mız ve kendi alanında yetkin alt yüklenicilerimizle birlikte 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

OKİS, Hava 
Araçlarının 
Emniyetini 
Arttırıyor
İnsansız hava araçlarının 
(İHA’ların) kalkış ve iniş-
lerinde kullanılan OKİS; 
İHA’lar üzerinde yer 
alan, transponder ve an-
ten içeren hava birimi ile 
pistte konuşlu tek darbe 
sorgulama radarından 
oluşan yer birimi olmak 
üzere, iki ana kısımdan 
oluşuyor. OKİS Hava Bi-
rimi, küçük boyutları ve 
düşük ağırlığı ile hemen her segmentteki İHA’da, faydalı yük 
taşıma kapasitesine önemli bir etkisi olmadan kullanılabile-
cek şekilde geliştirildi. OKİS Yer Birimi ise takip ettiği OKİS 
Hava Birimi sayesinde, İHA’nın 3 boyutlu (mesafe, yanca ve 
yükseliş) bilgilerini İHA Yer Kontrol İstasyonu’na besleyerek, 
İHA’nın emniyetli ve hassas iniş kalkışına imkân sağlıyor.

Meteksan Savunma, 
Teknolojik Kazanımlarını 
Ürünlere Dönüştürüyor

Retinar OPUS 
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Portatif bir yapıya sahip olma, iki personel tarafından taşına-
bilme, kısa sürede kurulabilme ve sökülebilme özelliklerine 
sahip olan sistem, mevcut pistlerin, her iki yönünden kalkış 
ve inişe de olanak tanıyor. Ayrıca geliştirilen sistem, GPS 
sinyalinin karıştırmaya karşı korumasız olması sebebiyle 
İHA’ların otomatik kalkış ve iniş süreçlerinde güvenli bir çö-
züm olarak ortaya çıkıyor.
Sistem, gerektiğinde, insanlı platformların kalkış ve inişleri-
nin, her koşulda, emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
de kullanılabilecek.

MİLDAR, Nihai Entegrasyon için Hazır
Helikopter MİLDAR’ın temel fonksiyonları; hedef tespit takip 
ve arazi profili oluşturmak. Sistemin başlıca özellikleri ise 
LPI (düşük tespit edilme olasılığı) özelliği, frekans atlama, 
ararken takip yapma (Track-While-Scan), çoklu hedef takibi 
yapabilme, malzemeye gömülü dalga kılavuzu teknolojisiyle 
düşük ağırlık ve hacim olarak sıralanıyor.
Çalışma frekans bandı Ka-bant olan Helikopter MİLDAR,  
12 km menzile kadar yer hedefleri  (tank, ZMA, ZPT, arazi 
araçları) ve 8 km’ye kadar hava hedefleri (helikopter, insan-
sız hava aracı) için hassas açı ve menzil ayrışımı yaparken, 
hıza bağlı hedef tasnifi de yapabiliyor. 
Helikopter MİLDAR, Arazi Profili Oluşturma (ARPO) modun-
da, pilotların düşük görüş şartlarında emniyetli seyrüsefer 
yapabilmeleri için, üzerinde uçulacak arazinin topolojisini ve 
doğal ve yapay engelleri, radar ekranında gösterebiliyor.
Kalifikasyon sürecinde, erişim kolaylığı ve helikopter 
üzerinde modifikasyon gerektirmemesi gibi sebeplerle  
T129 ATAK’ın sağ kanatçığının altına entegre edilen MİLDAR, 
helikopterin alternatif diğer bölgelerine entegre edilebilir 
durumda.
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2010’lu yılların başlarında ortaya koyduğu EJDER YALÇIN 
konsepti ile Türkiye’de üretilmeyen bir aracı tasarlayan 

ve aracın yakaladığı büyük başarı ile kendi pazarını yaratan 
Nurol Makina, aynı başarıyı, NMS 4x4 ile sürdürmeyi amaç-
lıyor. Lansmanı 2013 yılındaki IDEF fuarında gerçekleştiri-
len EJDER YALÇIN gibi NMS 4x4 de yine IDEF’te gün yüzüne 
çıktı.
Monokok gövdeye sahip NMS 4x4’ü farklı kılan en önemli 
özelliği, modülerliği. Hemen hemen her 4x4 taktik tekerlekli 
araç, farklı görevlere yönelik farklı konfigürasyonlarda üre-
tilebiliyor. NMS 4x4 ise uyarlanabilirliği, bir adım daha öteye 
taşıyor. Aracın çift kabininin arkasındaki bölüm çıkartılarak 
değişik ihtiyaçlara yönelik olarak kullanılabiliyor. En basit 
hâli ile yarı açık yük taşıma bölmesi olarak bırakılabilen bu 

alan, başta personel taşımak için bir kabin eklenmesi olmak 
üzere, ihtiyaçlara göre yapılandırılabiliyor. Böylece, rakiple-
rinin farklı konfigürasyonları, üretim hattından çıkan sabit ve 
değişmez araçlar olurken, üretim hattından çıkan bir NMS 
4x4, kullanıcısı tarafından farklı görevler için uyarlanabiliyor.

Nurol Makina, 
Pazar Yaratma Geleneğini,
NMS 4x4 ile Sürdürüyor

NMS 4x4, farklı görevleri üstlenebilecek.

©
 N

urol M
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©
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NMS 4x4 Teknik Özellikleri
Personel Sayısı:  Araç, çift kabininde 5 kişiyi taşıyor. 
 Personel taşıyıcı sürümünde, ek olarak 4 kişi daha taşıyor.
Ağırlık:  10 Ton
Sürat:  140 km/sa
Menzil:  700 km
Motor Gücü:  300 BG
Azami Tork:  813 NM
Dönüş Yarıçapı:  6 m
 • Farklı koruma ve güvenlik ihtiyaçlarına 
Beka:  göre konfigüre edilebilme
 • Acil çıkış kapağı
 • 54° yaklaşma 62° uzaklaşma açısı

Stratejik Özellikler: • -32°C ile +55°C arasında çalışabilme
 • 7,62 mm veya 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu
    ya da 40 mm bombaatar entegrasyonuna uygunluk
 • Ön ve arka tam bağımsız süspansiyon sistemi
 • Sürekli 4x4 tahrik (diferansiyel kilitli)
 • Her tekerde çift devreli disk ve ABS fren sistemi
 • 335/80 R20 runflat (patlak gider) tekerler
Arazi Performansı: • Dik Eğim: %70
 • Yan Eğim: %40
 • Hendek Geçiş: 90 cm
 • Dik Engel Geçiş: 50 cm
 • Sudan geçiş: 90 cm’ye kadar

