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İddia Sahibi Olmak, İmkân Sahibi Olmayı Gerektirir!

D

eniz Kuvvetleri Komutanlığı, Temmuz ayında; teslim edilen,
denize indirilen ya da inşasına başlanan bir dizi platformla
gelişimini sürdürdü:
- MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen ADA sınıfı
korvetlerden 4’üncüsü ve sonuncusu olan KINALIADA’nın
denize indirilmesi ve İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan
İSTANBUL’un inşa başlangıç töreni, 3 Temmuz’da
gerçekleştirildi.
- Lojistik Destek Gemisi projesi kapsamında inşa edilen
ikinci gemi olan ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ,
8 Temmuz’da düzenlenen törenle denize indirildi.
- Kurtarma ve Yedekleme Gemisi projesi kapsamında,
TCG IŞIN (A-583), 22 Temmuz’da düzenlenen törenle
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Burada, özellikle MİLGEM projesinin 4’üncü gemisi KINALIADA’nın,
planlanandan 6 ay önce denize indirilmesini, Türk askeri gemi
inşa sektöründeki gelişmenin de bir göstergesi olarak not etmek
gerekiyor.
KINALIADA’nın denize indirildiği 3 Temmuz’daki törende, törene katılan; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak
üzere, sektörün önde gelenleri tarafından yapılan konuşmalarda,
sektörle ilgili pek çok konuda önemli mesajlar verildi…
“Herhangi bir alanda, muadil ürünler ve projeler arasında, mutlaka kendi firmalarımızı, kendi millî kuruluşlarımızı tercih etmek
durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan
temin yoluna gitsek bile, planlarımızın omurgası mutlaka milli
imkânlara dayanmalıdır…”
Gerekirse zaman ve maliyet konusunda dahi fedakârlık yapılarak
bu yolun izlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın gündeminde, özellikle savunma alanında Türkiye’nin
önüne çıkartılmaya başlanan zorluklar da vardı. Bu durum için
“örtülü ambargo” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şunları söyledi:
“Şayet, 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık bugün ülkemize
uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de,
sınır dışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hâle gelmiştik.”
Son dönemde sıklıkla gündeme gelen sektörün sistemsel sıkıntıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündemindeydi.
“Bunun için savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların stratejisini gözden
geçirmeliyiz. Yaşanan tıkanıklıkları, sıkıntıları, sorunları çözecek,
küçük-büyük demeden bu alanda fikri-projesi olan herkesi destekleyecek bir sistemi süratle tesis etmeliyiz.”
Sektörde olan ya da sektöre yatırım yapma niyeti olan tüm taraflar açısından cesaret verici bu sözleriyle atılımları destekleyecek
bir sisteme atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının devamı, sektörün faydası ve geleceği için çalışan tüm taraflara, çok net destek mesajları da içeriyordu:
“Zaman zaman, girişimcilerimizin şevkini, azmini, cesaretini kıran, kimi umursamazlıktan, kimi rekabette taraf tutmaktan kaynaklanan; ama kimi de buram buram art niyet kokan olumsuzlukların haberlerini alıyorum. Sebebi ne olursa olsun, Türkiye’nin
savunma sanayisindeki atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle
bir tavır içine girenler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz
ve milletimiz için çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan,
gerçekten işinin ehli, gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm
girişimcilerimiz, tüm firmalarımız, yanlarında bizim olduğumuzu
bilmelidir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözlerinin ise sektörü nasıl bir geleceğin beklediğine yönelik değerlendirmeler noktasında, ayrı bir
önem taşıdığını düşünüyoruz:

“Her zaman söylediğim gibi, iddia sahibi olmak, imkân sahibi olmayı gerektirir. Türkiye, kendisi ve tüm soydaşları, kardeşleri,
dostları için büyük iddiaları olan bir ülkedir. Bu iddiaları hayata
geçirebilmemiz için, öncelikle savunma sanayisi imkânlarımızı
en üst düzeye çıkarmamız şarttır.”

Askeri Gemi İnşa Sektörünü Parlak
Bir Gelecek Bekliyor
O dönemde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Başbakan
Yardımcısı Fikri Işık da konuşmasında, askeri gemi inşa sektörünü nasıl bir gelecek beklediğinin ipuçlarını verdi: “Şu anda yürüt-

mekte olduğumuz gemi inşalarının bütçesel büyüklüğü, 20 milyar liraya ulaşmış durumda. Gelecek dönemde gerçekleştirmeyi
planladığımız fırkateyn, hücum bot, destek gemileri ve sürat bot
sınıflarına yönelik projelerle bu meblağın 40 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz.”
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu’nun da sözleri,
sektör açısından parlak bir geleceğe işaret ediyordu: “ADA sınıfı
korvetlerimizin başarısı, savunma sanayimizin ve donanmamızın
hamuruna eklenen bereketli ve kuvvetli bir maya olmuştur. Korvetten fırkateynlere dönüşümden de görüleceği üzere, bu maya
tutmuştur. İnanıyorum ve hatta eminim ki gelecekte, çok daha
büyük ve önemli projelere vesile olacaktır.”

Yabancı Basının İlgisi de Türkiye’nin Üzerinde
Türkiye’deki bu gelişmeler, yabancı basının da dikkatlerini üzerine çekiyor. Son dönemde, çok sayıda yabancı basın kuruluşunda,
Türk savunma ve havacılık sanayisi ile ilgili haber ve yorumlara
rastlamak mümkün. Türkiye’ye yönelik ilgisi artan ve gelişmeleri
yakından takip eden basın kuruluşları arasında, sadece savunma
ve havacılık sektörüne yönelik faaliyet gösteren yayınlar yok. Türkiye ile ilgili haberler, diğer yayınların da gündeminde. Özellikle
Alman basın kuruluşlarının, Türkiye ve Almanya arasında yaşanan gerilimli sürecin de etkisiyle Alman savunma firmalarının
Türkiye’deki faaliyetlerini de yakından takip ettiği dikkat çekiyor.
Bu tespitlerimizi destekleyen bir haber, Almanya’da yayımlanan
günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın 2 Ağustos tarihli sayısında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yukarıda ana hatlarıyla sizlerle paylaştığımız bazı mesajlarına da değinilen haberde;
Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki ihracatı, sektörde
faaliyet gösteren firma sayısındaki artış, dünyanın en büyük ilk
100 savunma firması arasında 3 Türk firmasının yer alması gibi
gelişmelerin yanı sıra Alman savunma firmalarının Türkiye’deki
faaliyetlerine yer verildi.
Capital 500 değerlendirmesine göre; 2016 yılında, cirosunu %264
arttırarak yaklaşık 580 milyon lira seviyesine çıkaran ve bu büyüme ile Türkiye’nin, ciro büyüme oranında en büyük sıçramayı
yapan 2’nci firması olmayı başaran Nurol Makina’nın yükselişi, Alman basının da dikkatini çekmiş olacak ki Handelsblatt’ın
haberinde, sektörden görüşlerine en çok yer verilen ismin
Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol olduğunu da ekleyelim.
MİLGEM’in devam gemilerinin özel sektör tersanelerinde inşa
edilmesi, hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi ve tedariki
ile ALTAY’ın seri üretimi gibi büyük projelerin önemli virajlardan
geçmekte olduğu kritik bir dönemde görevi devralan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye de yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar dileyerek noktayı koyalım.
Ağustos ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız
Eylül sayısıyla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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akanlar Kurulu’nda,
19 Temmuz’da
yapılan değişikliklerle
Milli Savunma Bakanlığı
görevine Nurettin Canikli
getirildi. Başbakan Binali
Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
onayının ardından açıkladığı
yeni Bakanlar Kurulu’nda,
önceki kurulda Başbakan
Yardımcısı olan Nurettin
Canikli, Milli Savunma
Bakanı; Milli Savunma
Bakanı olan Fikri Işık
ise Başbakan Yardımcısı
olarak görevlendirildi.
Fikri Işık, Milli Savunma
Bakanlığı (MSB)’nda aynı
gün düzenlenen devir teslim
töreninde, görevini Nurettin
Canikli’ye devretti. Törene,
Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Salih Zeki Çolak,
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Bülent Bostanoğlu
ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Abidin
Ünal da katıldı.
Tören sırasında konuşan
Fikri Işık, şunları kaydetti:
6 - Ağustos 2017

“24 Mayıs 2016’da
devraldığım Milli Savunma
Bakanlığı görevini,
büyük bir iç huzuruyla
devlet tecrübesine,
siyasi birikimine, devlet
adamlığına gerçekten
güvendiğim, Başbakan
Yardımcılığı görevinden,
Milli Savunma Bakanlığı
görevine atanan Sayın
Nurettin Canikli’ye
devretmenin mutluluğunu
ve bahtiyarlığını yaşıyorum.”
Işık’ın ardından konuşan
Nurettin Canikli ise şunları
söyledi: “Milletin gücünün
aslında görünürdeki
yansıması olan bu ocağın,
bu gücün, bu toprakların
savunucusu olarak
görevini layıkıyla ifa
edebilmesi için, en güçlü
hâle getirilebilmesi için,
yapılması gerekeni biz
de yine aynı kararlılıkla
titizlikle samimiyetle
yapmaya devam edeceğiz.”
Bakan Canikli, ülke
savunması ve buna bağlı
olarak savunma ve havacılık

© MSB

Nurettin Canikli,
Milli Savunma Bakanı Oldu

sanayisinin önemi ile
ilgili olarak da şunları
belirtti: “Bu coğrafyanın
saldırganlarının bol
olduğunu biliyoruz, bu
devam edecek, geçmişte
de böyleydi, bugün de
yarın da böyle olacak…
Taviz vermeden, bu
ülkenin çıkarlarına bir
halel gelmesine sebebiyet
vermeden, bütün olarak bu
toprakların savunulması
gerekiyor. Türk Silahlı
Kuvvetleri’mizin, bu
anlamda her zaman güçlü
kalması gerekiyor. Her
yönüyle güçlü kalmak
zorundadır, güçlü olmak
mecburiyetindedir…
Başka ülkelerin savunma
sanayi ürünlerine, onlara
güvenerek veya onlar
üzerine kurulu bir savunma
stratejisi geliştirerek, bu
topraklarda bağımsızlığı

korumak hemen hemen
imkânsızdır. Bunun
farkındayız, herkes bunun
farkında ve son yıllarda bu
alanda çok ciddi iyileşmeler
söz konusu.”
Nurettin Canikli, 15
Mayıs 1960’da, Giresun,
Alucra‘da doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Alucra’da
tamamladı. 1974 -1978
yılları arasında, Giresun
İmam Hatip Lisesi‘nde
okudu. 1978 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi‘ni kazandı ve 1982
yılında, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü’nü bitirdi.
Aynı yıl, Maliye Müfettiş
Muavini; 1985 yılında da
yeterlilik sınavını vererek
Maliye Müfettişi oldu.
Askerliğini yaptıktan sonra,
1989-1991 yılları arasında,
Yüksek Lisansını İngiltere

SSM’nin Ar-Ge Çalışmaları,
2’nci Ar-Ge Paneli ile İvmesini Koruyor

S

avunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 24 Temmuz’da, 2’nci Ar-Ge Paneli ile ilgili
bilgilendirme yaptı. Ar-Ge projelerini dinamik bir süreçle başlatabilmek için
gerçekleştirilen Ar-Ge panellerinin ilki, 22 Aralık 2016 tarihinde düzenlenmişti.
Ar-Ge çalışmalarının hızlı ve yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân sağlayan
bu panelin ardından, ikinci panel de 15 Haziran’da, Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi başkanlığında, SSM’de toplandı. Panele; SSM ve Türk
Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile alanında uzman akademisyenler katıldı. Söz konusu
panelde; ileri malzemeler, algılayıcılar, bilgi teknolojileri, tahrip ve KBRN alanlarında
önceliklendirilen konularda projelerin başlatma kararları alındı. Ayrıca, Ar-Ge Projeleri
Yol Haritası’na dâhil edilmek üzere sunulan teknoloji önerilerinin değerlendirmesi
yapılarak, uygun bulunanlar belirlendi.

© İSBIR Elektrik

İŞBİR Elektrik,
40’ıncı Yaşını Kutluyor

A

lternatör ve jeneratör üretimi konusunda savunma
sanayisinin lider şirketi olan İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş.,
Ağustos ayında, kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutluyor.
15 Ağustos 1977 yılında kurulan ve 1988 tarihinden itibaren
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bağlı
ortaklığı olarak faaliyetlerine devam eden İŞBİR, geride
kalan 40 yılda, Türkiye’nin önemli savunma projelerinde rol
aldı.
Bunlar arasında; MİLGEM (Milli Gemi), LST (Tank Çıkarma
5 kW Sessiz Jeneratör
Gemisi), YTKB (Yeni Tip Karakol Botu), TAFICS (Türk Silahlı
Kuvvetleri Entegre Muhabere Sistemi), TASMUS (Taktik Saha Muhabere Sistemi), X-Band
(Uydu Haberleşme Sistemi), ADOP (Atış Destek Otomasyonu Projesi), KMS (Kaideye Monteli
Stinger) MHAVHS (Müşterek Harekât Alanı Veri Haberleşme Sistemi), HERİKKS (Hava
Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi), JEMUS (Jandarma Entegre Muhabere ve
Bilgi Sistemi), MİLKAR (Taktik Haberleşme Karıştırma Sistemi) ve MİLKED (Mobil Yüksek
Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi) projeleri yer alıyor.
İŞBİR, geleceğe de umutla bakıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Mayıs ayında
tescil edilen Ar-Ge merkezi ile alanında geleceğin teknolojilerini geliştirmeye devam
eden firma, ürünlerindeki; alternatör, pano, şase ve kabini kendisi üretiyor. Motorları da
yerlileştirmek için, yerli ortakları ile çalışmalar yürütüyor. Firma, son dönemde, üzerinde
çalıştığı sessiz jeneratörlerle de adından söz ettiriyor. İŞBİR patentli sessiz jeneratörlerin,
askeri uygulamaların yanı sıra naklen yayın aracı ve mobil hizmet aracı gibi sivil
uygulamalarda ve yatlarda da kullanılması hedefleniyor.
İŞBİR, Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan, “Yenilenebilir Enerji”
sektöründe rol alabilmek için de gelişmeleri takip ediyor.
İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür ile yapacağımız ve İŞBİR’in; geride kalan 40 yılını,
faaliyetlerinin güncel durumunu ve geleceğe dair hedeflerini kendisinden dinleyeceğimiz
söyleşiye, MSI Dergisi’nin Eylül sayısında yer vereceğiz.
© İSBIR Elektrik

Sheffield Üniversitesi‘nde;
para, banka ve finansman
alanında tamamladı.
1993 yılında Maliye
Başmüfettişliğine
atandı. Aynı yıl Gelirler
Genel Müdürlüğü Daire
Başkanlığı’na, 1996
yılında da Genel Müdür
Yardımcılığı görevine
getirildi. 1997 yılında
İstanbul Defterdarlığı
görevine atandı.
1997-2002 yılları arasında,
Yeni Şafak Gazetesi’nde,
ekonomi ve finans
konularında, 5 yıl süreyle
köşe yazarlığı yaptı.
Kurucular kurulu üyesi
olduğu Adalet ve Kalkınma
Partisi’nde, 3 Kasım
2002 Genel seçimlerinde,
Giresun’dan milletvekili
oldu. 22’nci, 23’üncü ve
24’üncü Dönemlerde,
Giresun Milletvekilliği
görevinde bulundu.
22’nci Dönem’de, AK Parti
Sosyal İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcılığı
ve TBMM Kamu İktisadî
Teşebbüsleri (KİT)
Komisyonu Başkanlığı
yaptı. 23’üncü ve 24’üncü
Dönem’de, AK Parti
Grup Başkanvekilliği
görevini yürüttü. 62’nci
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nde, Gümrük
ve Ticaret Bakanı olarak
görev yaptı.
1 Kasım 2015 Genel
seçimlerinden sonra
tekrar AK Parti Grup
Başkanvekilliği görevini
yürüttü. 65’inci Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nde
Başbakan Yardımcısı
olarak görev yaptı.
65. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nde, Milli
Savunma Bakanı olarak
atanan Nurettin Canikli,
evli ve 4 çocuk babasıdır.
Nurettin Canikli İngilizce
bilmektedir.
MSI Dergisi olarak, Milli
Savunma Bakanımız
Nurettin Canikli’ye, yeni
görevinde kolaylıklar ve
başarılar diliyoruz.
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Jandarma Genel Komutanlığında
General Terfileri Yapıldı

J

andarma Genel Komutanlığındaki general terfileri,
22 Temmuz tarih ve 30131 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlandı. Korgeneral İbrahim Yaşar ve Tümgeneral
Ali Özkara ise 24 Temmuz’dan itibaren emekliye ayrıldı.
Terfiler, aşağıdaki tabloda olduğu gibi gerçekleşti.
Mevcut Rütbe
Tümgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Albay
Albay
Albay
Jandarma Kurmay Albay
Albay
Albay
Albay
Pilot Albay
Albay
Albay
Albay
Albay
Albay
Albay

Alınan Rütbe
Korgeneral
Tümgeneral
Tümgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral
Tuğgeneral

ABD’de Yılın
Tabancası:
Canik TP9 SFx

S

amsun Yurt Savunma
(SYS)’nın Canik TP9 SFx
tabancası, 20-22 Temmuz
tarihlerinde, ABD’de 2’ncisi
gerçekleştirilen, Annual
Firearms Industry Team
Challenge and Firearms
Industry Choice Awards
(Yılın Ateşli Silahlar
Endüstrisi Takım Yarışması
ve Ateşli Silahlar Endüstrisi
Tercih Ödülleri) etkinliğinde,
“Yılın Tabancası”
ödülünü aldı.Etkinlik
kapsamında; silah
ustaları, atış alanı
sahipleri, pazarlamacılar,
distribütörler, amatör

atıcılar, kolluk kuvvetleri
ve askeri personelden
oluşan 30 kişilik bir
değerlendirme ekibi; tüfek,
tabanca, pompalı tüfek,
nişangâh, ek ekipmanlar
ve mühimmattan oluşan
kategorilerde, 98 ürünü
test etti. Ekip, toplam 28
saatlik bir çalışmada, ürün
başına 23 sorunun cevabını
da aradı. Değerlendirme
sonucunda, tabanca
alanında ipi göğüsleyen
Canik TP9 SFx oldu.