©
 N

urol M
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NMS 4x4’ün personel taşıyıcı konfigürasyonunda oturma düzeni.
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Modülerliğin bir diğer cephesi ise koruma seviyesi. NMS 4x4, 
farklı koruma seviyelerinde üretilebiliyor. Bu sayede, aynı 
araç, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler için, farklı koruma 
seviyeleri ile teslim edilebiliyor ve bu kurumlar arasında, lo-
jistik ortaklık sağlanabiliyor.
NMS 4x4’ün dikkat çeken diğer özellikleri ise düşük siluet  
(2,1 m yükseklik) ve yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açıları. NMS 
4x4, bir anlamda, mayına ve el yapımı patlayıcılara karşı dayanıklı 
araçların, düşük siluete sahip olamayacağı ezberini de bozuyor.
Nurol Makina, NMS 4x4’ün kalifikasyon sürecini tamamlan-
masının ardından, araçla ilgili daha çok ayrıntıyı kamuoyu ile 
paylaşmaya hazırlanıyor. Yine de araç, bu aşamada paylaşı-
labilen bilgileriyle ve fiziksel varlığı ile fuarın en çok ilgi çe-
ken platformları arasına ismini yazdırdı.
Nurol Makina’nın, IDEF’te lansmanını yaptığı bir diğer araç 
da ILGAZ II 4x4 oldu. Öncüsü olan ILGAZ 4x4 gibi hazır bir 
şasi üzerine şekillendirilen ILGAZ II 4x4, temel olarak güven-
lik güçlerinin kullanımı için tasarlandı ve aracın, bir yurt dışı 
müşteriye satışı da gerçekleştirildi.
Nurol Makina standında, EJDER YALÇIN III ve personel ta-
şıyıcı sürümü ile EJDER KUNTER de yer aldı. TEPEGÖZ in-
sansız hava aracı sistemi entegre edilmiş olarak sergile-
nen EJDER KUNTER, geleceğin muharebe sahası ile ilgili 
ipuçlarını da içerdi. Kablolu Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sis-
tem Projesi kapsamında; ASELSAN, Nurol Makina, BİTES,  
Altınay Havacılık ve Lapis Havacılık ortaklığı ile geliştirilen  
TEPEGÖZ, enerjisini, kablo ile bağlı olduğu araçtan alıyor ve 
100 m irtifaya kadar yükselebiliyor. Sistem, arttırılmış gerçek-
lik gözlüğünü takan kullanıcının baş hareketlerine göre, elde 
ettiği çevre görüntüsünü, kullanıcı gözlüğüne aktarabiliyor.
Nurol Makina standı, fuar süresince, hem yurt içinden hem 
de yurt dışından çok önemli ziyaretçileri ağırladı. Firma yet-
kilileri, yeni çözümlerini, potansiyel iç müşterilerine, en üst 
seviyede anlatma fırsatı buldular. Nurol Makina Genel Mü-
dürü Engin Aykol, uluslararası iş geliştirme faaliyetleri ile 
ilgili ise şunları söyledi: “Fuarda, özellikle bizim görüşmek 
istediğimiz ülkelerden delegasyonlar geldi ve kendileri ile 
son derece verimli toplantılar yaptık. Fuar sonrasında bir dizi 
ziyaret yapacağız.”

ILGAZ II 4x4 Teknik Özellikleri
Personel Sayısı:  9
Görev Ağırlığı:  8,8 t
Araç Ağırlığı (Yüksüz):  7,5 t
Sürat:  120 km/sa
Menzil:  700 km
Motor Gücü:  300 BG
İvmelenme:  0-40 km/s sürate 9 s’de ve 79 m’de ulaşır
Dönüş Yarıçapı:  6,2 m
Yakıt Tankı:  172 l
 • Uyarlanabilir süspansiyon sistemleri
 • Farklı sürüş modları; 4x4 ve 4x2 (4x2 modu  
  kapatılabilir)
 • Merkezi diferansiyel kilitler
 • ABS fren sistemi
Hareket Kabiliyeti • Hidrolik takviyeli direksiyon
ve Arazi Performansı: • Tam Otomatik Şanzıman, 6 ileri, 1 geri vites
 • Arazi ve meskûn mahal kullanımına uygun
 • Dik Eğim: %60
 • Yan Eğim: %30
 • Hendek Geçiş: 90 cm
 • Dik Engel Geçiş: 40 cm
 • Sudan geçiş: 75 cm’ye kadar
 • Balistik Koruma STANAG 4569 Level 1 veya 
Koruma Özellikleri:  EN1063 BR6 Koruma
 • Karın Altı Koruma STANAG4569 2a/1
 • Havayolu ile taşınabilme
Stratejik Özellikleri: • Hafif silah kulelerinin entegrasyonu
 • -32°C ile +55°C arasında çalışabilme

©
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NMS 4x4, çift kabininin arkasındaki bölüm çıkartılarak değişik ihtiyaçlara 
yönelik olarak kullanılabiliyor.

EJDER KUNTER
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Otokar, önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da geniş bir 
stantla yer aldığı fuarda, toplam 15 araç sergiledi:

n ALTAY’ın seri üretime hazır prototipi,
n ALTAY Asimetrik Harp Tankı (AHT),
n TULPAR-S amfibik paletli zırhlı silah taşıyıcı araç,
n MIZRAK-S 30 kuleli ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracı,
n MIZRAK-30 kuleli ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracı,
n BOZOK 12,7 mm MKT kuleli ARMA 6x6 komuta 
 kontrol aracı,
n KESKİN DUAL kuleli ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı,
n COBRA II 4x4 keşif ve gözetleme aracı,
n COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç,
n BAŞOK kuleli COBRA II 4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı,
n KESKİN kuleli ve 5 kapılı COBRA 4x4 taktik tekerlekli 
 zırhlı aracı,
n URAL 4x4 Zırhlı Tek Kabin Pick-Up,
n URAL 4x4 Personel Taşıyıcı,

n KAYA II Mayına Dayanıklı Personel Taşıyıcı ve
n ISV Zırhlı İç Güvenlik Aracı.
Ayrıca, Otokar’ın 3 farklı COBRA ve COBRA II aracı, görev 
sistemleri ile birlikte, ASELSAN standında yer aldı. Tüm bu 
araçlar ve kuleler arasında, 3 tanesi, ilk defa IDEF 2017’de 
ziyaretçilerinin karşısına çıktı: ALTAY AHT, URAL 4x4 Zırhlı 
Tek Kabin Pick-Up ve MIZRAK-S kulesi.
ALTAY AHT çözümü, Otokar tarafından, ALTAY Ana Muha-
rebe Tankı (ALTAY AMT)’nın, gövdesi ve kulesi üzerine ge-
liştirildi. Günümüzde, daha çok meskûn mahallerde geçen 
asimetrik harp şartlarının yoğunluk kazanması nedeniyle, 
modern orduların, uygun donanıma sahip tank ihtiyacının 
artacağını öngören Otokar, ALTAY AHT’yi, 20 kişilik özel bir 
ekip ile 5 ayda tasarladı. ALTAY AHT, ALTAY AMT’den; zırh 
sistemi, görev donanımları ve burulabilen milli süspansiyon 
sistemi ile farklılaşıyor. ALTAY AHT’nin başlıca özellikleri şu 
şekilde sıralanıyor:

Otokar, AHT Sürümü ile ALTAY’ı Güncel Tehditlere Hazırlıyor
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n Kompozit zırh, Reaktif Zırh (ERA) ve Çubuk Zırh
Sistemlerinden oluşan hibrit zırh teknolojisi ile AHT, 
güdümlü ve güdümsüz roketlere,  el yapımı patlayıcılara 
(EYP’lere)  ve yüksek delme kabiliyetine sahip HE ve 
APFSDS tank mühimmatlarına karşı koruma sağlıyor. 
Standart olarak bulunan yüksek mayın koruması, ilave 
mayın kiti uygulanarak daha da arttırıldı.

n ALTAY AMT’de, kulenin gerisinde bulunan uzaktan
komutalı silah sistemi (UKSS),  AHT’de daha önde 
konumlandırıldı. UKSS’nin konumu; multispektral sis 
(soft kill) sistemi, Sinyal Karıştırıcı Sistem (jammer), 
Ateşli Silah Tespit Sistemi ve kule üzerindeki diğer 
sistem ve antenlerin konumu değerlendirilerek 
yerleştirildiğinden, asimetrik harp koşullarında, entegre 
edilen sistemlerin etkinliğini azami seviyeye çıkarıyor. 

n AHT, Teleskopik Yükseltilebilen Gözetleme Sistemi (EOS)
ile sütre gerisinden 360 derece gözetleme ve hedef tespit 
edebilme kabiliyetine sahip. Tank, bekleme mevziinde 
iken (tüm silueti ile mevzi içerisinde veya düşman 

tarafından görülemeyen / vurulamayan konumda 
iken) EOS ile tespit ettiği hedefi, sütre gerisinden 
çıkıp, atış için uygun konumu alırken otomatik olarak 
tüm silahları ile takip edebiliyor. AHT, hareket ederek 
konumunu değiştirse de ana silahı ve UKSS hedef 
üzerinde kaldığından mürettebat, hedefi tespit ettiği 
andan atış yapacağı ana kadar hedefin her hareketini 
takip edebiliyor. Atış kararı verildiğinde ise AHT, UKSS 
ve ana silahı aynı anda kullanılarak farklı hedefleri takip 
edip ateş altına alabiliyor. AHT’nin Avcı-Vurucu özelliği 
sayesinde tank komutanı EOS ile tespit ettiği bir hedefi 
ana silah ile nişancıya veya UKSS ile doldurucuya ateş 
altına aldırtabiliyor. Komutan ise EOS ile hedef aramaya 
devam edebiliyor. AHT, tank komutanının kararına bağlı 
olarak tespit edilen hedefin koordinatlarını TKKMBS 
(Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi) ile 
diğer dost unsurlar ile paylaşarak diğer ateş destek 
unsurlarının (diğer AHT’ler, hava ve kara ateş destek 
unsurları) hedefi ateş altına almalarını sağlayabiliyor.

Fuarda Otokar standında sergilenen ALTAY tankları, Otokar tesislerinde, 
aralarındaki farklılıkları gösterecek şekilde yan yana görülüyor. 

ALTAY AMT (solda), gizlenme ağı entegre edilmiş hâlde sergilenirken, 
ALTAY AHT (sağda) ise kamuflaj renklerinde sergilendi.

©
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n AHT, Atış Yeri Tespit
Sistemi ile düşman 
keskin nişancısı ve  
diğer unsurların 
yapacağı silahlı atış yönü 
ve mesafesini tespit 
edebiliyor. Düşman 
unsur tarafından atış 
yapılan bölgeyi, ana 
silah veya UKSS ile 
anında atış altına alıp 
karşılık verebiliyor. 
Lazer Uyarı Sistemi 
de tankın donanımları 
arasında. Lazer Uyarı 
Sistemi, lazer ile güdülen 
tanksavar füzelerinin, 
tankların ve diğer 
silahların tanka yönelttiği 
lazer ışınlarını tespit 
edebiliyor. Tespit edilen 
bu tehditlere karşı, 
tehdit yönüne otomatik 
olarak yönlenerek tehdit 
bölgesini multispektral 
sis ile körelten soft 
kill sistemi kullanılıyor. Bu sistemin oluşturduğu sis 
perdesi, lazer ışınını engellediği gibi tehdit unsurun 
kullanabileceği termal görüş cihazlarını da köreltiyor. 
Mürettebat ister ise tespit edilen bu tehditleri, otomatik 
olarak tehdit yönüne dönen silahlar ile ateş altına 
alabiliyor.

n ALTAY AHT’de, kule gerisinde Sinyal Karıştırıcı Sistem
bulunuyor. Sinyal Karıştırıcı Sistem, radyo frekansındaki 
uzaktan kumanda sinyalinin gürültü ile bastırılması için 
karıştırma ve köreltme yaparak tuzaklanmış EYP’lerin 
uzaktan tetiklenmesini engellemek amacı ile kullanılıyor. 

n AHT’de bulunan YAMGÖZ sistemi, gündüz ve gece 
360 derece durumsal farkındalık sağlıyor. Ayrıca sürücü 
görüşü için tankın ön ve arkada termal ve gündüz 
kameraları bulunuyor.

n Tankın önünde, sürücü tarafından zırh altından
yönlendirilebilen; savunma mevzilerinin hazırlanması, 
muharebe alanında karşılaşılabilecek engellerin 
temizlenmesi, tank hendeklerinin doldurulması gibi 
amaçlarla kullanılabilen, bir dozer bıçağı da yer alıyor. 

n ALTAY AHT tüm bu yeni sistemleri, araç kontrol
bilgisayarı ile entegre çalışıyor. Araç kontrol bilgisayarı, 
alt sistemlerden aldığı bilgiyi mürettebata görsel ve 
sesli olarak iletiyor. Örnek olarak AHT, lazer tehdidi 
algıladığında, lazerin uyarısını sesli olarak mürettebata 
iletiyor; ayrıca lazer tehdidinin istikametini mürettebatın 
önünde bulunan ekranlarda da gösteriyor. Araç ile 
ilgili tüm bilgiler, ekranlar vasıtası ile anlık olarak 
izlenebiliyor ve önemli uyarılar sesli olarak mürettebata 
iletiliyor.

n Çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda mürettebatın
dış ortam sıcaklığından etkilenmemesini sağlayan ve 
NBC ortamında da görev yapmasını sağlayan Yaşam 
Destek Sistemi, tank motorunun çalışmadığı durumlarda 
tüm sistemlerin elektrik beslemesini de yapan Yardımcı 
Güç Grubu ve daha birçok özelliği ile Altay AHT, 
asimetrik harp koşullarında verilen tüm görevleri yerine 
getirebilecek, güçlü ve milli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, ALTAY AHT ile ilgili 
şunları söylüyor: “Türkiye’de ve dünyada, farklı iklim ve coğ-
rafyalarda elde ettiğimiz deneyimleri, araç geliştirme çalış-
malarımıza yansıtıyoruz. Bu sayede, sadece bugünün değil, 
geleceğin tehdit ve ihtiyaçlarına göre hareket ediyor; kullanı-
cılarımızın beklentilerini önceden tespit edebiliyoruz. Bugün, 
fuarda ilk kez sergilediğimiz ALTAY Asimetrik Harp Tankı, 
bu çalışmalarımızın en güzel örneği. Konvansiyonel olmayan 
kuvvet ve yöntemlerin kullanıldığı, hibrit veya asimetrik muha-
rebe koşullarının yaygınlaşmasıyla birlikte; hem ordumuzun 
gelecek ihtiyacına hizmet edecek hem de ihracat potansiyeli 
yüksek olan ALTAY AHT’yi, kendi kaynaklarımızla tasarladık.”

©
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URAL Araç Ailesi 
Yeni Sürümleriyle Genişliyor
URAL 4x4 Zırhlı Tek Kabin Pick-Up, tehlikeli ve risk altındaki 
bölgelerde yer alan birliklere; yakıt, yiyecek ve su gibi ha-
yati öneme sahip malzemelerin ikmali için geliştirildi. Zırhlı 
kabin ve motor kompartımanına sahip araç, personelin bu 
görevlerdeki güvenliğini de sağlıyor. Aracın kabini, 1+1 otur-
ma düzenine sahip. Kabinin üzerinde, 360 derece dönebilen 
silah istasyonu da bulunuyor.
Aracın arkasında taşıdığı kasalar, özel bir sabitleme meka-
nizmasıyla, hızlı ve kolaylıkla değiştirilebilecek şekilde ta-
sarlandı. Bu sayede araç, kısa süre içerisinde, farklı görevle-
re uyarlanabiliyor. Otokar standında sergilenen araç, su veya 
yakıt taşımaya uygun, yastık tank ve malzeme dolapları bu-
lunan bir kasaya sahipti. Bu dolaplarla bölgedeki personele, 
karavana malzemeleri de taşınabiliyor. Aracın taşıyabildiği 
bir diğer kasa ise 1500 l kapasiteli yakıt tankı.

MIZRAK-S 30 Geliyor
MIZRAK-S Uzaktan Komutalı Silah Platformu, MIZRAK gibi 
30 mm ana silahı ve eş eksenli 7.62 mm yardımcı makinalı 
tüfeğe sahip. Kule, araç içinde zırh koruması altında oturan 
nişancı tarafından uzaktan kontrol edilebiliyor. 30 mm zırh 
delici, tahrip ve otomatik top için mevcut tüm tipte mühim-
matları ve isteğe bağlı olarak programlanabilir mühimmat-
ları da kullanabilen silah kulesi; kompakt yapısı ve düşük 
ağırlığı ile kapasitesi sınırlı olan zırhlı araçlara entegrasyo-
na da uygun; aracın faydalı yük ve hacmini verimli şekilde 
kullanabiliyor. Son nesil sayısal atış kontrol sistem mimarisi 
ile termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe içeren 
bağımsız stabilize nişancı görüş sistemine haiz kule, isteğe 
bağlı olarak bağımsız komutan görüş sistemi ile avcı-vurucu 
özelliği sunabiliyor. Mevcut komuta kontrol sistemlerine en-
tegre şekilde çalışabilen MIZRAK-S, nişancıya otomatik he-
def takip imkânı sağlıyor. MIZRAK-S, ayrıca, mevcut komuta 
kontrol sistemlerine entegre şekilde çalışabiliyor. 
Sergilenen araçlarla ilgili çeşitli ayrıntılar ise şöyle sırala-
nıyor:
n Kamuflaj desenli COBRA II 4x4 taktik tekerlekli
 zırhlı araç, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen 
 konfigürasyonda sergilendi.
n COBRA II 4x4 keşif ve gözetleme aracı, hâlen Suriye sınırında
 görev yapan araçlarla aynı konfigürasyonda sergilendi.
n Beyaz renkli olarak
 sergilenen BAŞOK kuleli COBRA II 4x4 Zırhlı
 Personel Taşıyıcı, 
 sağdan direksiyonlu
 sürümü ile sergilendi. 
n COBRA 4x4 taktik
 tekerlekli zırhlı aracı, 
 bu sene farklı olarak
 Allison şanzımana sahipti.
n KAYA II, geçtiğimiz yıl 
 yaz aylarında, yurt dışında 
 çöl testlerinden başarıyla
 geçti.
n ARMA 6x6 zırhlı personel
 taşıyıcı, araç içinden
 mühimmat yüklemesi
 yapılabilen KESKİN DUAL
 kulesi ile sergilendi.

n ARMA 6x6 komuta kontrol aracı, 
 BOZOK 12,7 mm MKT kulesi ile sergilendi.
Otokar’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde yer alan ortak 
girişim şirketi Al Jasoor da ayrı bir stantla fuarda yer aldı. 
Firma, BAE için üreteceği RABDAN 8x8 aracının maketi-
ni sergiledi. Görgüç, RABDAN ile ilgili de şunları söyledi: 
“Türkiye’nin tek milli askeri araç üreticisi Otokar olarak, 
savunma sanayisi için ürettiğimiz araçlarımızı, 5 kıtada, 
30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 30 bine yakın zırhlı ara-
cımız, dünyanın farklı noktalarında, riskli bölgelerde aktif 
olarak hizmet veriyor. Envanterinde Otokar araçlarına sa-
hip olan kullanıcılarımız, yeni kullanıcılara referans oluyor. 
Bu yıl, ihracat konusundaki çalışmalarımızı, BAE’nin önde 
gelen yatırım şirketi Tawazun ile gerçekleştirdiğimiz anlaş-
ma sonrası, bir adım öteye taşıdık. Artık sadece ürün değil, 
Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji kabiliyetlerini de yurt dı-
şına ihraç edeceğiz.”