© Baykar Makina

Ad-Soyad
Ali Çardakçı
Fuat Güney
Halis Zafer Koç
Vedat Çolak
Nuh Köroğlu
Yusuf Kenan Topcu
Aykut Tanrıverdi
Turgay Aras
Recep Yalçınkaya
Cengiz Yıldız
Ali Doğan
Yavuz Özfidan
Ali İhsan Ersoy
Abdullah Koçum
Coşkun Sel
Hasan Koçyiğit
Erhan Can

© Rockcastle Shooting

MSI

BAYRAKTAR TB2, Her Cephede Hizmete Devam Ediyor
AYRAKTAR TB2 taktik insansız hava aracı (İHA),
Temmuz ayında, yeni seri MAM-L akıllı mühimmatla
atış denemeleri gerçekleştirdi. Denemelere dair
bilgilendirme, Baykar Makina’nın sosyal medya hesapları
üzerinden yapıldı. 24 Temmuz’da ise Baykar Makina,
Twitter hesabından, BAYRAKTAR TB2’lerin, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde,
20.000 uçuş saatini geride bıraktığını bildirdi. Toplamda
30 adet BAYRAKTAR TB2, 7/24 esasında görev yapıyor.

Başkent Üniversitesi, Sektöre Yönelik
Yüksek Lisans Programları Başlatıyor

B

aşkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Anabilim Dalı altında, Savunma
Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı ve Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı
başlatıyor. 2017-2018 Güz Yarıyılı’nda öğrenci alacak her iki programa da başvurular için son başvuru tarihi,
23 Ağustos olarak açıklandı. Her iki programa da 10’ar öğrenci alınacak. Başvuru süreci ve koşulları ile ilgili
detaylı bilgilere, Başkent Üniversitesi’nin resmi İnternet sitesinden erişilebilir.
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© EUROSAM

T

ürkiye’nin gelecekte
sahip olması hedeflenen
uzun menzilli hava ve
füze savunma sisteminin
geliştirilmesine yönelik
olarak, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) önderliğinde
gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında; ASELSAN,
EUROSAM ve ROKETSAN
arasında bir çerçeve
anlaşma imzalandı. İmzalar,
14 Temmuz’da, Ankara’da
düzenlenen törende,
ASELSAN Genel Müdürü
Dr. Faik Eken, EUROSAM
CEO’su Michel Vigneras ve
ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar tarafından
atıldı. İmza törenine,
Milli Savunma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Basat
Öztürk, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Şeker, Fransa’nın
Türkiye Büyükelçisi Charles
Fries ve İtalya’nın Türkiye
Büyükelçisi Luigi Mattiolo
da katıldı.
İmza töreninde konuşan
EUROSAM CEO’su Michel
Vigneras, şunları söyledi:
“NATO’nun muhtemel
füze tehditlerine karşı
Türkiye’nin korunmasına
yönelik katkıları
kapsamında, EUROSAM
tarafından üretilen 2 adet
SAMP/T sistemi, 2016 yılının
Haziran ayında, İtalyan
Kara Kuvvetleri tarafından
bölgeye sevk edildi ve
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ASELSAN, EUROSAM ve ROKETSAN,
Hava ve Füze Savunma Sistemi için El Sıkıştı
hâlen kullanımda. Bugünkü
anlaşma; Türk otoritelerine
karşı tam bir sorumluluk
dâhilinde, tek bir hedefe
doğru, eşit ortaklar olarak
ilerlenmesi konusunda,
hâlihazırda var olan
savunma iş birliğini daha da
öteye taşımaya yönelik,
3 firmamızın da
hazırlıklarının göstergesidir.
Bugün, EUROSAM ve Türk
savunma sanayisi arasındaki
uzun vadeli iş birliğinin
temellerini attığımıza dair
inancım tam.”
Anlaşmanın imzalanmasıyla
ilgili ilk resmi açıklamayı,
Büyükelçi Fries, aynı günün
akşamında, Fransa’nın
Ankara Büyükelçiliği’nde,
Fransa Milli Günü nedeniyle
düzenlenen tören sırasında
yaptı. Büyükelçi Fries,
söz konusu sözleşmenin
imzalandığını açıkladıktan
sonra, “Gelecek vadeden
bu iş birliğinden büyük
mutluluk duyuyorum.” dedi.
Büyükelçi Fries’ın ardından,
o tarihte Milli Savunma
Bakanı olan Başbakan
Yardımcısı Fikri Işık
kürsüye gelerek, şunları
söyledi: “Biraz önce sayın
büyükelçinin de ifade ettiği
gibi, bugün bizim açımızdan
anlamlı bir gün. Savunma
sanayisi alanındaki

iş birliğimizin en somut
gelişmelerinden birisi,
EUROSAM konsorsiyumu
ve Türk savunma sanayisi
arasında, hava ve füze
savunma sisteminin
birlikte geliştirilmesi ve
üretilmesi konusundaki
müşterek iradenin, bugün
öğleden sonra kayda
geçirilmesi olmuştur.
Böylece bu iş birliği
içerisinde yer alan; Türk,
Fransız ve İtalyan şirketler,
söz konusu sistemin,
3 ülkenin ihtiyaçlarına
göre tanımlanması için
çalışacaklardır.”
Başbakan Yardımcısı Işık,
konuşmasının sonunda
sorulan bir soru üzerine,
Rusya’dan alım süreci
devam eden S-400
hava ve füze savunma
sisteminin, Türkiye’nin
acil ihtiyaçlarından
kaynaklanan bir çalışma
olduğunu dile getirerek, şu
bilgileri verdi: “EUROSAM
ile başlattığımız çalışma,
Türkiye’nin kendi hava ve
füze savunma sistemini
geliştirme çalışmasında
yapacağı iş birliği… Türkiye,
Fransa ve İtalya’nın hava ve
füze savunma sistemi, her
türlü tehdide karşı koyacak
niteliği birlikte geliştirmeye
yöneliktir… Bu proje,

araştırmayı, geliştirmeyi
ve ortak üretimi kapsıyor.
NATO şemsiyesi altında
ittifak ilişkisi olan 3 ülkenin
yaptığı, son derece büyük
çaplı bir proje. Birlikte
yürümeye başlıyoruz.
Yürüdüğümüz yolun, bizi
sadece bu alanda değil,
savunma sanayisinin diğer
alanlarında da çok daha
iyi noktalara taşıyacağına
inanıyoruz.”
EUROSAM’ın 19 Temmuz’da
yayınladığı basın bülteninde,
konuyla ilgili daha detaylı
bilgiler yer aldı. Anlaşmaya
konu olan sistem;
EUROSAM’ın ASTER
füze ailesinin, 11 milyar
avroluk yatırımla ve
25 yıllık bir süreçte, kara
ve deniz platformlarında
kullanımı ile elde edilen
tecrübeler ve ortaya
koyulan teknolojiler temel
alınarak geliştirilecek.
ASTER 30 füzelerinin
kullanıldığı SAMP/T
sistemleri, hâlihazırda
Fransa ve İtalya’da
kullanılıyor. Üç firmanın
ortak olarak yürüteceği ve
anlaşmaya konu olan proje,
Fransa ve İtalya’da konuşlu
EUROSAM sistemlerinde
gerçekleştirilecek olan
iyileştirmelere paralel
olarak yürütülecek.
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A

merikan Defense
News dergisinin her yıl
Temmuz ayında açıkladığı
ve dünyanın en büyük
100 savunma sanayisi
şirketinin derlendiği
Top 100 listesi, derginin
24 Temmuz tarihli sayısında
yayınlandı. Bu yıl listede,
3 Türk firması; ASELSAN,
TUSAŞ ve ROKETSAN
yer aldı.

Top 100 Listesinde ASELSAN ve TUSAŞ
Yükselişte; ROKETSAN Listeye İlk Kez Girdi

ROKETSAN, listeye ilk defa
girerken, ASELSAN’ın
Türk firmaları arasındaki
liderliği devam etti (Tablo 1).
Defense News’de yer alan
genel değerlendirmeye
göre, listede yer alan
firmaların toplam cirosu,
son 5 yılda sürekli

düştükten sonra, ilk defa
2016’da artış gösterdi.
Firmaların beyanlarına göre
oluşturulan listede; Çinli
firmalar, listede yer almayı
tercih etmeyen firmalar
ve genel cirosu içerisinde
savunma sanayisine
yönelik faaliyetlerin payı

hesaplanamayan firmalar
yer almıyor. Listenin
nasıl oluşturulduğu ile
ilgili bilgilerin yanı sıra
listenin geneli ile ilgili
değerlendirmeler,
Defense News dergisinin
24 Temmuz tarihli sayısında
yer alıyor.

Tablo 1. Defense News Top 100 Listesinde Türk Firmaları
Firma
Adı
ASELSAN
TUSAŞ
ROKETSAN

Bu Yılki
Sıra
57
61
98

Geçen Yılki
Sıra
58
72
-

2016 Yılı Savunma Cirosu
(milyon dolar)
1.195,28
1.083,75
363,69

2015’e Göre Savunma
Cirosundaki  Değişim
%17
%22
-

2016 Yılı Toplam Cirosu
(milyon dolar)
1.243,47
1.260,19
363,69

Savunma Cirosunun
Toplam Ciro İçindeki Payı
%96
%86
%100

O

nur Mühendislik, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada,
aviyonik standartlara göre doğrulaması gerçekleştirilmiş
telsiz anahtarlama ürününü, insansız hava araçlarında
kullanılmak üzere, TUSAŞ’a teslim ettiğini bildirdi. Söz konusu
ürün, hava aracı üzerindeki VHF/UHF telsiz sisteminin gerçek
zamanlı yönetiminin, yer kontrol birimlerinden
gelecek komutlar ile gerçekleştirilmesini
sağlayacak. Böylece, telsiz sistemi, daha
esnek bir şekilde kullanılabilecek. Onur
Mühendislik, bu teslimatı, TUSAŞ ile 28
Kasım 2016 tarihinde imzaladığı, Rugged
(Dayanıklı) RIG (Radio IP Gateway / Telsiz
IP Geçiti) ve Muhabere İletişim Terminali
Tedariki Sözleşmesi kapsamında yaptı ve sözleşmede
tanımlanan teslimatları başarıyla tamamlamış oldu.
Onur Mühendislik, Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA)
Projesi’nde geliştirdiği milli ürün ve yetkinliklerin, Hava

ASELSAN, Malezya’nın
Yerlisi Oluyor

A

SELSAN, Malezya’da,
%100’ü kendisine
ait olacak şekilde,
ASELSAN Malaysia Sdn.
Bhd. firmasını kurdu.
Sermayesi 100 MYR olan
şirketin kuruluşu, 19
Temmuz’da tescil edildi.
ASELSAN, DSA 2016 fuarı
sırasında, Malezyalı K
DEFENSETECH Sdn. Bhd.
firması ile Malezya ve diğer
bölge ülkelerinin uzaktan
komutalı stabilize silah
sistemleri ihtiyaçlarına
yönelik, Malezya’da
12 - Ağustos 2017

yerleşik olarak faaliyet
gösterecek ortak bir şirket
kurulmasına yönelik
bir iş birliği anlaşması
imzalamıştı. ASELSAN
Malaysia Sdn. Bhd. ise
öncelikle, ASELSAN
stabilize silah sistemlerinin
Malezya’da yerel üretimine
odaklanacak. İlerleyen
süreçte, bu alanda
Ar-Ge faaliyetlerinin de
başlatılması hedefleniyor.
Malezya ve bölgedeki
projeler özelinde,
Malezya’daki savunma

© Onur Mühendislik

Onur Mühendislik, İlk Aviyonik
Ürününü Teslim Etti

Kuvvetleri Komutanlığının ilgili tüm birimlerine
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına da
devam ediyor. HSTA Projesi 2’nci Fazı’nın da Onur
Mühendislik ile gerçekleştirilmesi ile ilgili karar,
9 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen Savunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK) toplantısında alınmıştı. Proje sözleşmesinin
imzalanmasının ardından, proje başlangıç toplantısı da
21 Temmuz’da gerçekleştirildi.
sanayisi firmaları ve
diğer yerel firmalar ile
ortak girişim şirketleri
kurulması konusu da
ASELSAN tarafından ayrıca
değerlendiriliyor.
ASELSAN için Temmuz
ayının diğer gelişmeleri,
şöyle sıralandı:
n ASELSAN ile ROKETSAN
arasında, UMTAS
Kızılötesi Arayıcı Başlığı
tedarikini konu alan
sözleşme imzalandı. 26
Temmuz’da imzalanan
sözleşmenin toplam
bedeli, 24.565.000
avro. Sözleşme
kapsamında, teslimatlar,

n

2018-2019 yıllarında
tamamlanacak.
31 Temmuz’da yapılan
açıklamada, ASELSAN
ile bir yurt dışı
müşterisi arasında,
haberleşme teçhizatı
alımı ile ilgili olarak, 25
Aralık 2015 tarihinde
imzalanan sözleşmede
yapılan değişiklik ile
ASELSAN’a, 48.722.000
dolar tutarında ilave
sipariş verildiği
bildirildi. Söz konusu
sözleşme değişikliği
kapsamında teslimatlar,
2018-2020 yıllarında
gerçekleştirilecek.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Kuruluşu için Yasal Süreç Tamam

Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Üniversitenin öncelikleri ve ilkeleri arasında; mezuniyet
öncesi pratik tecrübe (firmada uygulamalı eğitim, sanayinin
sorunlarına yönelik son sınıf projeleri), sanayinin teknik
personel ihtiyacını karşılayacak bir ön lisans eğitimi ve
gelişmiş uygulamalı eğitim teknolojileri (güçlü laboratuvar
ve atölye altyapısı, laboratuvarda eğitim) öne çıkıyor.
Üniversitenin burs kontenjan ve imkânlarının da geniş
olması planlanıyor. OSTİM’in kurulduğu günden bu
yana iş dünyası ile oluşturduğu yakın iş birliği ve çözüm
ortaklıklarının, öğrencilere, istihdam konusunda avantaj
sağlaması hedefleniyor.