RABDAN 8x8

MIZRAK-S 30
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IDEF fuarlarına ürün ailesinin tüm 
üyeleri ile katılan ROKETSAN, yine 

göz doyuran bir stantla katılımcı-
ların karşısına çıktı. ROKETSAN’ın  
IDEF yenilikleri ise ilk defa sergilenen 
KAAN Füze Sistemi ve MAM-C mü-
himmatı oldu. Ayrıca, ROKETSAN’ın 
güdüm kabiliyeti kazandırdığı  
TRG-300 KAPLAN Füzesi ile  
TRG-122 Füzesi de Türkiye’de ilk 
defa sergilendi.
KAAN Füze Sistemi, sözleşme-
si 2009 yılında imzalanan ve 2017 
yılının başında, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının İnternet sitesin-
de yayınlanan bilgilerle kamuoyu-
na açıklanan, “B (BORA) Füzesi ve  
B (BORA) Silah Sistemi Projesi” kap-

samında geliştirildi. ROKETSAN, sistemi yurt dışında KHAN adı 
ile pazarlıyor. Türkiye içinde de sistem, projedeki ismi ile değil, 
KAAN ismi ile anılıyor. KAAN Füze Sistemi, açık alanda sergile-
nirken KAAN Füzesi ise ROKETSAN standında yer aldı.
ROKETSAN’ın merakla beklenen bir diğer ürünü, MAM-C 
Mühimmatı oldu. MAM-L ile aynı tasarım felsefesini taşıyan 

ROKETSAN, Ürün Ailesine KAAN ve MAM-C’yi de Kattı

t ROKETSAN, topçu roket ve füze sistemlerinin bazılarını, balistik zırh 
sistemleri ürün ailesine ait RPG Koruma Sistemi ile sergiledi.

KAAN Füze Sistemi Teknik Özellikleri
Füzenin Çapı:  610 mm
Füzenin Ağırlığı:  2.500 kg
Güdüm:  Küresel Konumlama Sistemi (KKS) 
 Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS)
Kontrol:  Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
Yakıt tipi:  Kompozit katı yakıt
Harp Başlığı:  Tahrip, Parça Tesirli
Harp Başlığı Ağırlığı:  470 kg
Tapa Tipi:  Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)
Menzil:  280 km
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MAM-C, temelde CİRİT Füzesi ile benzer sınıfta harp başlı-
ğı ile operatif senaryolarda hedef etkinliği çeşitliliği sağlıyor. 
MAM-C, hedefe yönlenmesini ve taşıyıcı platformdan bırakıl-
dıktan sonra, hedefine dengeli bir şekilde süzülmesini sağla-
yan kanatçıklara sahip.
MAM-C, özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üze-
re geliştirildi. Atışlı faaliyetlerinin bu yılın ikinci yarısında 
gerçekleştirilmesi; ürün ve hat kalifikasyonlarının da önü-
müzdeki yılın ortasına kadar tamamlanması ve seri üretime 
geçilmesi planlanıyor. MAM-C için, 3 farklı lançer geliştirili-
yor: tekli, ikili ve üçlü. Baykar Makina standında, BAYRAKTAR 
TB-2, her iki kanadında tekli lançerde MAM-C taşır şekilde 
sergilenirken Vestel Savunma standında da KARAYEL-SU, sol 
kanadında, 2 adet MAM-C taşıyan lançerle sergilendi.
MAM-C, CİRİT’in sahip olduğu harp başlığı çeşitliliğine de sa-
hip olacak. Böylece, ROKETSAN’ın ürün ailesini kullanan si-
lahlı kuvvetler, MAM-L ve MAM-C ile farklı hedeflere karşı en 
etkili olacak alternatifi seçebilme şansına kavuşacak.

t ROKETSAN topçu roket ve füze ailesi

tROKETSAN, hem CİRİT lançeri hem de makinalı tüfek taşıyan uzaktan komutalı 
kule çözümünü, standında, EJDER YALÇIN aracına entegre edilmiş şekilde sergiledi.

t  Açık alanda sergilenen bir diğer ROKETSAN çözümü de OMTAS füzelerini taşıyan 
ve Otokar ARMA 6x6 aracına entegre edilen uzaktan komutalı kule çözümü oldu.
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Fuarda 4 yeni ürününü öne çıkartan STM, bu ürünlerin 
lansmanları ile ilgili çalışmalarına, fuar öncesinde baş-

ladı. Ürünlerine, Türk tarihinden esinlenen isimler veren 
firma, özellikle sosyal medya üzerinden, bu isimleri ve ürün-
lerin nitelikleri hakkında ipuçlarını içeren yayınlar yaptı ve 
merak uyandırdı. Sektörde, bildiğimiz kadarıyla bir ilk olan 
bu kampanya, STM standını, IDEF 2017’nin en merak edilen 
stantlarından birisi hâline getirdi.

Kamikaze İHA’lar Geliyor
STM, fuarda; ALPAGU, KARGU ve TOGAN isimlerini verdiği,  
3 yeni insansız hava aracı (İHA)’nı tanıttı.
Eski Türkçede, “Tek başına düşmana saldıran yiğit” anla-
mına gelen ALPAGU, sabit kanatlı bir vurucu İHA. Özellikle 
asimetrik harp senaryolarında ve anti-terör operasyonların-
da kullanılması öngörülen ALPAGU, tek er tarafından taşı-
nabiliyor ve kullanılabiliyor. Sabit kanatlı olan ve bir tüpten 
fırlatılan İHA’nın teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Menzil: 5 km
n Görev Süresi: 10 dakika
n Görev İrtifası: 150 m
n Azami İrtifa: 400 m
n En Yüksek Hız: 80 km/sa