n

© OSTIM

STİM Teknik Üniversitesi’nin kuruluşu ile ilgili
yasal süreç, 1 Temmuz tarih ve 30111 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile tamamlandı. Kanun uyarınca, Ortadoğu Sanayi ve
Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma
ve Dayanışma Vakfı (OSTİM Vakfı) tarafından, Ankara’da,
OSTİM Teknik Üniversitesi kurulacak.
OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, OSTİM
Teknik Üniversitesi’nin, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü
bir iş birliği içinde kurulacağını belirterek hedeflerini şöyle
sıraladı:
n Özellikle ileri imalat sistem ve teknolojileri alanında,
öğrencilerine, uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim,
araştırma ve uygulama altyapı ve imkânı sunan,
n Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve
donanıma sahip,
n Milli ve insani değerleri özümsemiş,
n Tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci,
üstün nitelikli bireyler yetiştiren,
n Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin
artırılmasında etkin rol oynayan,
n Özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge
kalkınması için çalışan bir üniversite olmak.
Üniversitenin ilk 5 yıl için; 3 Fakülte, 1 Meslek Yüksek Okulu
ve 2 Enstitü ile öğretim yapması planlanıyor.
Ön lisans eğitimi, 3 dönemi okulda; 3 dönemi ise işletmede
uygulamalı eğitim şeklinde, toplam 6 dönem olacak. Lisans
öğrencilerini ise hazırlık hariç, 8 dönemlik bir öğretim
bekliyor. Bunun 6’ncı dönemi, işletmede uygulamalı eğitim
olarak kurgulandı.
Üniversitenin bölümleri, şunlar olacak:
n İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme Bölümü
n Mühendislik Fakültesi: Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
n Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Mimarlık Bölümü,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
n Meslek Yüksek Okulu: Makine, Alternatif Enerji
Kaynakları Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi,
Elektronik Teknolojisi, Mekatronik
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Kale Grubu 60 Yaşında
eçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, Türk sanayisinin
duayenlerinden Dr. (h.c) İbrahim Bodur’un,
27 Temmuz 1957 tarihinde temellerini attığı Kale
Grubu’nun 60’ıncı Kuruluş Yıldönümü ve geleneksel
Seramik Bayramı, 3 gün süren törenlerle kutlandı.
Kale Grubu, 27 Temmuz’da yayınladığı basın bülteni ile
bu etkinliklerle ilgili bilgilendirme yaptı.
Kale Grubu’nun temellerinin atıldığı Çanakkale’nin Çan
ilçesindeki Kaleseramik fabrikalarında yapılan törenlere,
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra yurt içinden
farklı illerden çok sayıda iş ortağı ve bayinin yanı sıra
dünyanın farklı ülkelerinden 63 yabancı iş ortağı katıldı.
Törenlerde, Kale Grubu’na, 5 yıl ila 60 yıl arasında
hizmet etmiş çalışanlar ve bayiler, kıdem ödüllerini
alırken bu sene, Kale Grubu’na 25 yıl ve üstü emek
veren 33 kişiye de plaket verildi. Her yıl 27 Temmuz’u
Anadolu’da sanayileşmenin bayramı olarak da kutlayan,
bir temel atan ya da bir tesis açan Kale Grubu, bu yıl da bu
geleneği devam ettirdi. Geçen sene 27 Temmuz Seramik
Bayramı’nda temeli atılan, Kale’nin 30 milyon liralık
yatırımı 2’nci Sinterfleks fabrikasının açılışı yapıldı.
Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep
Bodur Okyay, İbrahim Bodur’un, Türkiye’nin ve Kale
Grubu’nun geleceğini, “Türkiye artık sadece üretim
merkezi olmaktan çıkmalı; yenilikçiliği de içeren yeni
bir yapıya kavuşmalıdır.” sözleriyle çizdiğini hatırlattı ve
“Yapı grubunda birçok ilke ve yenilikçi ürün ve hizmete
imza attık. Savunma ve havacılık sanayisinde pek çok yerli
tasarım ve üretim projesini hayata geçirdik, geçiriyoruz.
Son olarak İngiliz Rolls-Royce ile Türkiye’de uçak
motorları üretmek için kurduğumuz ortaklık, ülkemizin

ZAHA Projesi İlerliyor

eniz Kuvvetleri
Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’nın amfibi
zırhlı araç ihtiyacının
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karşılanması için, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
tarafından, FNSS ana
yükleniciliğinde yürütülen

tasarım, geliştirme ve üretim kabiliyetlerini geliştirmesi
açısından önemli.” dedi.
Kale Grubu’nun savunma ve havacılık alanında imza attığı
ilkler, şöyle sıralanıyor:
n 1969’da, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu hassas
kalıpları üretmeye başladı.
n Kale, 1975’te kurduğu Ar-Ge merkeziyle yerli sanayide
bir ilke imza attı.
n Savunma ve havacılık sektörüne, 1989’da,
Stinger füze parçaları üretimiyle girdi.
n 2004 yılında Kale Kalıp, Müşterek Taarruz Uçağı
projesine alt yüklenici oldu.
n 2009’da Kale Kalıp, MKEK ile birlikte Milli Piyade
Tüfeği’nin tasarımına başladı.
n 2010’da, Pratt & Whitney ortaklığıyla kurulan
Kale Pratt & Whitney Uçak Motorları A.Ş. fabrikasının
temeli İzmir’de atıldı ve Kale Grubu, uçak motor
sanayisine giriş yaptı.
n 2017’de, dünyanın en büyük uçak motor üreticilerinden
Rolls-Royce ile başta Türkiye’nin milli savaş uçağı
projesi TF-X olmak üzere, uçak motorları geliştirmek
için ortak oldu.

Zırhlı Amfibi Hücum
Aracı (ZAHA) Projesi’nin
ilk gözden geçirme
toplantısı, 14 Temmuz’da,
FNSS yerleşkesinde
gerçekleştirildi. Dz.K.K.lığı,

SSM ve FNSS ekiplerinin
yer aldığı ve başarıyla
tamamlanan toplantının
ardından, proje anısına
ağaç dikme töreni de
gerçekleştirildi.
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Tüm fotoğraflar: © ITÜ Rover Takımı
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TÜ Rover Takımı, ABD’nin
Utah eyaletinde her yıl
düzenlenen ve bu yıl,
1-3 Haziran tarihleri
arasında, 11’incisi
gerçekleştirilen University
Rover Challenge (URC)
yarışmasında, 243,1 puan
alarak, 36 takım arasında
13’üncü oldu. Yarışmaya
ilk defa katılan ve Türkiye’yi
temsil eden tek takım olan
İTÜ Rover Takımı, ABD’den,
önemli tecrübelerle döndü.
İTÜ Rover Takımı,
yarışmada, 2016 yılının
Ağustos ayında başlayan bir
süreç sonucunda yer aldı.
İTÜ Kültür ve Sanat Birliğine
bağlı Arı Teknoloji Geliştirme
Öğrenci Kulübü bünyesinde
kurulan takım, farklı
disiplinlerden 35 öğrenciyi
bir araya getirdi. URC
yarışmasına başvurduktan
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İTÜ Rover Takımı, URC’den Başı Dik Dönüyor
sonra, 2 aşamalı eleme
sürecini geçen İTÜ Rover
Takımı, başvuru yapan
82 takım arasından, finale
kalan 36 takımdan biri oldu.
Bilim görevi, zorlu taşıma
ve teslim görevi, ekipman
servis görevi ve otonom
sürüş görevinden oluşan
yarışmada İTÜ Rover Takımı,
en iyi derecelerini, 100
üzerinden 96 aldığı bilim
görevi ve otonom sürüş
görevinden elde etti. Takım,
jüri üyelerinden, ilk kez
katılan bir takıma kıyasla
çok iyi bir durumda
oldukları yönünde beğeni
yorumları da aldı.
İTÜ Rover Takımı

Kaptanı Özgen Tunç
Türker, yarışma boyunca
yaşadıklarını, şöyle anlattı:
“Yarışmanın ilk gününde,
İTÜ Rover Takımı’nın
yapması gereken görev,
bilim göreviydi. Yarışmada,
her görev başlamadan önce
araç tartılıyor ve eğer aracın
ağırlığı 50 kg’yi geçerse
her kütle için 5 ceza puanı
uygulanıyordu. Bilim görevi
için aracımız, ağırlık testinde
fazla çıktığı için, 6 ayaktan
ikisini çıkarmak zorunda
kaldık. Bu şekilde ceza
puanı almadan yarışmaya
başlayabildik. Yarışma
esnasında ise alan bizim
beklediğimizden farklı bir
yapıda olduğu için, analize
gönderilecek toprak örneğini
alırken biraz zorlandık; fakat
başarılı bir şekilde alarak
yarışma jürisine teslim ettik.
Aynı günün akşamı, toprak
örneğimizi jüri gözetiminde

analiz ederek vardığımız
çıkarımlarımızı jüriye
sunduk ve bu kategoriden,
100 üzerinden 96 puan
alarak birinci olduk. 4 puan
kaybetmemizin sebebi ise
aslında almamız gereken
bir bonus puanı alacağımızı
bilmemek oldu; çünkü
bize bu konu hakkında
bir şey söylenmemişti.
Tecrübesizliğimizin kurbanı
olduk.
İkinci gün ise yarışmada,
zorlu taşıma ve teslim
görevimiz vardı. Burada
belirlenen alanlar içinde
bulunan ekipmanları,
yine belirlenen alanlara
taşımamız gerekiyordu.
İlk ekipman olan alet
çantasını istenilen şekilde
bırakabildik; fakat diğer
ekipmanlarda başarılı
olamadık. Bu görevde, ilk
aşamayı tamamlayarak
tüm ekipmanları başarı

ile taşıyan takımlar,
ikinci aşamaya geçmeye
hak kazanıyordu. Bu
sebeple biz ikinci aşamaya
geçemedik. Bu görevdeki
başarısızlığımızın sebebi,
GPS sensörümüzden gelen
veriyi anlamlandıramamış
olmamızdı. Daha önceki
testlerde pek çok başarılı
sonuç aldığımız GPS
sensörümüzde oluşan
hata, bu sefer konumlama
yapamamamıza sebep
oldu. Kendi konumumuzu
tayin edemeyince,
gitmemiz gereken
konumları da kendimize
göre belirleyemedik. Alet
çantasından sonraki nesne
olan matarayı aldık; ancak
bırakacağımız lokasyona
gidemedik.
Üçüncü gün ise iki tane
görevimiz vardı: Ekipman
servis görevi ve otonom
sürüş görevi. Ekipman
servis görevinde, robot

kolumuzla ilgili problemler
yaşadık. İstediğimiz gibi
kontrol edemediğimiz
robot kolumuza, yarışma
esnasında müdahale etme
hakkımızı kullanarak
gereken ayarları yaptık.
Bu müdahale, bize epey
bir zaman kaybı yarattı.
Ancak bizden istenen voltaj
okuma, butona basma ve
kapak açma işlemlerini
yerine getirdik. Otonom
sürüş görevinde ise bizden
gitmemiz istenilen 7 tane
konum vardı. Bunlardan
her birine ulaştığımızda,
bir sonraki konum bize
veriliyordu ve biz de
otonom olarak o konuma
gidiyorduk. Burada ise
dördüncü konumdan
beşinciye giderken aracımız
bir kayaya sert bir şekilde
çarptı ve üstüne oturdu ve
GPS sensörümüzün fiziksel
olarak bağlantısı koptu.
Fakat aracımız takılmamış

IDEF 2017 fuarı sırasında, MSI Dergisi standını ziyaret eden
İTÜ Rover Takımı üyeleri.

olsaydı, inanıyorum ki
7 konuma da başarılı bir
şekilde gidebilecektik. Yine
otonom sürüş görevinde
gördük ki; aracımız arazi
koşullarında gayet başarılı
olarak hareket ediyor.
Yarışmanın son günü olan
üçüncü günün akşamında
ise tüm yarışmaya katılan
takımlar bir araya toplandık
ve sonuçları dinledik. İlk
URC maceramıza, bu şekilde
son vermiş olduk.
Elbette bu seneki
yarışmadan çok değerli
sonuçlar elde ettik, projemiz

için dersler aldık. Umuyoruz
ki bir sonraki sene de
yarışmaya katılacak ve
bu defa çok daha güzel
sonuçlar elde edeceğiz. Bu
yolda bizden desteklerini
esirgemeyen herkese
çok teşekkür ediyor ve
aynı desteklerini seneye
de beklediğimizi iletmek
istiyoruz. Türkiye adına
yarışmaktan, Türk bayrağını
dalgalandırıyor olmaktan
dolayı gurur duyuyoruz ve
herkesi de bizimle birlikte
bu haklı gurura ortak olmaya
çağırıyoruz.”
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HAVELSAN SGBT
Genel Müdür Yardımcısı,
Dr. Mehmet Demirer Oldu

© HAVELSAN
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AVELSAN Siber, Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri (SGBT)
Genel Müdür Yardımcılığı’na, Dr. Mehmet Demirer atandı.
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesi Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden alan Dr. Demirer, doktorasını
ise Sussex Üniversitesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde
öğretim üyeliği yapan Dr. Demirer, TÜBİTAK ve TÜBİTAK BİLGEM’de de
görevler üstlendi. Uluslararası 6 yayını bulunan Dr. Demirer,
27 akademik tezin danışmanlığını da yaptı.
Dr. Demirer’in ataması, HAVELSAN tarafından, 25 Temmuz’da
yapılan açıklama ile duyuruldu.

STM, Pakistan’daki Faaliyetlerini Genişletiyor

S

TM, Pakistan’da yeni bir projeye daha başlıyor. Firma,
28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Pakistan Savunma
ve Üretim Bakanlığınca açılan hidrografik ve oşinografik
etüt ve liman tasarımı ihalesini kazandığını duyurdu. STM,
proje kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak hidrografik ve oşinografik etüdün yanı sıra
jeolojik ve jeoteknik etüt ile modelleme çalışmalarını içeren
limanın detay tasarımını da gerçekleştirecek.
STM’nin Pakistan gündemindeki bir diğer konu, bu ülkede,
STM Akademi tarafından verilen eğitimler oldu. STM Akademi,
Pakistan Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Pakistan
Aeronautical Complex (PAC) ile yapılan anlaşma kapsamında:
n 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde, sivil hava aracı ve
sistemleri geliştirilmesine yönelik temel kılavuz
doküman olan SAE-ARP-4754A standardı kapsamında
uygulamalı eğitim ve
n 17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde ise Hava Aracı
Entegrasyonu Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu (Aircraft
Integration Airworthiness Certification) konusunda
uygulamalı eğitim verdi.
Temmuz ayında, STM’den, siber güvenlik alanında da bir
haber geldi. STM’nin, 2017 Nisan–Haziran Dönemi Siber
Tehdit Durumu Raporu, 20 Temmuz’da yayınlandı. Raporda,
4 ana başlıkta, şu konular yer alıyor:
n Zararlı Yazılımlar
l EternalBlue İstismar Aracı
l WannaCry Zararlı Yazılımı

T

Daha Tehlikeli Bir Tehdit: EternalRocks
Yeniden Sahnede
l Çin Kaynaklı Tehdit Operasyonu: Fireball
l Android Kullanıcıları Judy Zararlı Yazılımının
Kıskacında
l Altyazıların İçinde Zararlı Yazılım Tehlikesi
n Siber Saldırılar
l Yeni IoT Botnet Tehdidi: Persirai
l Esrarengiz IoT Botnet’i: Hajime
n Siber Casusluk/İstihbarat: Rusya’nın Dezenformasyon
Operasyonu: Tainted Leaks
n Dönem İnceleme Konusu: Siber Risk Sigortaları
Rapora, STM’nin resmi İnternet sitesinde erişebilir.
STM, siber güvenlikle ilgili çalışmalarını, akademik alanda
da sürdürüyor. Enerji ve elektrik üretimi konusunda
Avrupa’daki en önemli etkinliklerden olan ve bu yıl
27-29 Haziran tarihlerinde Köln’de gerçekleştirilen
PowerGen Europe Fuar ve Konferansı’nda, STM çalışanları
Aydın Direskeneli ve Bülent Başkuş, “Cyber Warfare and
Critical Infrastucture Security” (Siber Savaş ve Kritik
Altyapı Güvenliği) başlıklı makaleyi sundular. Enerji
üretim tesislerine ve SCADA sistemlerine yönelik siber
güvenlik tehditleri, tehditlere yönelik yaklaşımlar ve
STM’nin kurumsal çözüm önerilerini anlatan makale,
en iyi makale ödülü için değerlendirilen 3 aday arasında
yer aldı ve “Okunması Hararetle Tavsiye Edilen” (“Highly
Commended”) makale olarak ödüllendirildi.
l Petya