n Seyir Hızı: 58 km/sa
n Ölçüler: 125 cm x 65 cm
n Ağrılık: 3.700 g
n Çalışma Sıcaklığı: -10°C ile +50°C arası
n Güç: LiPo batarya
n Hazırlık Süresi: Azami 45 saniye
ALPAGU, hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı kul-
lanılabiliyor. Otonom olarak çalışan İHA; üzerindeki algıla-
yıcılarla nesnelerin tespit ve teşhisini yapabiliyor ve bunları 
takip edebiliyor. ALPAGU, gerektiğinde görevi terk edebiliyor 
ya da kendini imha edebiliyor.
“Dağ başındaki gözlem kulesi” ve “Atmaca” anlamlarına ge-
len KARGU ise ALPAGU ile aynı görev tanımlarına ve özellik-
lere sahip bir döner kanatlı İHA. KARGU’nun, ALPAGU’dan 
farklılaşan özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Görev İrtifası: 500 m
n Azami İrtifa: 1.000 m
n En Yüksek Hız: 72 km/sa
n Ölçüler: 780 mm (rotordan rotora)
n Ağrılık: 6.285 g
Otonom, döner kanatlı bir keşif İHA sistemi olan ve “Doğan” 
anlamına gelen TOGAN, otonom olarak nesne tespiti, teşhisi, 
takibi ve sınıflandırması yapıyor. Yapay zekâ algoritmalarının 
yoğun olarak kullanıldığı TOGAN, 30 kat optik yakınlaştırma 
özelliğine sahip. Tek personel ile çok kısa sürede göreve 
hazır hâle getirilebilen ve 40 dakika boyunca havada kalabi-
len TOGAN’ın, sürü zekâsının ilk milli örneğini teşkil etmek 
üzere, KARGU ve ALPAGU ile birlikte, çoklu İHA harekâtı ya-

STM, IDEF 2017 Kampanyası 
ile Örnek Oldu

TF-4500

1.700 tonluk denizaltı tasarımı
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pacak şekilde kullanılması planlanıyor. TOGAN’ın özellikleri 
ise şöyle sıralanıyor:
n Menzil: 5 km
n Görev Süresi: 40 dakika
n Görev İrtifası: 500 m
n Azami İrtifa: 1.000 m
n En Yüksek Hız: 72 km/sa
n Ölçüler: 780 mm (rotordan rotora)
n Ağırlık: 7.500 g
n Çalışma Sıcaklığı: -10°C ile +50°C arası
n Güç: LiPo batarya
n Hazırlık Süresi: Azami 45 saniye
Her üç sistemin de 2017 içerisinde, göreve hazır hâle getiril-
mesi planlanıyor.

Mikro Gözlem Uydusu LAGARİ
STM’nin bir diğer yeni ürünü, yüksek çözünürlüklü mikro yer 
gözlem uydusu LAGARİ oldu. Türkiye’nin, bu sınıftaki ilk uydu-
su olarak lanse edilen LAGARİ, ismini, ilk roketli uçuşu ger-
çekleştiren kişi olarak kabul edilen, Lagari Hasan Çelebi’den 
alıyor. LAGARİ, sahadaki taktik görüntü ihtiyacının yakın ger-
çek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki ör-
tüsünün takibi, doğal afet takibi gibi görevleri yerine getirecek.
Konuyla ilgili görüşlerini aktaran STM Genel Müdürü Davut 
Yılmaz, LAGARİ’nin, tasarımı ve kabiliyetleriyle çok inovatif 
bir ürün olduğunu vurgulayarak, “Uzay endüstrisinin gele-
ceği küçük, ucuz, fırlatması kolay ve özel görevleri yerine 
getirebilen küçük uydularda olacak. Uzay konusunda dünya-
da lider olan ülkelere baktığımız zaman, bu trendi yakinen 
görmek mümkün. STM olarak ülkemizin bu konudaki açığını 
kapatmak için uzun zamandır küçük uydular üzerinde çalı-

şıyoruz… Takım uydu şeklinde çalışmalarını amaçladığımız 
bu yeni konsept ile uydulardan hızlı ve yüksek çözünürlükte 
görüntü almak mümkün olacak” dedi.
LAGARİ’nin, kütlesinin azami 65 kg; çözünürlüğünün ise 1,5 
m (PAN) olması hedefleniyor. Uydunun, 2019 yılında uzayda 
göreve başlaması planlanıyor.
STM, fuarda, yeni gemi tasarımlarının maketlerini de sergi-
ledi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden tasarım çalışmaları ve ya-
pılan testler sonucunda beklentilerin üzerinde performans 
gösteren Hava Savunma Harbi Fırkateyni TF-4500, hem Tür-
kiye’deki ihtiyacı gidermek hem de dış pazarda yeni ihracat 
potansiyellerini değerlendirmek için geliştirildi. 150 metre 
boyunda ve 4 bin 500 ton deplasmana sahip olacak şekilde 
tasarlanan fırkateyn, saatte 32 deniz mili hıza ulaşabilecek. 
STM, aynı zamanda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülü-
ğünde, milli denizaltı dizaynı konusunda da önemli çalışma-
lar yürütüyor. Firma, 1.700 tonluk tasarımının maketini de 
fuarda katılımcıların ilgisine sundu.
STM, DAR (Duvar Arkası Radar)’ı da güncellenmiş sürümü 
ile standında sergiledi. DAR’ın güncel sürümünün teknik 
özellikleri, şöyle sıralanıyor:
n Teknoloji: Ultra Geniş Bant (UGB)
n Nüfuz Edilebilen Duvar ve Malzeme Türleri: 
 Tuğla, alçıpan, ahşap, plastik, karton piyer, beton vb.
n Tespit Kabiliyeti: Hareketli veya sabit konumdaki 
 insan hareketleri
n Batarya ile Operasyon Süresi: Asgari 2 saat
n Boyutlar: 240 x 450 x 130 mm
n Ağırlık: 5 kg
n Güç Besleme: Şarj edilebilir dâhili batarya veya 
 dış şebeke gücü

LAGARİ

DAR



MSI IDEF 2017 ÖZEL / Bölüm II / Fuardan İzlenimler

118 - Temmuz 2017

tAskeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, fuarda güçlü bir katılımla yer aldı ve attığı imzalarla, savunma ve havacılık sanayisi ekosisteminin güçlü bir oyuncusu 
olacağının mesajını verdi.  

tARES Tersanesi, Katar’a teslim ettiği botlar ile Türkiye’deki ihaleler için 
önerdiği botların maketlerini sergilediği standında, mevcut ve potansiyel 
müşterileri ile görüşmeler de gerçekleştirdi.

t BAYRAKTAR TB2, kanat altlarında MAM-L ve MAM-C mühimmatı ile sergilendi.

tBaykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknik Müdürü 
Selçuk Bayraktar, Başbakan Binali Yıldırım’a, BAYRAKTAR TB2 başta olmak 
üzere, çalışmaları ile ilgili bilgi verdiler. 
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t  ESNAD Savunma standı, adeta resmi toplantı odaları ile rekabet ederek, fuar süresince, 
birçok ikili görüşmeye ev sahipliği yaptı.

t

 t  Coşkunöz, fuarda sergilediği yeni ürünlerini, Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir’e birinci ağızdan anlatma fırsatı buldu (solda). Prof. 
Dr. Demir, ziyareti sırasında, Coşkunöz standında, Koreli yetkililerle, offset 
konusunda sohbet de etti. Prof. Dr. Demir, ilişkilerin, offset sözleşmesinin 
sonrasında da sürmesi gerektiğine vurgu yaptı.

t ESNAD Savunma Genel Müdürü Böke Şahin, 
ESNAD Savunma’nın ortağı ve aynı zamanda 
Al-Esnad firmasının da sahibi olan Ahmad Saleh 
Bin Jubair’e, IDEF 2017 katılımı ile ilgili bir hediye 
takdim etti.

t  Digitest, 
geniş 

standında, 
farklı 

ihtiyaçlara 
özel çözümleri 

olduğunu 
gösterdi. 