© TUSAŞ

TUSAŞ, Endonezya ile
İş Birliğini Arttırıyor

l WannaCry’dan

USAŞ ile PTDI (PT Dirgantara Indonesia) arasındaki
iş birliği, güçlenerek devam ediyor. İki firma arasında, IDEF
2017 sırasında, havacılık alanında ortak çalışmalar yapmak
üzere bir mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Bu mutabakat
muhtırası uyarınca yapılan çalışmaların sonucunda, firmalar,
6 Temmuz’da, Endonezya heyetinin Türkiye ziyareti sırasında,
bir çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma:
n TUSAŞ’ın, 50 koltuklu N245 uçağı için PTDI tarafından
yürütülen konsept geliştirme çalışmalarına katılmasını ve
n İki firmanın, N219 uçağı ile ilgili ortak pazarlama faaliyetleri yürütmesini ve pazardaki talebe göre iş modeli belirlemesini konu alıyor.
TUSAŞ ve PTDI, insansız hava araçları ve hava aracı yapısallarında ortak çalışmalar yapmak konusunda da karar aldılar.
18 - Ağustos 2017
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Slovakya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı
Tuğgeneral Jozef VIKTORIN:

“AMAC, Türk askeri makamları
ve savunma sektörü ile ilişkilerimiz
ve haberleşmemiz açısından,
çok önemli bir yapılanma”

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

Türkiye’de görev yapan savunma ataşeleri ile askeri ataşeleri bir araya getiren
Ankara Askeri Ataşeler Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC),
bilinirliği ve tanınırlığı arttıkça, Türk savunma ve havacılık sektörünün de
önemli paydaşlarından biri hâline geldi. AMAC’ı ve sektördeki yerini,
AMAC Başkanlığı görevini yakın zamanda devretmeye hazırlanan
Slovakya Savunma Ataşesi ve AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef Viktorin ile konuştuk.
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
MSI Dergisi: 3 yıl boyunca başkanlığını
yürüttüğünüz AMAC ile ilgili neler
söylemek istersiniz? AMAC, askeri
ataşeler, aileleri ve ev sahibi ülke için
neden önemli?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: AMAC’ın, pek
çok yönden eşsiz bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. AMAC, özellikle
savunma ataşeleri ve aileleri Türkiye’ye
ilk geldiklerinde, çok önemli bir rol oynuyor. Ülkeye yeni gelenleri kucaklayan
bir aile gibi; gereken her türlü desteği
ve dayanışmayı sağlıyor. Düzenli olarak
gerçekleştirdiğimiz mesleki toplantıların yanı sıra belirli aralıklarla sosyal
ve kültürel etkinlikler de düzenliyoruz.
Fakat çalışmalarımız, sadece savunma
ataşeleri arasındaki iş birliği ile sınırlı değil. Bir de çeşitli kültürel ve sosyal
amaçlara yönelik olarak kendi gündemini oluşturan, oldukça faal bir AMAC
Hanımlar Komitesi var. Eşlerimiz; yabancı dil, yemek pişirme, el işi ve benzeri konularda kurslar düzenleyerek, kültürel temsil açısından harika fırsatlar
yaratıyorlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının; mülteciler, yetimler ve diğer
konulardaki girişimleriyle ilgili olarak,
sosyal sorumluluk projelerinde de aktif
rol alıyorlar.
AMAC, üyelerden ve bir yönetim kurulundan oluşan bir meslek birliği. İş
birliği ve koordinasyon içinde çalışan
bir ekip söz konusu. Bu birliğe başkan
seçilmiş olmak, benim için bir onur ve
20 - Ağustos 2017

bu görevi yerine getirmek, meslek hayatımda eşsiz bir deneyim oldu. Tüm
yönetim kurulu üyelerine, katkıları ve iş
birlikçi yaklaşımları için; AMAC üyelerine de destekleri için teşekkür ederim.
MSI Dergisi: Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ile AMAC arasındaki ilişkileri
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tuğg. Jozef VIKTORIN: Türkiye’deki,
hemen hemen tüm savunma ataşelerini
ve askeri ataşeleri temsil eden AMAC’ın,
Türk askeri makamları ve savunma sektörü ile ilişkilerimiz ve haberleşmemiz
açısından çok önemli bir yapılanma olduğu kesin. Bu topluluğun başkanlığını
yaptığım 3 yıllık süre içerisinde, Türk askeri makamlarının, her türlü iş birliğine

ve iletişime hazır olduğunu görmek beni
etkiledi. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral
Osman Erbaş’a, işlerinin yoğunluğuna
rağmen, toplantı taleplerimi her zaman
kabul ettiği ve tecrübelerini bizimle paylaşmaya ve iş birliğine son derece açık
olduğu için teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca Yabancı Askeri Ataşeler
Şube Müdürü Deniz Albay Halil Ertan’a
ve irtibat subaylarına da olağanüstü
çabalarından ötürü teşekkür etmek isterim. Görev sürem boyunca, savunma
ataşeleri ve ev sahibi ülkenin silahlı
kuvvetleri arasındaki iş birliği açısından
elzem olduğuna inandığım, karşılıklı anlayışın arttırılmasının yolunu açtığımızı
düşünüyorum.
MSI Dergisi: Türk savunma ve
havacılık sektöründeki şirketler
ve AMAC arasındaki ilişkilerle ilgili
neler söylemek istersiniz? İlişkilerin
daha da geliştirilmesine yönelik
önerileriniz var mı?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Türk savunma
ve havacılık sektöründeki şirketler oldukça aktif olmakla birlikte, ilişkilerin,
daha çok temsilcilerle görüşmeler şeklinde, bireysel düzeyde kurulduğunu
belirtmekte yarar var. Kurumsal düzeydeki ilişkilerin arttırılması, örneğin kurum yerleşkelerinde tanıtıcı toplantılar
gerçekleştirilmesi, her iki taraf için de
çok daha faydalı sonuçlar doğuracaktır.
Genelkurmay Başkanlığı’nın, savunma
sektöründeki şirketlere yönelik olarak
düzenlediği ortak ataşe ziyaretleri, bu
şirketler için tabii ki çok faydalı; fakat
bu firmaların çoğu, zaten pek çok ülke
ile iş birliği içinde olan büyük firmalar.
Asıl fark, çeşitli ürünler üreten, orta
veya küçük ölçekli firmalarla iletişim
kurarak yaratılabilir ve böylelikle her iki
tarafın ekonomisi üzerinde de çok daha
büyük etkiler ortaya çıkabilir.
MSI Dergisi: Yeni AMAC Başkanı’nın
kim olacağını da sizden öğrenebilirsek
harika olur.
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Geçen ayki genel
toplantımızda, Temmuz 2017 itibarıyla
yeni AMAC Başkanı’nın, ABD Savunma
Ataşesi Tuğgeneral John Gordy olacağını resmi olarak açıkladık. Kendisini
ikna etmenin kolay olmadığını itiraf etmeliyim. Fakat yine de tüm birlik olarak,
yoğun iş temposu arasında, bu görevi de
devralmasını takdir diyoruz. Birliğin tüm
üyeleri, kendisine destek olacaktır. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ile mükem-

AMAC Dergisi,
sadece AMAC
üyeleri arasında
değil, AMAC
üyeleri ile sektör
paydaşları arasında
da bir iletişim
köprüsü hâline geldi.

mel bir iş birliği içinde olacağından ve
çok güzel işler çıkaracağından eminim.

AMAC Dergisi,
Bir İletişim Köprüsü Oldu

MSI Dergisi: Görev süreniz esnasında,
MSI Dergisi olarak, AMAC Dergisi’ni
yeni bir formatta ve farklı bir sıklıkla
çıkarmaya başladık. İçerik ise dergiyi,
AMAC üyesi ülkeler ve ev sahibi
ülke arasında bir platform olarak
kullanacak şekilde yeniden kurgulandı.
Sizce bu amaca tam olarak ulaşıldı mı?
AMAC’ın; TSK, Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM), Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI) ve sektördeki
firmalar gibi doğal paydaşları ile
iletişiminde, AMAC Dergisi’nin rolü ile
ilgili neler söylemek istersiniz?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Görev sürem
boyunca, MSI Dergisi ekibinin elinin
değdiği her işte büyük fark yarattığını
gözlemledim. Bunun en güzel örneği
de AMAC Dergimiz oldu. Bu kapsamda,
AMAC Dergisi’ne katkılarınıza değinmeden geçmem de mümkün değil. AMAC
Dergisi’ni, Türk savunma ve havacılık
sektörünün doğal paydaşları ile AMAC
üyeleri arasında, adeta bir iletişim köprüsü hâline getirdiniz ve bu köprüyü geliştirmeye de devam ediyorsunuz. Yeni
yüzüyle AMAC Dergisi’nin, sadece bir
arşiv niteliği taşımanın ötesine geçerek, tarafların birbirini tanımasında ve
dolayısıyla iletişimin artmasıyla birlikte,
ülkeler arasındaki sektörel çalışmaların
daha verimli hâle gelmesinde büyük faydasını görüyoruz. Bunun için de AMAC
üyeleri adına, size ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bu sürecin aktif bir parçası olarak tanık
olduğumuz kadarıyla, bu sürecin kolay
olmadığını söylemeliyim. Tüm MSI Dergisi ekibini, bu girişimleri ve çalışmaları
için kutluyorum.
AMAC Dergisi’nin yeni formatı ve gelişen içeriği de daha etkileşimli bir ortam
yaratarak, belirlenen hedeflere ulaşma
açısından oldukça başarılı oldu ve AMAC
üyesi ülkeler ile ev sahibi ülke arasındaki iş birliğini ciddi oranda arttırdı.
Bu sürecin başında, topluluğumuza
derginizi ve amacınızı açıklamakta zorlanıyorduk; fakat zaman içinde, AMAC
Dergisi; savunma ataşeleri, özellikle
de hanımlarımız için, ev sahibi ülkedeki
başlıca görevlerimizden biri olan, ülkelerimizi temsil etme anlamında mükemmel bir platforma dönüştü.
Ben de hiçbir zaman eldekiyle yetinilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim.
Yapılacak daha çok şey olduğuna inanıyorum. Sosyal yönden bakacak olursak
amaçlarımızın çoğunu gerçekleştirdik;
fakat paydaşlar arasındaki etkileşimin
daha da arttırılması lazım.
Özellikle Birol Tekince’ye, hem bu girişiminden dolayı hem de olağanüstü çalışmaları ve emekleri, AMAC ile yürüttüğü
muhteşem iş birliği ve sabrı için teşekkürlerimi sunarım. AMAC Dergisi için
yepyeni bir konsept yaratarak, AMAC ve
ev sahibi ülke arasındaki iş birliği açısından bir dönüm noktası oluşturdu.
MSI Dergisi: Slovakya’nın Türkiye
Savunma Ataşesi olarak, iki ülke
arasındaki ilişkiler hakkında neler
söylemek istersiniz? Mevcut ilişkileri
geliştirmek adına taraflar neler
yapıyor?
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SÖYLEŞİ

Ülkelerimizin kabiliyetleri ve
sundukları fırsatlar, özellikle de
askeri teknoloji alanındakiler,
zaman içerisinde değişen ve
dönüşen dinamik konseptlerdir.
Ülkeler arası diyalogla, yeni
fırsatlar ve iş birliği alanları
ortaya çıkabilir. Slovakya,
nispeten küçük bir ülke; ama
Türk ve Slovak askeri personeli
arasında, savunma sanayisi
ve saha tecrübeleri açısından,
mesleki anlamda paylaşımda
bulunmaya hazırız.
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Türkiye ve Slovakya, NATO’da ortaklar. Ayrıca Türkiye,
Slovakya’nın, 2004’te üye sıfatını kazanmasından önceki süreçte, Slovakya’ya
tam destek veren ülkelerden biri oldu.
Türkiye, Slovakya’ya yönelik politik tutumunu hiç değiştirmeyen bir ülke. Benim
görev sürem boyunca, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından; Savunma Bakanı,
Genelkurmay Başkanı ve Askeri İstihbarat Daire Başkanı düzeyinde, ilk kez
ziyaret ve toplantıları gerçekleştirdik.
Düzenlediğimiz bu ziyaret ve toplantılar,
ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve iş
birliği bakımından son derece önemliydi.
İki ülke arasındaki çoğu iş birliği anlaşması, 1998 yılında imzalanmış olmakla
birlikte, ilişkilerimizi iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmamızda fayda var.
Ülkelerimizin kabiliyetleri ve sundukları
fırsatlar, özellikle de askeri teknoloji alanındakiler, zaman içerisinde değişen ve dönüşen dinamik konseptlerdir.
Ülkeler arası diyalogla, yeni fırsatlar ve
iş birliği alanları ortaya çıkabilir. Slovakya, nispeten küçük bir ülke; ama Türk
ve Slovak askeri personeli arasında,
savunma sanayisi ve saha tecrübeleri
açısından, mesleki anlamda paylaşımda
bulunmaya hazırız.
Bu ziyaretler sonrasında, Türkiye ve
Slovakya’nın, birbirlerini, eskiye kıyasla
çok daha yakından tanıdığına yürekten
inanıyorum. İş birliği bizi güçlendiriyor.
Bu nedenle her iki taraf için de faydalı
olacak ortak çözümler bulmalıyız.
Türkiye’deki görev sürem boyunca,
sadece olumlu tecrübeler edindiğimi
memnuniyetle söyleyebilirim. Ayrıca,
Slovakya’yı ortak kabul ettikleri ve pek
çok sektörde karşılıklı çalışmayı uygun
gördükleri için, Türk makamlarına teşekkür ederim.
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MSI Dergisi: Yeni görev yeriniz neresi
olacak?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Yeni görevimle
ilgili konuşmak için henüz çok erken.
Şimdilik sadece şunu söyleyebilirim: Bir
süre daha üniformamı çıkarmayacağım
ve yakın zamanda emekli olmayacağım.

MSI Dergisi,
Önemli Bir Misyonu
Yerine Getiriyor

MSI Dergisi: MSI Dergisi olarak,
sektördeki gelişmeleri, aylık periyotta
okuyucularımıza aktarmak için
çalışmalarımızı yoğun bir şekilde
yürüttüğümüz malumunuz. Türkiye’de
görev yaptığınız süre içerisinde,
MSI Dergisi ile ilgili ne gibi
izlenimleriniz oldu?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: Aylık ve iki dilde
yayınlanan bir dergi olarak MSI, amacını
hakkıyla yerine getiriyor. Çoğu ülkenin,
Türkiye’de yalnızca bir askeri ataşesi
var. Dolayısıyla ülkesini temsil etmeyi
amaçlayan bir askeri ataşenin, her yere
yetişmesi kolay değil. Özellikle derginin
İngilizce versiyonu sayesinde, savunma ataşeleri ve askeri ataşeler olarak,
bizler, Türk savunma sektöründe neler
olduğunu düzenli bir şekilde takip etme
fırsatı bulduk. Düzenli çıkan bu yayın
aracılığıyla, Türk savunma ve havacılık
sektöründeki önemli isimler; Genelkurmay Başkanlığı, MSB, SSM ve SSI gibi
devlet kurumlarının faaliyetleri; Türk
firmalarının yeni ürün ve kabiliyetleri;
savunma fuarlarından haberler -özellikle Türkiye’nin SSM’in himayesinde
katıldığı fuarlar- ve tabii ki AMAC etkinlikleri gibi konularda, güncel bilgilere
ulaşabiliyoruz.
Türk savunma ve havacılık sanayisi ile
ilgili birincil kaynaktan, güncel ve gü-

venilir bilgi almak, hem AMAC üyeleri
hem de daha geniş açıdan baktığımızda, dünya savunma ve havacılık camiası
için çok önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç,
Türk savunma ve havacılık sanayisinin
son dönemde gerçekleştirdiği atılımların ardından, daha da elzem hâle geldi.
MSI Dergisi de tam olarak bu ihtiyaca
cevap veriyor. AMAC olarak MSI Dergisi’nin bu niteliğini erken keşfetmiş ve bu
önemli kaynaktan yararlanmış olmanın
memnuniyetini yaşıyoruz. MSI Dergisi,
Türkiye için çok önemli bir misyonu, tek
başına yerine getiriyor. Bu vesile ile MSI
Dergisi ekibine tekrar teşekkür etmek
istiyorum ve Türk savunma ve havacılık
sektöründe daha nice başarılı yıllar diliyorum.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Tuğg. Jozef VIKTORIN: AMAC’taki tüm
çalışma arkadaşlarıma, hanımlarımıza, MSI Dergisi ekibine, Genelkurmay
Başkanlığı ve MSB yetkililerine ve Türk
savunma sektörünün temsilcilerine,
teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Ayrıca tüm AMAC üyeleri adına, 6
Temmuz 2017 tarihinde aramızdan ayrıldığını büyük üzüntüyle öğrendiğimiz,
Türkiye’de 5 yıl süreyle görev yapmış
olan Ukrayna Eski Savunma Ataşesi Albay Rostyslav Tkachenko’ya, Tanrı’dan
rahmet diliyorum. Hem kendisi hem
ailesi her zaman düşüncelerimizde ve
dualarımızda olacak.

Slovakya Savunma Ataşesi ve
AMAC Başkanı Tuğgeneral Jozef
Viktorin’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği değerli
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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Türk Havacılığının İmzası,
HÜRKUŞ ile Paris Göklerinde

Bu sene, 19-25 Haziran tarihleri arasında, 52’ncisi gerçekleştirilen
Paris Air Show (PAS / Paris Havacılık Fuarı)’da, Türkiye’yi; TUSAŞ,
ROKETSAN, TEI ve OSSA üyeleri temsil ettiler. Türkiye açısından etkinliğin
en önemli gelişmesi ise HÜRKUŞ’un, etkinlik boyunca hava gösterileri
gerçekleştirmesi oldu. PAS’ta ilk defa gösteri uçuşu yapan uçaklardan bir başkası
ise F-35’ti. Böylece, Türk pilotlarını ve belki de müttefik ülkelerin pilotlarını
yetiştirecek uçak ile bu pilotların uçacağı uçak, ilkleri bir arada yaşadı.
© ASDS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
PAS 2017’nin ziyaretçileri arasında yer aldı.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

© MSI Dergisi

E
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Etkinliği, 98 ülkeden ve 7 uluslararası örgütten,
toplam 290 resmi heyet ziyaret etti.
n PAS 2017 boyunca, toplam 150 milyar dolarlık
sipariş açıklandı. Bunlarda aslan payı, yolcu uçaklarında
oldu. Toplam 934 adet sivil uçak sipariş edildi.
n Etkinliği izlemek üzere, 3.450 basın mensubu
akredite edildi.
PAS 2017’den öne çıkan haberleri,
okuyucularımız için izleyen sayfalarda
derledik.
n

© ASDS

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
tkinliğin düzenlendiği tarihte Milli Savunma Bakanı
olan Fikri Işık da PAS 2017’yi ziyaret eden üst düzey konuklar arasında yer aldı. Bakan Işık, Türk firmalarına
destek vermesinin yanı sıra Fransız mevkidaşı ile görüşmeler de gerçekleştirdi.
Bu yılki etkinlikle ilgili istatistikler, şöyle sıralandı:
n PAS 2017’de, 2.381 firma ve organizasyon, stant
ve şaleleri ile yer aldı. Bu rakam, bir önceki etkinliğe
göre, %3’lük bir artış kaydetti.
n Etkinliği, sektörden, toplam 142.000 kişi ziyaret etti.
Bu rakam, bir önceki etkinliğe göre, %6 düştü.
Düşüşte, firma ve organizasyonların, fuar bütçelerini
düşürmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.
n Sektör dışı ziyaretçi sayısı ise 180.000 oldu. Bu rakam da
%10 düştü. Bu düşüşte de arttırılan güvenlik
önlemlerinin ve Paris’te etkili olan sıcak hava dalgasının
etkili olduğu düşünülüyor.
n Etkinlikte, toplam 140 uçak sergilendi ve bunların
bazıları, uçuş gösterileri de yaptı.

© ASDS

F-35, PAS’taki
ilk uçuş
gösterisini bu
yıl yaptı.
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HÜRKUŞ’lar, 8-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uçuşlarla Paris’e vardılar.

Ö

zgün ürünlerinin
olgunlaşmaya başlaması
ile havacılık fuarlarındaki
varlığını arttırmaya
başlayan TUSAŞ, 2015’te;
T129 ATAK ve ANKA ile
katıldığı PAS’a, bu yıl,

© TUSAŞ

HÜRKUŞ,
PAS 2017
boyunca
gösteri
uçuşları
yaparak
hünerlerini
gösterdi.
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TUSAŞ’ın
Özgün
Ürünleri,
Tam Kadro
Paris’te

toplam 5 hava aracıyla; bir
tanesi eğitim uçağı, diğeri
ise yakın hava desteği uçağı
konfigürasyonlarındaki
2 HÜRKUŞ, T625 ve T129
ATAK helikopterleri ve
ANKA ile katıldı. Eğitim
uçağı konfigürasyonundaki
HÜRKUŞ, etkinliğin uçuş
gösterilerinde yer alırken
diğer platformlar ise
TUSAŞ’ın şalesinde statik
olarak sergilendi. Böylece
HÜRKUŞ, yurt dışındaki ilk

hava gösterisini Paris’te
gerçekleştirirken, 2014
yılında Farnborough’da
uçuş gösterisi
gerçekleştiren T129 ATAK’ın
ardından, TUSAŞ’ın yurt
dışı havacılık fuarlarında
gösteri uçuşu yapan 2’nci
özgün platformu oldu.
T625 de tanıtım turlarına,
IDEF’ten sonra, PAS 2017’yi
ekleyerek, kendisi ile ilgili
beklentileri yükseltti.
TUSAŞ’ın sergilediği
platformlardan; T129,
T625 ve ANKA, Paris’e
nakledilerek ulaşırken,
HÜRKUŞ’lar ise Ankara’dan
8 Haziran’da yola çıkarak
Paris’e uçarak ulaştı.
Uçaklar, izledikleri
güzergâh boyunca;

Sırbistan, Hırvatistan ve
Almanya’da birer mola
verdiler ve 11 Haziran’da,
Paris’e indiler. Uçakların
Paris’e erken varmalarının
nedeni ise hava gösterileri
için, uçuşu da kapsayan
hazırlıkların yapılması
gerekliliğiydi.
HÜRKUŞ, 22 Haziran
dışında, etkinliğin tüm
günlerinde birer gösteri
uçuşu gerçekleştirdi.
İlk gün gerçekleştirdiği
gösteri uçuşu, başta Milli
Savunma Bakanı Fikri
Işık olmak üzere, yerli ve
yabancı birçok üst düzey
yetkili tarafından, TUSAŞ
şalesinden izlendi. Gösteri
uçuşları, izleyicilerden tam
not aldı.

T625

ANKA

Yakın hava desteği konfigürasyonundaki HÜRKUŞ

T129 ATAK
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Berrak Alkan Yılmaz

Mithat Ertuğ

Ece Haykır

OSSA, Sektörün Geleceğine Yatırım Yapmaya Devam Etti
AS’ın KOBİ’ler için
sunduğu potansiyeli
en iyi şekilde kullanmayı
amaçlayan OSTİM Savunma
ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA), Paris’e, 13 üye
firması ile beraber geldi ve
bunlardan 4 tanesi; Digitest,
Gür Metal, Küçükpazarlı
Havacılık ve Ünimetal ile
birlikte stant açtı. EMGE,
Gökser Makina, GÜLSAN
Grup, MEGE Teknik, MFK,
SADTEK, SKYMARK,
YEPSAN ve Hezarfen
Savunma ve Havacılık’tan
ise temsilciler etkinliğe
katıldı.
OSSA, etkinliğin ikinci
gününde, Fransız Havacılık
Kümelenmesi Aerospace
Valley ile “Türk ve
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Fransız Uzay ve Havacılık
Kümelenmelerinin Avrupa
Birliği Fon Mekanizmaları
için İş Birliği: H2020 ve

COSME” başlıklı bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda,
Türkiye’den şu kişiler,
konuşma ve sunum yaptılar:

n

SSM Brüksel Ofisi Bölge
Temsilcisi Berrak Alkan
Yılmaz, toplantının açılış
konuşmasını yaptı ve

Bedriye Cicioğlu

n

n

n

daha önceki yıllarda,
benzer 2 toplantı daha
yaptıklarını hatırlattı.
OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Ertuğ,
katılımcılara teşekkür
etti.
OSSA Koordinatörü
Ece Haykır, Ankara
Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği
Günleri (ICDDA) etkinliği
ile ilgili bilgi verdi.
Savunma Sanayii
Müsteşarlığı
(SSM) Sanayileşme
Daire Başkanlığı
Sektörel Strateji ve
Yatırım Müdürü
Bedriye Cicioğlu,
SSM ve uygulamaları
ile ilgili bilgilendirme
yaptı.

Serhat Melik

TÜBİTAK H2020
Akıllı, Yeşil ve Tümleşik
Ulaşım Ulusal Bağlantı
Noktası Serhat Melik,
H2020’de Türkiye’nin
hedefleri ile ilgili bir
sunum yaptı.
n Gökser Makina Proje
Müdürü Hilal Ünal, rol
aldıkları Avrupa Birliği
projelerindeki başarı
hikâyelerini anlattı.
Bu etkinliğin yanı sıra
Aerospace Valley ve
OSSA üyeleri arasında,
ikili görüşmeler de
gerçekleştirildi. Ayrıca,
OSSA, 21 Haziran’da,
etkinlik kapsamında
düzenlenen bir başka
konferansta, kümeyi ve
üye firmaları tanıtan bir
sunum yaptı.

Hilal Ünal

n

Daha önce iş birliği anlaşması imzalayan SAFE kümelenmesi ile
SAHA İstanbul yetkilileri; SAFE yönetici Direktörü Géraud Parjadis de
Lariviere ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Tokel,
OSSA ve Aerospace Valley tarafından düzenlenen etkinliğin ardından,
birbirlerine hediye takdim ettiler.
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© ROKETSAN

ROKETSAN, MAM-C’yi
Uluslararası Arenada
Görücüye Çıkarttı

R

OKETSAN, PAS 2017’de,
başta hava araçlarında
kullanılan ürünleri olmak
üzere, geniş ürün ailesinin
ölçekli maketlerini
sergiledi. Bunlardan
MAM-C, ilk kez yurt dışında
ziyaretçilerin karşısına çıktı.
ROKETSAN’ın ürünleri,
TUSAŞ’ın açık alanda
sergilediği; T129 ATAK,
ANKA ve HÜRKUŞ-C
üzerinde de yer aldı. T129
ATAK ve HÜRKUŞ-C,
UMTAS ve CİRİT füzelerini
taşırken ANKA ise MAM-L
ve CİRİT ile boy gösterdi.
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ROKETSAN’ın, etkinliğin
günlük yayınlarından
(Show Daily) bir tanesinde
yer alan ilanındaki bir
ayrıntı da gözden kaçmadı.
İlanda, ROKETSAN’ın
diğer yayınlardaki
ilanlarında olduğu gibi,
T129 ATAK, F-16, F-35
gibi hava araçlarından
atılan ROKETSAN tasarımı
mühimmat görülüyordu.
Farklı olan nokta ise
bunların arasında, TEBER
Lazer Güdüm Kiti ile
donatılmış bomba bırakan
bir MiG-29’un bulunmasıydı.

SOM-J

ROKETSAN yetkililerinden
öğrendiğimiz kadarıyla
ilanda MiG-29 tipi savaş
uçağının kullanılmasının
sebebi, ROKETSAN
ürünlerinin entegrasyon
konusundaki esnekliğine
vurgu yapmak. Şu anda
NATO üyesi olan eski
Doğu Bloku ülkelerinin
envanterinde çok miktarda
Rus menşeli hava
platformları bulunuyor ve
ROKETSAN ürünleri, bu

ülkelerin; Mi-17, Mi-24 gibi
helikopter ve MiG-29 gibi
savaş uçağı platformlarına,
maliyet etkin şekilde,
yüksek teknolojili füze
sistemlerinin entegrasyonu
imkânı veriyor. Bu
doğrultuda ROKETSAN,
bir Doğu Avrupa ülkesinin
savunma bakanlığı ile
MiG-29 uçaklarına SOM
ve TEBER entegrasyonu
üzerine görüşmeler
gerçekleştiriyor.
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TEI AIT ve MRO Direktörü
Murat İlker Çelik,
5 kademe kompresör
blisk’ler (üstte) ve PD170
motoru (altta) hakkında
Başbakan Yardımcısı
Işık’a bilgi veriyor.

TEI, PAS 2017’den
“En İyi İş Ortağı Ödülü” ile Döndü

AS’a bu yıl 9’uncu kez
katılan TEI, standında şu
ürünlerini sergiledi:
n Geliştirme çalışmaları
son aşamaya gelen ve
dünyanın ilk çift kademe
turboşarjlı dizel havacılık
motoru olan PD170.
n Yine geliştirme
çalışmaları devam eden,
Türkiye’nin ilk turboşaft
motoru olacak TS1400.
n Aldığı sipariş sayısı ile
dünyanın en çok satan
sivil havacılık turbofan
motoru olan LEAP için
TEI tarafından üretilen
5 kademe kompresör
blisk’leri. TEI, LEAP
motorunun üreticisi CFM
iş ortaklığının üyeleri;
GE ve SAFRAN Aircraft
Engines’in ardından,
motorun en büyük
tedarikçisi konumunda.
TEI, PAS 2017’de, SAFRAN
Aircraft Engines’ten, “En İyi
İş Ortağı” ödülünü de aldı.
Maliyetleri %15 azaltmak
için iş ortakları ile “LEAP
Together” (Birlikte Atılım)
adında bir inisiyatif başlatan
SAFRAN Aircraft Engines,
bu inisiyatif kapsamında,
TEI’yi; sahip olduğu nitelikli
32 - Ağustos 2017

iş gücü, kapsamlı ve
gelişmiş imalat kabiliyetleri
ve kaliteye verdiği önem
ile değerlendirdi ve ödüle
layık buldu. 23 Haziran’da
gerçekleşen törende,
TEI adına ödülü, TEI
İmalat Direktörü Murat
© TEI

P

TEI adına ödülü, TEI İmalat Direktörü Murat Karamahmutoğlu, Safran CEO’su Oliver Andries’ten aldı.

Karamahmutoğlu, Safran
CEO’su Oliver Andries’ten
aldı. Bu ödül ile ilgili
açıklama yapan TEI Genel
Müdürü Prof. Dr. Mahmut
Faruk Akşit, projede yer
alan tüm TEI çalışanlarına

ve TEI’nin programa olan
katkısının farkında olan
ve ödülle taçlandıran
SAFRAN Aircraft Engines’e
teşekkür etti. TEI’nin bu
ödülü almasından gurur
duyduğunu ifade eden Prof.