Firmanın askeri 
tip kumanda 

kollarının 
çeşitliliği, 

ziyaretçilerin 
özellikle 

ilgisini çekti.



MSI IDEF 2017 ÖZEL / Bölüm II / Fuardan İzlenimler

120 - Temmuz 2017

t  Fotoniks ve Norbo’nun Genel Müdürü Cem Yazıcıoğlu, farklı silahlara 
entegre edilmiş görüş sistemlerini, ziyaretçilerine tanıttı.

t  GENTEX-Norbo iş birliği ile Türkiye’de üretilecek kasklar, 
Fotoniks standında sergilendi. 

t iXblue, Advans serisi ataletsel seyrüsefer 
sistemlerini ve SAMS-DT6000 sentetik açıklıklı 

çekili sonarını sergiledi.

t  HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR), GÖRSEN görüntü sensörü ürün ailesi ile SEZGİ hareket tespit sensörünü sergiledi.

t  Kale AR-GE, Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirdiği 
motorun güncel sürümünü sergiledi.
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t t  Alt şirketleri, savunma ve havacılık alanında; uçak 
parçalarından, uçak motorlarına ve namlulu silahlara kadar geniş bir 

yelpazede faaliyet gösteren Kale Grubu, yeteneklerini ve ürünlerini, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’e anlattı.

t MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, kurumun geniş ürün yelpazesini, 
üst düzey konuklarına bizzat tanıttı.

t  MKEK, BORAN 105 mm çekili obüsünü, en güncel sürümü ile sergiledi.

MAKEL, KORALTAY markasını,
IDEF’te ilk defa sergiledi.
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t MEGE Teknik, standında, ASELSAN için geliştirip ürettiği üç ayaklı bir 
kaideyi fiziksel olarak sergilerken, başta kablaj olmak üzere diğer 
yeteneklerini posterlerle anlattı.

t  Nova Power Solutions, kara ve deniz uygulamalarında sağlanan elektrik 
gücünün kalitesini ve güvenilirliğini arttıran çözümlerini sergiledi.

t

 Nunatak, silahlı 
kuvvetlerin ve 
özel harekât 
birimlerinin zorlu 
doğa koşullarında 
görev yapmasını 
sağlayan 
ekipmanları 
sergiledi. Bunlar 
arasında, hem 
firmanın temsilcisi 
olduğu ürünler hem 
de firmanın kendi 
geliştirdiği ürünler 
yer aldı.

t  Onur Mühendislik, fuarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için yürütülen ve 
mevzi kabulleri tamamlanan Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) projesinde 
geliştirilen milli ürün ve yetkinliklerin, kuvvetin ilgili tüm birimlerine 
yaygınlaştırılması ile ilgili sözleşmeyi imzalamış olarak katıldı. Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de Onur Mühendislik standını  
ziyaret ederek, firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

t OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da fuarın ziyaretçileri arasında 
yer aldı.
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t t  Her fuarda olduğu gibi IDEF 2017’de de OSSA, üye 
firmaları ile ortak bir stantla yer aldı (üstte). Küme, yabancı 
heyetlerle görüşmelerde de üyelerine destek oldu (sağda).

t

 t  Pakistan 
hükümeti ve 
firmaları,
IDEF 2017’de 
geniş bir 
katılımla 
yer aldılar. 
Başbakan 
Binali Yıldırım 
ve Hava 
Kuvvetleri 
Komutanı 
Orgeneral 
Abidin Ünal 
da Pakistan 
standının 
ziyaretçileri 
arasında 
yer aldı.
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t  Katılımcıların hiç boş bırakmadığı Sarsılmaz standı, Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet 
tarafından da ziyaret edildi. Başbakan Yıldırım, firmanın özgün piyade tüfeği ve makinalı tabancalarını 
yakından inceledi.

t  YALTES, ADA sınıfı korvetlerde kullanılan çözümleri başta olmak üzere, 
deniz platformlarına yönelik ürünlerini sergiledi. 

t  Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), yurt dışı fuarlarda 
görüştüğü birçok yetkiliyi, IDEF 2017’de, ev sahibi sıfatıyla ağırladı.

t TEI, Başbakan Binali Yıldırım’a, Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirdiği motoru tanıttı.

t Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
REPKON standında, firmanın faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı.
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t

 Target A.Ş., 
hem temsilcisi 
olduğu firmaların 
hem de kendisinin 
ürünlerini tanıttığı 
standında, silahlı 
kuvvetlerin 
ve emniyet 
birimlerini farklı 
ihtiyaçlarına cevap 
verebileceğini 
gösterdi.

T-Kalıp, hem kara 
platformları hem de 
helikopterler için 
geliştirdiği koltuklarla 
ziyaretçilerinin 
karşısına çıktı.
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t TÜBİTAK SAGE’nin radar güdümlü Bozdoğan ve kızılötesi güdümlü Gökdoğan havadan havaya füzelerinin 
lansmanı, Başbakan Binali Yıldırım’ın fuar turu sırasında gerçekleştirildi.

Yonca-Onuk 
Tersanesi, 

fuarda, MRTP 
ürün ailesinin en 

güncel üyelerinin 
maketlerini 

sergiledi.

t  Samsun Yurt Savunma, Başbakan Yıldırım ve 
beraberindeki heyete, Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından da tercih edilen TP9’u tanıttı.

t  TTAF AKBABA Işık Kulesi, yükselen kulesi 
ile 360 derecelik aydınlatma çözümü sunuyor.
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t

 Kore-Türkiye Diplomatik ilişkilerinin 60’ıncı yıldönümü ve Kore Savaşının 67’nci yıldönümü 
münasebetiyle 6 Haziran günü, Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda (Kore Parkı) Kore Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Yunsoo Cho evsahipliğinde bir tören düzenlendi. Törene; başta Kore gazileri olmak üzere 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Kore Savaşı’na katılan ülkeleri temsilen büyükelçi ve askeri ataşeler, 
çok sayıda ziyaretçi ve basın mensupları katıldı.

t

 Finlandiya Savunma 
Kuvvetlerinin Bayrak Günü, 
5 Haziran’da, Ankara’da, 
bir resepsiyonla kutlandı.  
Finlandiya Büyükelçisi Paivi 
Kairamo ile Savunma Ataşesi 
Deniz Albay Jyrki Litmanen 
ve eşinin davetlileri girişte 
karşıladığı resepsiyona;  
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 
Ankara’da görevli yabancı 
diplomat ve askeri ataşeler, 
Türk Savunma Sanayi temsilcileri 
ve basın mensupları katıldı. 

t  Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunsoo Cho,  
Kore Savunma Ataşesi Dz. Alb. Jaesic Park ve Kore 

Hava Ataşesi Yarbay Yongsik Park, törene resmi 
olarak katılan misafirlerle beraber.

t Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo, Finlandiya Savunma Ataşesi Dz. Alb. Jyrki Litmanen, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yb. Anssi Henrik Hatakka 
ve Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. Yzb. Kari Juhani Keranen, AMAC üyeleriyle beraber.

Finlandiya 
Savunma Kuvvetlerinin 
Bayrak Günü 

Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60’ıncı 
Yıldönümü ve Kore Savaşının 67’nci Yıldönümü
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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t

 Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti 
Askeri Ataşeliği, 8 Haziran’da, bir iftar 
yemeği verdi. Kuzey Kıbrıs Türkiye 
Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Kurmay 
Albay Ali Koruk’un misafirleri girişte 
karşıladığı yemeğe AMAC üyesi ataşeler 
ile Genelkurmay Yabancı İlişkiler 
Şube (FALO) personeli katıldı. Bu iftar 
yemeği, ayrıca, Temmuz ayı içerisinde 
görevden ayrılacak Albay Koruk ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kara 
Ataşesi Binbaşı Mücahit Sazlık için 
bir veda yemeği de oldu. Albay Koruk 
ve Binbaşı Sazlık’ın yerine gelecek 
Kurmay Albay Akın Örsdemir ve Piyade 
Binbaşı Selçuk Dağaşan’ın Temmuz ayı 
içerisinde görevlerinin başında olması 
bekleniyor.

t  Kuzey 
Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti 
personeli; Askeri 

Ataşe Kur. Alb. 
Ali Koruk, Kara 

Ataşesi Bnb. 
Mücahit Sazlık, 

Tedarik ve 
İrtibat Ataşesi 

Bnb. Servet Kaya 
ve İdari Ataşesi 

Kd. Bşçvş. 
Abdulvahap 

Tepe, AMAC ve 
FALO üyeleriyle 

beraber.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Askeri Ataşeliği İftar Yemeği
t Her yıl iki kere bir araya gelerek Ankara’da görev yapmakta olan askeri ataşelerin ortak problem alanlarını tartışan ve müteakip döneme 

veya yıla yönelik icra edilecek AMAC faaliyetlerini belirleyen AMAC üyeleri, 2017 yılının ilk yarısını değerlendirdikleri toplantıyı, 16 Haziran’da, 
Ankara Merkez Orduevi’nde gerçekleştirdiler. Toplantıda, Görev süresi önümüzdeki aylarda sona erecek AMAC Yönetim Kurulu üyelerinin 
yerlerine yenileri seçildi. Yeni seçilen üyeler, yeni AMAC Başkanı ve üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine tanıtılması gibi resmi prosedürler 
tamamlandıktan sonra duyurulacak. Yılın ikinci toplantısının ise Kasım ayında icra edilmesi planlanıyor. 

AMAC 
Başkanı 
Tuğgeneral 
Jozef 
Viktorin

AMAC 2017 Genel Toplantısı Ankara’da Yapıldı
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Türkiye’de görev yapan AMAC üyesi askeri ataşelerden görev süresi Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında tamamlanacak 16 ataşe, 17 Haziran gecesi düzenledikleri bir parti ile meslektaşlarına 
veda ettiler. Veda eden ataşeler şöyle sıralanıyor: ABD Deniz Piyade Ataşesi Yb. Benjamin T. Pipes, 
ABD Hava Ataşe Yardımcısı Yb. Keith Derbenwick, Belçika Savunma Ataşesi Alb. Pol Vanden Berghe, 
Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Tuğg. Qinli Zheng, Finlandiya Savunma Ataşe Yardımcısı Dz. 
Yb. Anssi Henrik Hatakka, Güney Afrika Savunma Ataşesi Dz. Alb. Shawn Wright, İspanya Savunma 
Ataşesi Alb. Felipe Sanchez Tapia, İsveç Savunma Ataşesi Alb. Staffan Sjöberg, İtalya Savunma 
Ataşesi Dz. Alb. Daniele Civico, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Kurmay Albay Ali 
Koruk, Meksika Deniz Ataşesi Dz. Tuğa. Jorge Antonio Medina, Polonya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. 
Slawomir Cecha, Romanya Savunma, Kara, Hava ve Deniz Ataşesi Alb. Iulian-Adrian Costea, Slovakya 
Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Tuğg. Jozef Viktorin, Slovakya Savunma Ataşe Yardımcısı Yb. 
Martin Sovic ve Ukrayna Kara Ataşesi Alb. Sergiy Stoianenko. Bu ataşelere geleneksel AMAC şilti, 
Tuğg. Jozef Viktorin tarafından verildi. Tuğg. Jozef Viktorin’e de şilti, AMAC üyeleri adına Tuğg. John 
Gordy tarafından takdim edildi.
Haberin hazırlandığı sırada ayrılan ataşelerin yerine isimleri belli olan ataşeler ve bazılarının göreve 
başlama tarihleri, şöyle sıralanıyor: ABD Deniz Ataşesi Yb. Jon C See (4 Ağustos), ABD Hava Ataşe 
Yardımcısı Bnb. Troy Smith, Belçika Savunma Ataşesi Alb. (GS) Herwig Holsteyns (1 Ekim), İspanya 
Savunma Ataşesi Alb. Cesar Gutierrez de la Camara, İsveç Savunma Ataşesi Alb. Ingemar Adolfsson 
(1 Ağustos) ve Meksika Deniz Ataşesi Dz.Alb. Othon Berlanga Tellez (1 Ekim).

Tuğg. Jozef Viktorin’e de şilti, 
Tuğg. John Gordy tarafından 
takdim edildi.

Veda eden ataşeler bir arada

AMAC Üyelerinden Toplu Veda