Dr. Akşit, ödülün, TEI’nin,
vizyonu olan; küresel
olarak rekabetçi özgün güç
sistemleri sahibi olmak
hedefine emin adımlarla
ilerlediğinin bir kanıtı
olduğunu da belirtti.
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M-345

L

eonardo, PAS 2017’de,
hem M-346’nın FA
(Fighter Attack / Avcı ve
Taarruz) sürümünü hem de
M-345 eğitim uçağını tanıttı.
Eğitim uçağı olarak;
İtalya, Singapur, İsrail
ve Polonya tarafından
kullanılan; Amerikan Hava
Kuvvetlerinin eğitim uçağı
ihalesinde de T-100 adı ile
yarışan M-346, FA sürümü
ile gelişimini sürdürüyor.
FA, uçağın İleri Jet Eğiticisi
(Advanced Jet Trainer)
ve çok rollü FT (Fighter
Trainer / Avcı Eğitici)
sürümlerine ek olarak
geliştirildi. Bu sürümün

Leonardo, M-346FA ve M-345 ile Atakta
başlıca farklılıklarından
bir tanesi, yine Leonardo
tarafından, uçağa özel
olarak geliştirilen, Grifo-346
radarını taşıması. Mekanik
taramalı ve çok modlu bir
radar olan Grifo-346, IFF
işlevine de sahip. Grifo-346,
“tararken izle” modunda,
aynı anda 10 hedefi takip
edebiliyor; menzili ise 92
km’nin ötesinde. Sentetik
açıklıklı radar modunda
ise metre altı çözünürlükte
görüntü oluşturabiliyor.
Leonardo, radarın uçağa
entegrasyonu ile ilgili ön

çalışmalarını tamamladı.
M-346FA, hedefleme
ve keşif podları ile de
donatılabilecek. Faydalı
yükleri arasında ise yakıt
tankları ile Mk 82,
GBU-12, GBU-49, JDAM,
Brimstone, Marte ER,
AIM-9, IRIS-T ve roket gibi
mühimmat bulunuyor.
Uçak, silah podları da
taşıyabilecek ve elektronik
harp sistemlerine sahip
olacak. Uçakta, 7 adet
taşıma noktası bulunuyor.
Leonardo, M-346FA’nın,
hem eğitim uçağı hem de

maliyet-etkin bir savaş uçağı
olarak kullanılabileceğine
vurgu yapıyor. Çeşitli
ülkelerin hava kuvvetleri,
uçağa şimdiden ilgi
göstermiş durumda.
Paris’te ilk defa sergilenen
bir diğer uçak olan M-345
ise yüksek performanslı
turboprop motorlu eğitim
uçaklarına, jet motorlu
bir alternatif oluşturuyor.
İlk aşamada, İtalyan Hava
Kuvvetleri tarafından
5 adet sipariş edilen
M-345’lerin teslimatı,
2019’da başlayacak.

M-346FA, taşıyabileceği silahlarla ve Grifo-346
radarının yerleşimini gösteren maketle (önde)
birlikte sergilendi.
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HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su
Ahmet Hamdi ATALAY:

“HAVELSAN, 35’inci yılında, genç bir
firmanın sahip olduğu heyecan ve
girişimci ruh ve gelişimini tamamlamış
bir firmanın tecrübesi ve olgunluğu
yıl kuruluşunun
ile yoluna devam ediyor.” Bu
35’inci yıldönümünü
© MSI Dergisi

kutlayan HAVELSAN,
geride kalan dönemde;
büyük projelerde
kendisini ispat etmiş,
kendi teknolojilerini
geliştirmiş ve çeşitli
alanlarda ürün sahibi
bir firma hâline geldi.
Önümüzdeki dönemde ise
bu birikimlerinin üzerine
inşa ettiği çözümleri ile
hem iç pazarda hem de
dış pazarda büyümeyi
hedefliyor. Şirketin
35 yılda geldiği noktayı
ve gelecek hedeflerini,
HAVELSAN Genel Müdürü
ve CEO’su Ahmet Hamdi
Atalay’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © HAVELSAN

K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA
v.tunca@savunmahaber.com
MSI Dergisi: HAVELSAN’ın 35 yılını
özetlemenizi istesek hangi noktaları
öne çıkartırdınız?
Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN’ın,
kuruluş aşamasında, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın çeşitli radarlarının ve benzer ürünlerinin tamir
ve bakımını gerçekleştirmesi öngörülmüştü.
36 - Ağustos 2017

İlerleyen süreçte ise HAVELSAN;
Güvenlik, Komuta Kontrol ve Savaş
Sistemleri, Eğitim ve Simülatör Teknolojileri ve Bilgi Yönetim Sistemleri
alanlarında özgün çözümler üreten
ve dünya devleri ile yarışan bir firma
hâline geldi. Öncelikle HAVELSAN’ın
bugüne gelmesine katkı sağlayan tüm
yönetici ve çalışanlara, bu vesile ile
teşekkür ediyorum. Biz de çalışmalarımızı, bayrağı, onların bıraktığı yerden
daha yükseklere taşımak için sürdürüyoruz.
Tabii 35 yıl içerisinde yapılan birçok
şey var; ama bunlardan bazılarını öne
çıkartmak, bunların altını çizmek gerekiyor. Örneğin Barış Kartalı Projesi,
hem HAVELSAN hem de Türkiye için
çok özel bir projedir. Bu proje ile Türkiye, Havadan Erken İhbar ve Kontrol
(HEİK) uçakları ile ilgili, dünyanın sayılı
ülkesinde olan teknolojileri kazandı.
Projede en kritik rol ise HAVELSAN tarafından gerçekleştirildi. Başlangıçta,
HAVELSAN’ın, projenin ana yüklenicisi
Boeing ile sözleşme tutarı olarak belirlediği rakam, proje sonunda 6 kata
kadar arttı. HAVELSAN’ın proje sırasında gösterdiği performans ve projeye sağladığı katkı, Boeing tarafından
da iyi anlaşıldı ve takdir edildi; böylece
daha önceden öngörülmeyen işler de
HAVELSAN’a verildi. Bu, altı çizilmesi
gereken özel bir durum. Çünkü hiçbir
ana yüklenici, durduk yere bir alt yüklenicisinin iş payını arttırmaz.
Benzer şekilde, MELTEM programında da üstlendiğimiz iş paketlerini başarıyla tamamladık. Bu iki projede de
HAVELSAN, farklı ülkelerden dünya
devi ana yüklenicilerin nezdinde kabul

HAVELSAN’ın geliştirdiği F-16 Tam Görev Simülatörü ile verilen eğitimler, gerçek uçaklar ile yapılan
uçuşlara eşdeğer sayılıyor ve pilotların harbe hazırlık seviyelerine katkı sağlıyor.

ve takdir gören performanslar sergiledi.
Diğer önemli bir proje, deniz sistemlerinin komuta kontrol ve savaş sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) Araştırma Merkez Komutanlığı (ARMERKOM) ve HAVELSAN’ın
birlikte geliştirdiği GENESİS, çok başarılı oldu. Öyle ki yurt dışı pazarlarındaki
önemli bir rakibimiz, üçüncü bir ülkenin ihtiyacı için, bizimle iş birliği yaparak, bizim çözümümüzü önerir hâle
geldi. Çünkü bizim çözümümüz, rakiplerinden, hem daha kaliteli hem daha
maliyet etkin.
Bir başka örnek projemiz, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) projesi.
Gerek Hv.K.K.lığının gerekse yurt dışındaki muhataplarımızın hepsinin
kabul ettiği bir şey var: HvBS, dünyada
şu anda örneği olmayan kapsamda bir
otomasyon projesi. Bugün Hv.K.K.lığı,

hiçbir kağıt kullanmadan, hem günlük
rutin işlerini – her türlü lojistik faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi, ofis
işleri gibi – hem de operasyonel işlerini
HvBS üzerinden gerçekleştiriyor. Başka ülkelerde, HvBS’nin kullanıldığı tüm
bu faaliyetler için, en az 7-8 ayrı bilişim
sistemi kullanılıyor. HvBS, yaklaşık 10
yıldır hizmet veriyor olmasına rağmen,
bugünkü ihtiyaçların tamamını karşılayabilecek durumda. Çünkü pek çok
projeye örnek olabilecek bir iş modeli
var. Biz, proje tamamlanınca, “Alın bu
sistemi kullanın.” dememişiz. Sistemi
işletmeye ve geliştirmeye, kullanıcı
ile birlikte devam etmişiz ve hâlâ da
devam ediyoruz. Bu kapsamda, bizim
personelimiz Hv.K.K.lığında; Hv.K.K.lığı personeli de bizde çalışmaya devam
ediyor. Birlikte, HvBS’yi sürekli güncel
tutuyoruz.
HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi. Bir misyon şirketi ve hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak hem de

HAVELSAN, hava ve
deniz platformlarına
yönelik komuta
kontrol sistemleri
konusunda,
Türkiye’de ilk adres
konumunda.
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Türkiye’nin kritik altyapılarını geliştirmek için var. Bu kapsamda, kamunun
ihtiyacı olan sistemler üzerinde de çalıştık. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
ile geliştirdiğimiz sistem, yaklaşık
15 yıldır, ülke genelinde sorunsuz hizmet veriyor. Seçim Bilişim Sistemi projesi (SEÇSİS) ise 14 seçimdir, hiçbir zafiyet göstermeden kullanılıyor.
35 yılı, HAVELSAN için oldukça başarılı geçmiş bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Bugün geldiğimiz
nokta itibarıyla HAVELSAN’ın dışa bağımlılığı, neredeyse sıfır noktasındadır.
HAVELSAN, ürün ve çözümlerinin tamamını, milli imkânlarla geliştirebilme
kabiliyetine sahiptir. HAVELSAN’ın geldiği noktada, ülkemizin teknoloji alanında ve savunma sanayisinde başlatmış olduğu bağımsızlık mücadelesinin
de büyük rolü olduğunu söylemek gerekir. Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hareketinin ilk tohumlarından biri
olarak atılan HAVELSAN, ortaya koyulan inanç ve irade sayesinde, kazandığı
güvenle bugünlere geldi.
MSI Dergisi: Siz, bugünkü HAVELSAN’ı
nasıl görüyorsunuz? Gelişimini
sürdüren genç bir firma olarak
mı yoksa gelişimini tamamlamış,
kendisini zamanın gereklerine
uyarlayan ve çizgisini sürdüren, olgun
bir firma olarak mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: 35 yılını geride
bırakmış bir şirket olarak HAVELSAN,
genç bir firmanın sahip olduğu heyecan ve girişimci ruh ve gelişimini tamamlamış bir firmanın tecrübesi ve
olgunluğu ile yoluna devam ediyor.
HAVELSAN’ın bugüne gelmesine olaHAVELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının
savaş yönetim sistemleri tedarikçisi olma
özelliğini, LST Projesi ile sürdürüyor.
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nak tanıyan yetkinliklerimizin teknolojiye uyarlanmasının yanında, yeni teknoloji ve faaliyet alanlarımızla kesişen
büyük ölçekli projeler, bizi bu alanlarda
yatırım yapmaya, inovatif düşünceler
ortaya koymaya sürüklüyor. 1.400’ü
aşkın mensubu ile büyük bir aile olan
şirketimiz, geçmişinden aldığı güç,
geleceğe olan güven ve ülkesine olan
bağlılığı ile faaliyetlerine devam ediyor.
Ayrıca geçtiğimiz 35 yıl içinde ortaya
koyduğumuz başarılı iş birlikleri, bizim
sürdürülebilir bir iş ortağı olduğumuzu
da ortaya koyuyor. Yani HAVELSAN imzalı ürün ve sistemler, her zaman muhatabının kim olduğundan emin olunan,
tüm teknolojik gerekliliklerin yanında,
güven testinden de geçmiş yapılardır.
MSI Dergisi: HAVELSAN’ın 35’inci
yılına ulaşmasının ispat ettiği
önemli niteliklerden bir tanesi,
sürdürülebilirlik. Özellikle savunma
sanayisinde, firmalar büyük
beklentilerle kuruluyor; ama kuruluş
projesi tamamlandığında, ciddi bir
bocalama dönemi oluyor; hatta
kapanma senaryoları gündeme
gelebiliyor. Siz, HAVELSAN’ın
sürdürülebilirliğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ahmet Hamdi ATALAY: HAVELSAN
ailesinin en önemli özelliklerinden biri
de “şirket değerlerimiz” olarak benimsediğimiz olgular. Bunları:
n Rekabetçilik ve Verimlilik,
n Yenilikçilik,
n Paydaş Memnuniyeti,
n Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
Etik Değerlere Bağlılık olarak
sıralayabiliriz.

Aslında tüm şirket değerlerimizi
göz önünde bulundurduğumuzda,
HAVELSAN’ın sürdürülebilir bir yapıda olması tesadüf değil. Büyük
umutlarla ve beklentilerle sektöre
giren, sektör dinamiklerinin gereğini yerine getiremediği için birkaç
yıl içinde geri adım atan yapıları,
biz de her sektör otoritesi gibi gözlemliyoruz. Burada HAVELSAN’ın
değerlerine ek, misyon olarak belirlediğimiz; “Teknolojik dönüşüme
öncülük etmek” ifadesini bizi rakiplerimizden ayıran bir üstünlük olarak
görüyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren
gelişimimiz ve değişim karşısında aldığımız yerinde kararlar, sürdürülebilir bir şirket olmamızı sağladı.
HAVELSAN, değişen teknoloji ve beklentilere hızlı ve sağlam kararlarla tepki veren, kararının etkinliğini ölçümleyen, sonuç üreten bir organizasyona
sahip. Türk Hava Yolları için ürettiğimiz
ve HAVELSAN’ın ilk sivil uçak simülatörü olan Boeing 737 800NG; Silikon
Vadisi’nde satın almasını tamamladığımız Quantum3D şirketi ve ülkemizin teknolojik dönüşümünde yer alan
HAVELSAN ürünleri -örneğin Hastane
Yönetim Sistemi- bu başarılı değerlendirmelerin sonuçları olarak karşımıza
çıkıyor.
Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz;
değerlere bağlılık, yenilikçilik, hızlı
karar alabilme gibi olguların yanında
HAVELSAN’ın en büyük hazinesi, yine
biraz önce sözünü ettiğim “HAVELSAN
Ailesi”dir. Sinerji ve özveri ile çalışan
aile fertlerimiz, bizim kurumsal ve
teknik hafızamızın en büyük oyuncularıdır.

© MSI Dergisi

Veri analitiği, büyük veri
analizi, görüntü analizi gibi
konularda da hem Ar-Ge
çalışmaları hem de projeler
gerçekleştiriyoruz.
Baktığınızda, yazılım
teknolojilerini hem kullanan
taraftayız hem de geliştiren
taraftayız.

MSI Dergisi: 35 yıllık birikim ve
deneyim, sizce, HAVELSAN’ı hangi
noktalarda farklı ve üstün kılıyor?
Ahmet Hamdi ATALAY: Biz, ana faaliyet alanlarımızdan; kara, hava ve deniz
platformları için ürettiğimiz komuta
kontrol ve savaş sistemleri ile simülatör teknolojileri ve eğitim konusunda
dünyanın önde gelen üreticilerinden biriyiz. Yönetim Bilgi Sistemleri ve Siber
Güvenlik konularında da HAVELSAN,
ülkemizin lideri ve mükemmeliyet
merkezi konumunda. Kısacası, faaliyet alanlarımızdaki yetkinliklerimiz bizi
farklı kılıyor; fakat bu tek başına yeterli
değil.
Ar-Ge yatırımlarımız ve yapılanmamız
açısından, geleceğin teknolojileri olduğuna inandığımız alanlara yoğun ilgi
ve kaynak aktararak, bu alanlardan,
faaliyet alanlarımızla kesişecek faydalar sağlamaya çalışıyoruz. HAVELSAN,
bugün cirosunun %5’inden fazlasını, öz
kaynak ile geliştirilen Ar-Ge yatırımlarına ayırıyor.
Öte yandan, sektörümüzde birçok
şirkete de örnek olan iş ekosistemi
yaklaşımımız ile kendi yetkinliğimizi
merkezde tutmak kaydıyla ülkemizdeki KOBİ’lerle yakın bir çalışma içerisindeyiz. İş ekosistemimizde, “Güç

Birliği için Güçlü İşbirliği!” diyoruz. Sadece 2016 yılında, mevcut üretimimizin
%51’ini, iş ekosistemindeki şirketler
vasıtasıyla sağladık. Bu durum, hem
savunma sanayisinde yerli üretimin
payını arttırmak hem de yatay büyüme
stratejisi çerçevesinde, iş ortaklarının
yetenekleri ile büyüme yolunda sürekliliği sağlamak konularında HAVELSAN’ı
öne çıkaran unsurlardan birkaçı.

Odağımız Yazılım

MSI Dergisi: HAVELSAN, yazılım
yoğun sistemler konusunda faaliyet
gösteriyor ve “yazılım” kelimesi de ilk
olarak 1968 yılında yapılan bir NATO

Konferansı’nda kullanıldı. Dolayısı ile
yazılımın bir kavram olarak var olduğu
yaklaşık 50 yılın 35’inde HAVELSAN
da var. Bu perspektiften baktığınızda,
HAVELSAN, yazılım teknolojileri
konusunda tarihe nasıl bir imza attı?
Ahmet Hamdi ATALAY: Öncelikle,
“yazılım yoğun” ifadesi ile ne demek
istiyoruz, onu açıklamak isterim. Bizim çekirdek yeteneğimiz, yazılım.
HAVELSAN, yazılım üzerine odaklanmış bir firma. Bu vesile ile şunun da
altını çizmek istiyorum: Biz, başarının,
odaklanma ile geleceğini düşünüyoruz.
Her işi yapan değil, alanında uzman bir
şirketiz.
Tabii, yazılıma odaklanmak, donanımla
bir işimiz yok anlamına gelmiyor. Donanımda, ilgili alanda uzman şirketlerin yeteneklerini kullanmak istiyoruz.
Ağırlıklı olarak piyasada hazır olan donanımları kullanıyoruz. Özel bir donanım gerektiğinde; hazırı yoksa yaptırmaya çalışıyoruz, yaptıramazsak ya da
yaptırmamız doğru değilse kendimiz
yapıyoruz. Bunun da örnekleri var.
Sorunuzun, yazılım teknolojileri ile
ilgili kısmına gelecek olursam… Belki söylememe bile gerek yok; bilgi ve

HAVELSAN, ağırlıklı olarak piyasada
hazır olan donanımları kullanıyor.
Özel bir donanım gerektiğinde ise hazırı yoksa
yaptırmaya çalışıyor, yaptıramazsa ya da
yaptırması doğru değilse kendisi yapıyor.
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iletişim teknolojileri olağanüstü bir
hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu değişim
ve gelişimi izlemek, zaten bizim varlığımızı sürdürebilmemiz için olmazsa
olmaz bir şey. Bunun üzerine, özellikle yazılım teknolojileri ile ilgili Ar-Ge
ve inovasyona çok önem veriyoruz.
Örneğin, son zamanlarda micro-container (mikro-konteyner) teknolojisi,
büyük boyutlu yazılımların geliştirilmesinde gündeme gelmeye başladı. Eskiden yazılımı, bütüncül bir yaklaşımla
geliştiriyordunuz; bunu, bir kazağı bir
kerede başlayıp hepsini örmeye benzetebiliriz. Sonra modüler yapılara geçildi. Aynı örnekten devam edecek olursak kazağın ön yüzünü bir başkası ördü,
arka yüzünü ve kollarını da başkaları.
Kazak da bunların bir araya getirilmesi
ile oluşturuldu. Micro-container teknolojisinde ise artık kazağın kolunu da
küçük parçalar hâlinde örüyorsunuz.
Böylece, farklı uygulamalarda kullanabileceğiniz yazılım parçalarından bir
kütüphane oluşturuyorsunuz.
Veri analitiği, büyük veri analizi, görüntü analizi gibi konularda da hem Ar-Ge
çalışmaları hem de projeler gerçekleştiriyoruz. Baktığınızda, yazılım teknolojilerini hem kullanan taraftayız hem de
geliştiren taraftayız.
MSI Dergisi: HAVELSAN, yazılım
alanında, gelecekte hangi çalışmalarla
gündeme gelecek?
Ahmet Hamdi ATALAY: Faaliyet alanlarımızda, sektörün öncü firması ola-

HAVELSAN imzalı savaş yönetim sistemleri, dünya denizlerinde de operasyonel olarak kullanılıyor.

rak alacağımız rollerin yanı sıra misyon
şirketi olmamız nedeniyle, yerli ve milli
çözümler oluşturmak için, 3 konuda
daha faaliyet göstereceğiz.
Bunlardan bir tanesi, milli işletim sistemimiz PARDUS’un yaygınlaştırılması. PARDUS, TÜBİTAK tarafından geliştirilen, Linux tabanlı bir işletim sistemi
ve gerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yönlendirmesi gerekse bizim
konuya atfettiğimiz önem doğrultusunda, TÜBTİAK ile bir protokol imzaladık.
Bu protokol çerçevesinde, başta Milli
Savunma Bakanlığı ve ilgili kuruluşları ile savunma sanayisi firmaları olmak üzere, ulaşabildiğimiz tüm kamu
kurumlarında, PARDUS’un yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Tabii önce
kendimizin inanması ve kullanması gerekiyordu. Kendi içimizde bir PARDUS
laboratuvarı oluşturduk ve PARDUS’u
test ettik. Güvenlik ve performansla ilgili ayrıntılı testler yaptık. Tespit
ettiğimiz bazı noktaları, TÜBİTAK ve

onun ekosistemi ile iyileştirdik. Şimdi,
PARDUS’un HAVELSAN içinde yaygınlaştırılması aşamasındayız. Sahaya
çıkıp, ihtiyaç duyan diğer kurumlara
yaygınlaştırılması noktasına da geldik.
Aynı zamanda, HAVELSAN’ın kendi
ürünlerinin, PARDUS uyumlu hâle getirilmesi için de çalışmalara başladık.
Bunun önemli bir kısmını tamamladık. Yeni çıkan ürünlerimizin PARDUS
uyumlu olması da artık ön koşullarımızdan bir tanesi.
İkinci konu, yerli ve milli bir veri tabanı sisteminin geliştirilmesi. Veri tabanı
yazılımı konusunda, dünya pazarına
hâkim 2 büyük firma var. Amacımız,
onlarla rekabet etmek değil. Güvenlik
ve performans kriterlerinden baktığınızda, pazardaki mevcut ürünler, her
ihtiyaca göre ölçeklenemiyor. Tabiri caizse kamyonetle yapabileceğiniz
işi, kamyonla yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu, kaynak israfına ve
verimsizliğe neden oluyor. Biz de bir

T129 ATAK helikopteri için geliştirilen ATAKSİM (solda ve üstte)
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Aslında HAVELSAN’ın çeşitli ürünlerinde, bir ERP’nin pek çok
temel taşı var. İnsan kaynakları, finans yönetimi, envanter yönetimi
gibi modüllerimiz zaten hazır. Türk firmalarının da tamamlayıcı
yetenekleri bulunuyor. Hepsini bir araya getirip geliştireceğiz.
ekosistemimizle, özellikle açık kaynak
kod toplulukları ile iş birliği yaparak,
ölçeklenebilir ve güvenliği üst seviyede
bir çözüm geliştirmek istiyoruz. Bu çözümü de aynen PARDUS’ta olduğu gibi,
Türkiye’nin yerli ve milli çözümü olarak, tüm bilişim sektörünün hizmetine
sunacağız. Bu modelde, ürünün sahibi
HAVELSAN değil, ürünü geliştiren topluluk olacak ve tüm sektör, bu veri tabanını, kendi sistemlerinde, bir altyapı
olarak kullanabilecek. Hatta ileride,
dost ve çevre ülkeleri de bu çalışmaya
dâhil etmek istiyoruz.
Üçüncü konu ise milli veri tabanı yazılımı ile aynı modelde geliştirmek istediğimiz, milli kurumsal kaynak yönetimi
(Enterprise Resource Planning / ERP)
yazılımı. Burada da pazara hâkim olan
bir firma var ve yine bizim hedefimiz
onunla rekabet etmek değil. Ya da daha
ufak çaplı çözümler var; ama onların

da işlevselliği, bazı ihtiyaçları karşılamıyor. Ölçeklenebilir, güvenliği de üst
seviyede bir çözüm sunmak istiyoruz.
Aslında HAVELSAN’ın çeşitli ürünlerinde, bir ERP’nin pek çok temel taşı
var. İnsan kaynakları, finans yönetimi,
envanter yönetimi gibi modüllerimiz
zaten hazır. Türk firmalarının da tamamlayıcı yetenekleri bulunuyor. Hepsini bir araya getirip geliştireceğiz. Bu
ürünü de geliştiren bir topluluk olacak.
ERP konusunda fizibilite aşamasındayız; bir iş planı hazırlıyoruz. “Gerçekten pazarda yer edinebilir mi? Hangi
işlevlere sahip olmalı?” gibi soruların
cevaplarını arıyoruz.
MSI Dergisi: Yazılımdan farklı olarak
HAVELSAN, siber güvenlik konusunda
en başından beri işin içinde. Siber
güvenlik iş kolu, HAVELSAN’ın
geleceğinde nasıl bir rol oynayacak?
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Ahmet Hamdi ATALAY: Siber güvenlikte yerli çözümler olmazsa olmaz diyerek çıktığımız yolda, bugün “mükemmeliyet merkezi” konumuna ulaşmış
bir HAVELSAN var. Siber güvenlikte
geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerimiz, bugün ülkemizin kritik kurumları
tarafından başarıyla kullanılıyor. Şu
anda sertifikasyonunu tamamladığımız
ürünlerin yanında, bu ürünlerimizin,
hem geliştirildiği hem de kullanıldığı
Siber Savunma Merkezimiz SİSATEM,
gerek kamu gerek özel sektör tarafından gerekse de dost ve müttefik ülkelerin yetkilileri tarafından ilgiyle karşılanıyor. SİSATEM, bünyesinde:
n Bilişim sistemlerini siber saldırılara
karşı uyarmak ve korumaktan
sorumlu bir “Siber Güvenlik
Operasyon Merkezi”,
n Ortaya çıkan değişik kötücül
yazılımları (malware) inceleyip
analiz etmek ve değişik siber güvenlik
yazılım ve donanımlarını test etmek
için işletilen bir laboratuvar,
n Kamu ve özel sektör bilişim
sistemlerinin zafiyet test, analiz
ve sorunlarının giderilmesi ile
danışmanlığını yapan özel eğitimli
bir grup,
n Siber güvenlik alanında sıkça
kullanılan temel ve stratejik
yabancı yazılımları yerli ve milli
olarak geliştiren konusunda
yetkin bir grup ve
n Değişik seviyelerde siber güvenlik
eğitim ve tatbikatları veren bir
eğitim merkezi ile faaliyetlerine
devam ediyor.
HAVELSAN, gelecekte, kurduğu bu
sistemi, yeni yerli ve milli ürünlerle
destekleyerek mükemmeliyet merkezi
konumunu sürdürecek.
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HAVELSAN’ın askeri havacılık simülatörleri arasında, farklı modeller için geliştirdiği simülatörler de yer alıyor.
MSI Dergisi: Siber güvenlikte bireysel
kullanıcılara yönelik ürünleri de olacak
mı HAVELSAN’ın?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bu soruyu başkaları da soruyor. Bireysel kullanıcılar
deyince, virüs koruma programı akla
geliyor. Bu, bizim alanımız değil. Biz,
altyapıların korunmasına odaklanmış
durumdayız. Tabii ki bunun da dolaylı
olarak bireylere bir faydası var. Ama
bireyin elindeki erişim cihazının korunmasına yönelik ürünler, bizim faaliyet
alanımızda değil.
MSI Dergisi: HAVELSAN’ın 35 yıllık
tarihinde dönüm noktalarından bir
tanesi de savaş yönetim sistemleri
konusunda aldığı sorumluluklar oldu.
Bu iş kolunuzun HAVELSAN’a katkıları
ve geleceği ile ilgili neler söylemek
istersiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: GENESİS ile
başlayan, Yeni Tip Karakol Botu ile kısmi olarak uygulanan, ardından MİLGEM
ile kendini kanıtlayan ve LST-LHD ile
bir üst segmente taşınan sistemlerimizin yeri, HAVELSAN için oldukça özel.
Sadece HAVELSAN için değil, Türk do-

nanması için de bir dönüm noktası.
Artık HAVELSAN imzalı savaş yönetim
sistemleri, dünya denizlerinde de operasyonel olarak kullanılıyor ve bunlar,
birer dünya markası hâline geldiler. Gelecekte de HAVELSAN’ın, Dz.K.K.lığımızın yanı sıra dünya donanmalarında da
sistemlerinin yaygın olarak kullanılması için, hem ürün geliştirme hem de iş
geliştirme faaliyetlerimizin tüm hızıyla
süreceğini söylemek isterim.

Gündem İhracat

MSI Dergisi: HAVELSAN’ın ilk 35 yılı,
ağırlıklı olarak, ürün ve kabiliyetlerin
geliştiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
kullanımına girdiği bir dönem olarak
görülebilir. Önümüzdeki dönemde,
yurt dışı müşterileriniz için yapacağınız
çalışmaların da önemli bir ağırlığının
olması bekleniyor. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bir yandan yurt
içindeki faaliyetlerimizi sürdürürken
diğer yandan da özellikle Orta Doğu,
Körfez Bölgesi ile Asya-Pasifik Bölgesi
hedefli yurt dışı pazarlara açılma faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık.
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Tecrübemiz ve bilgi birikimimiz,
tüm zorlukların üstesinden
gelebilmemizi sağlayacak bir
noktaya ulaştı. Önümüzdeki
dönem, Türkiye’nin gündeminde
yer alacak yıldız projelerde,
HAVELSAN’ın yeteneklerinin
önemli bir rol oynayacağını
biliyoruz ve buna da hazırız.

HAVELSAN, bu güne kadar birçok ülkeye ihracat yapmış bir şirket. Bu kapsamda, uluslararası pazarda dünya
devleri ile rekabet eden bir Türk şirketi
olmak bizi gururlandırıyor. HAVELSAN,
yurt içi olduğu kadar, yurt dışı faaliyetlerini de yoğun olarak sürdürüyor.
HAVELSAN’ın ihracat yaptığı ülkeler
arasında; Türkmenistan, Suudi Arabistan, Katar, Malezya, Kanada ve Pakistan gibi ülkeler sayılabilir. Bunların
yanında, HAVELSAN’ın ihracat gerçekleştirdiği ülkelerden biri de teknolojik
olarak üstün ülkeler arasında yer alan,
Kore Cumhuriyeti’dir. HAVELSAN,
Kore Cumhuriyeti’ne de ileri teknoloji
ürünleri içeren ihracatlar gerçekleştirdi.
MSI Dergisi: Geleceğe baktığımız
zaman, HAVELSAN, Türkiye’nin
başta TF-X ve TF-4500 gibi büyük
projelerinde hangi rolleri üstlenecek?

Ahmet Hamdi ATALAY: Sadece bahsettiğiniz dev projelerde değil, geldiğimiz nokta itibarıyla faaliyet alanlarımızda, bir sisteminin geliştirilmesi
ve ürün olarak kullanıcıya sunulması
konularında, hiçbir dış desteğe ihtiyacımız yok. Bunu, yazılım yoğun sistemler konusunda çalıştığımız için,
çok rahat ifade edebiliyorum. Her şeyden önce, yazılım, Türk insanının kafa
yapısına çok uyan bir kavram. Yazılım
alanında, dünyada ne yapılıyorsa en
iyisini yapabiliriz. Bu konuda öz güvenimiz yüksek ve kimse de bizden şüphe duymamalı.
Tecrübemiz ve bilgi birikimimiz, tüm
zorlukların üstesinden gelebilmemizi
sağlayacak bir noktaya ulaştı. Önümüzdeki dönem, Türkiye’nin gündeminde yer alacak yıldız projelerde,
HAVELSAN’ın yeteneklerinin önemli
bir rol oynayacağını biliyoruz ve buna
da hazırız.
HAVELSAN,
sivil havacılık
simülatörleri
alanına,
THY için
geliştirdiği
Boeing
737-800NG
simülatörü
ile adım
atıyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Ahmet Hamdi ATALAY: Geleceğe
baktığımda, büyüme ve gelişme potansiyelini dış pazarda görüyorum. İç
pazarımızın büyüklüğü belli ve savunma sanayimiz öyle bir boyuta ulaştı ki
artık iç pazar, bu potansiyele yetmez
hâle geldi. Dış pazara açılma çalışmaları, Ar-Ge ve inovasyonla birlikte,
son 1 senedir en çok efor sarf ettiğimiz alan. Bu çabalarımızın sonuçlarını
da almaya başladık. Pakistan Denizaltı Modernizasyonu, bunlardan bir
tanesi. Denizaltıyı inşa eden firmanın
da katıldığı ihaleyi; STM, ASELSAN ve
HAVELSAN olarak aldık. STM’nin ana
yüklenici olduğu bu projede, en büyük
iş payı HAVELSAN’da. İş paketlerinin,
yaklaşık %60’ını HAVELSAN gerçekleştirecek. Tayvan, Endonezya, Filipinler ve Körfez ülkelerinde, pek çok
proje takip ediyoruz. Bunların arasında, hem bilişim projeleri var hem de
savunma projeleri. Tabii rakiplerimiz
50 yıldır bölgede. Onların firmaları ve
onların devlet destekleri ile mücadele ediyoruz. Bu, zorlu bir mücadele;
ama başarılı olacağımıza inanıyoruz.
Yurt dışında başarılı olmak için, ilgili
tüm kurumlarımızın desteği ve sektör
olarak birlikte hareket etmemiz çok
önemli. Topyekûn bir stratejiye ve plana ihtiyacımız var.
Dolayısı ile önümüzdeki dönemde,
HAVELSAN, bir yandan bir misyon şirketi olarak, varlık sebebi doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ile Türk Devleti’nin kritik altyapı
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya
devam edecek; bir yandan da dış pazarlardaki iş hacmini arttırmaya devam
edecek.

HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su
Ahmet Hamdi Atalay’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene katılan
üst düzey yetkililerle birlikte, KINALIADA’nın önünde

T

örene, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o tarihte
Milli Savunma Bakanı olan
Başbakan Yardımcısı Fikri
Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu başta olmak üzere,
çok sayıda konuk katıldı.
KINALIADA, MİLGEM projesinde elde edilen tecrübeler
doğrultusunda, planlanandan 6 ay önce denize indirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
Yeni Gemilerle Güçleniyor

Özgün Savunma
Sanayisine Tam
Destek

arasında, mutlaka kendi firmalarımızı, kendi millî kuruluşlarımızı tercih etmek
durumundayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek
bile, planlarımızın omurgası
mutlaka milli imkânlara dayanmalıdır.” Gerekirse zaman ve maliyet konusunda
dahi fedakârlık yapılarak bu
yolun izlenmesi gerektiğini
sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet, 15
yıldır bu yöntemi takip etmi-

Törende bir konuşma yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye’nin, savunma sanayisinde takip eden değil
takip edilen, tüketen değil
üreten ve yeniye öncülük
eden bir üst aşamaya artık
geçmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam
etti: “Herhangi bir alanda,
muadil ürünler ve projeler
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), Temmuz ayında
teslim edilen, denize indirilen ve inşası başlayan gemilerle
güçlenmeye devam ediyor. ADA sınıfı korvetlerden 4’üncüsü
ve sonuncusu olan KINALIADA’nın denize indirme ve İ sınıfı
fırkateynlerin ilki olan İSTANBUL’un inşa başlangıç töreni,
3 Temmuz’da, İstanbul Tersanesi’nde gerçekleştirildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

yor olsaydık bugün ülkemize
uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de, sınır dışındaki
operasyonlarımızı da yürütemez hâle gelmiştik. Bunun için savunma sanayisi
alanında faaliyet gösteren
firmalarımızın desteklenmesine yönelik çalışmaların

stratejisini gözden geçirmeliyiz. Yaşanan tıkanıklıkları,
sıkıntıları, sorunları çözecek, küçük-büyük demeden
bu alanda fikri-projesi olan
herkesi destekleyecek bir
sistemi süratle tesis etmeliyiz.” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
sözlerinin devamında şunları söyledi: “Zaman zaman,
girişimcilerimizin şevkini,
azmini, cesaretini kıran,
kimi umursamazlıktan, kimi
rekabette taraf tutmaktan
kaynaklanan; ama kimi de
buram buram art niyet kokan olumsuzlukların haberlerini alıyorum. Sebebi ne

yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir. Her zaman
söylediğim gibi, iddia sahibi
olmak, imkân sahibi olmayı
gerektirir. Türkiye, kendisi
ve tüm soydaşları, kardeşleri, dostları için büyük iddia-

© Dz.K.K.lığı
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olursa olsun, Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarını engellemeye yönelik
tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır
içine girenler, karşılarında
bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz
ve milletimiz için çalışan, bu
arada elbette kendisi de kazanan,
gerçekten işinin
ehli,
gerçekten
üretken, gerçekten samimi tüm
girişimcilerimiz,
tüm firmalarımız,

İSTANBUL
fırkateyninin
ilk kaynağını,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan yaptı.

KINALIADA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan tarafından denize indirildi.

ları olan bir ülkedir. Bu iddiaları hayata geçirebilmemiz
için, öncelikle savunma sanayisi imkânlarımızı en üst
düzeye çıkarmamız şarttır.”
Türkiye’nin, geçen yıl, savunma sanayisi alanında
5 milyar dolarlık üretim ve
1,6 milyar dolarlık ihracat
gücüne
erişmesinin önemli; ancak
hedeflerinin
çok
gerisinde olduğunu
ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
2023 yılında, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı
hedefleyen bir ülke olarak,

adımların daha hızlı atılması
gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Türkiye’nin, kendi uçak gemisini inşa etme konusunda
da kararlı olduğunu ifade etti.

Maya Tuttu
Başbakan Yardımcısı Işık da
törendeki konuşmasında,
şu bilgileri verdi: “MİLGEM
kapsamında, ilk 4 gemimizi
korvet olarak tamamladık.
Bu gururu yaşarken bugün
ayrı bir heyecanı da yaşıyoruz. İ sınıfı fırkateyn olarak
başlatacağımız beşinci gemimizin inşasını, yine yerli
olarak, milli tasarımla üretiyoruz. Tamamen milli olarak tasarlanmış MİLGEM
projesinde, %65’in üzerinde
bir yerlilik oranı sağlanmış
durumda.
Gemilerimizin
inşa ve donanımı, 50’nin
üzerinde yerli kurum, kuruluş ve firmanın katılımıyla
gerçekleştiriliyor.

© Dz.K.K.lığı

KINALIADA deniz indiriliyor.
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© İstanbul
© İstanbul

Tersanesi

Tersanesi

TCG IŞIN (üstte) ve İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Çiftçigüzeli ile
Koramiral Hasan Şükrü Korlu (solda)

Bu anlamda MİLGEM projesi, devlet kuruluşları,
üniversiteler, özel sektör
ve KOBİ’lerin eş güdümü
içerisinde çalışıp başarıya
kavuşturduğu, en kapsamlı projelerden birisi olarak
göğsümüzü
kabartıyor…
Şu anda yürütmekte olduğumuz gemi inşalarının bütçesel büyüklüğü,
20 milyar liraya ulaşmış durumda. Gelecek dönemde
gerçekleştirmeyi planladığımız fırkateyn, hücum bot,
destek gemileri ve sürat bot
sınıflarına yönelik projelerle
bu meblağın 40 milyar lirayı
aşacağını tahmin ediyoruz.”
Oramiral Bostanoğlu da
törende bir konuşma yaptı
ve MİLGEM projesi ile ilgili
şunları söyledi: “ADA sınıfı korvetlerimizin başarısı,
savunma sanayimizin ve
donanmamızın hamuruna
eklenen bereketli ve kuvvetli
bir maya olmuştur. Korvetten fırkateynlere dönüşüm-

den de görüleceği üzere, bu
maya tutmuştur. İnanıyorum
ve hatta eminim ki gelecekte, çok daha büyük ve önemli
projelere vesile olacaktır.”
Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul
fırkateyninin ilk kaynağını yaparak, geminin inşa sürecini
başlattı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan, “KINALIADA korveti, seni denize indiriyorum.
Vatanıma ve milletime hayırlı
ve uğurlu olmanı, şanlı Türk
bayrağını denizlerde şerefle
ve başarıyla dalgalandırmanı
diliyorum. Bahtın açık, denizlerin sakin, pruvan neta
olsun” temennilerinde bulunarak, KINALIADA korvetini denize indirdi. Tören,
geminin inşa sürecinde yer
alan yetkili ve işçilerin, günün anlam ve önemini ifade
eden anı objelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol
üyelerine hediye etmesiyle
sona erdi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını gidermek
için, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında,
Selah Tersanesi tarafından
inşa edilen ikinci gemi olan
ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ,
8 Temmuz’da, Selah Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi. Törene;
Başbakan Binali Yıldırım,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o tarihte
Milli Savunma Bakanı olan
Başbakan Yardımcısı Fikri
Işık, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Bülent
Bostanoğlu ve Donanma
Komutanı Oramiral Veysel
Kösele başta olmak üzere,
çok sayıda davetli katıldı.
Ayrıca, gemiye ismi verilen
ve 1993 yılında denizaltıdan
© Selah Tersanesi

ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ lojistik destek gemisi

Sıra Lojistik Destek
Gemisinde

çıkış eğitimi esnasında şehit
olan Üsteğmen Arif Ekmekçi’nin annesi, kız kardeşi ve
yeğenleri de törende hazır
bulundular.
Yapılan konuşmaların ardından, tören, ÜSTEĞMEN
ARİF EKMEKÇİ lojistik destek gemisinin, denizcilik
geleneklerine uygun olarak,
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar tarafından denize indirilmesi ile
son buldu.
Projenin ilk gemisi YÜZBAŞI
GÜNGÖR DURMUŞ ise
8 Ekim 2016’da denize indirilmişti. Her iki geminin
de 2018 yılı içerisinde Deniz
Kuvvetleri
Komutanlığına
teslim edilmesi planlanıyor.

TCG IŞIN
Görev Başında
Kurtarma ve Yedekleme Gemisi (ARS) TCG IŞIN (A-583),
22 Temmuz’da, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (İstanbul Tersanesi)’de düzenlenen törenle
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Törene,
Kuzey Deniz Saha Komutanı
Koramiral Hasan Şükrü Korlu
ve çok sayıda davetli katıldı.
TCG IŞIN, Savunma Sanayii
Müsteşarlığının Kurtarma
ve Yedekleme Gemisi Projesi kapsamında, AKIN ile
birlikte, İstanbul Tersanesi
tarafından inşa edildi. Gemi,
kazaya uğramış ve batmış;
uçak, gemi, denizaltı ve benzeri enkazları; tespit, teşhis
ve kurtarmaya yönelik donanıma sahip.
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HAVELSAN:1982’den 2017’ye, 35 Yıllık Başarı Öyküsü
“Kuruluş değerlerimizden gelen güç ile
geleceğin teknolojilerini üretiyoruz.”

M

illetimizin öz sermayesi ile
1982’de kurulan HAVELSAN, aradan geçen 35 yıl içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin yanı sıra kamunun kritik altyapılarına yönelik ürün ve
hizmet sağlayan büyük bir teknoloji firması konumuna erişmiştir. HAVELSAN,
bugün; Türkiye’de ve dünyada birçok
referans projeye imza atan küresel bir
yazılım geliştiricisi, sistem entegratörü
ve siber tehditlere karşı özgün çözümler
üreten milli teknoloji merkezidir.
Sermayesinin tamamına yakını Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
(TSKGV)’na ait olan HAVELSAN, 1.350’yi
aşkın uzman personeli, Ankara’daki
merkezi ve Hacettepe Teknokent, ODTÜ
Teknokent ve Pendik’teki Ar-Ge ve teknoloji merkezleri ile başta savunma sanayimiz olmak üzere, sektöründe yerli
üretimin lideri konumundadır. Ulusal
başarılarının yanında, uluslararası pazarlarda da yenilikçi ve sürdürülebilir
stratejileri ile belirlediği faaliyet alanlarında, güvenilir ve yüksek teknolojili
ürün ve hizmet sağlayıcısıdır.
HAVELSAN, Türk Ticaret Kanunu’na
göre faaliyet gösteren bir ticari firma olmanın yanı sıra TSKGV’nin bir kuruluşu
olarak, aynı zamanda bir misyon şirketidir. HAVELSAN, varlığını borçlu olduğu yüce Türk milletinin ve onun silahlı
kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri; yerli,
güvenilir ve ekonomik olarak sunma
misyonu ile gelişimini sürdürmektedir.
Bu kapsamda HAVELSAN:
n Türkiye ortalamasının üstünde
Ar-Ge yatırımı yapmakta ve
cirosunun %5’inden fazlasını
Ar-Ge harcamalarına ayırmakta,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, eğitim simülatörleri
konusunda HAVELSAN’a güveniyor.

Ürün ve hizmetlerinde katma değer
ile yerlilik oranını sürekli
arttırmaktadır.
HAVELSAN; bir misyon şirketi olma sorumluluğuyla, kritik teknolojiler g eliştirme ve üretme anlayışında, Türkiye’de
bu alanda çalışan, küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların da kabiliyetlerinden azami ölçüde yararlanmak üzere, iş eko-sistemi yaklaşımı ile faaliyet
göstermektedir. Aynı zamanda, başta
TÜBİTAK olmak üzere, çok sayıda üniversite ve araştırma merkezleri ile de yakın iş ve güç birliği içinde çalışmaktadır.
n

Komuta Kontrol ve Savaş Sistemleri,
Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri,
n Yönetim Bilgi Sistemleri ve
n Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik
Çözümleri.
HAVELSAN, bu faaliyet alanlarından;
kara, hava ve deniz platformları için
ürettiği komuta kontrol ve savaş sistemleri ile simülatör teknolojileri ve
eğitim konusunda, dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Yönetim Bilgi
Sistemleri ve Siber Güvenlik konularında da HAVELSAN, ülkemizin lideri ve
mükemmeliyet merkezi konumundadır.

n

n

HAVELSAN’ın Ana Faaliyet
Alanları

Komuta Kontrol ve
Savaş Sistemleri

Yazılım yoğun ileri teknolojik çözümler
sunan HAVELSAN, 4 ana faaliyet alanına yoğunlaşmaktadır:

HAVELSAN, bünyesinde geliştirdiği özgün teknolojiler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Komuta Kontrol ve

Tüm fotoğraflar:© HAVELSAN

HAVELSAN’ın 35 yıllık tarihinden kareler: HAVELSAN Merkez Yerleşkesi’nin inşaatı (1984, solda), HAVELSAN Yazılım Merkezi’nin açılış töreni (1998, ortada)
ve HAVELSAN Merkez Yerleşkesi’nin 1999’daki hâli (sağda).
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Sabit ve döner kanatlı farklı platformlar için
geliştirdiği askeri simülatörler, hem Türk hem
de uluslararası müşterileri tarafından başarıyla
kullanılan HAVELSAN, bu alanda önemli bir pazar
payına sahip.

Savaş Yönetim Sistemlerini üretmekte
ve bu sistemleri, ilgili platformlara entegre etmektedir. Bu itibarla, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı için tek sistem
sağlayıcı konumundadır:
n Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri:
HAVELSAN, bu uzmanlık alanında,
Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS)
gibi, ülkemizin en büyük ERP
projesini başarıyla teslim etmiştir.
n Hava Platformları Komuta
Kontrol Sistemleri: HAVELSAN,
deniz karakol uçaklarına görev
destek ve yer destek sistemleri
sağlama amacına yönelik başlatılan
MELTEM programlarında kendi
payına düşen görevleri başarıyla
yerine getirdikten sonra, kazandığı
deneyim ve bilgi birikimi ile
savunma sanayimizin en büyük
inisiyatiflerinden, Barış Kartalı
Programı’nda önemli bir görev
almıştır.
n Deniz Platformları Savaş
Sistemleri: HAVELSAN, mevcut ve
geleceğin savunma sistemlerini

HAVELSAN, THY için geliştirdiği Boeing 737-700NG simülatörü ile sivil müşterilere de hitap etmeye başlıyor.

daha akıllı hâle getirecek çözümler
geliştirmekte ve bu kapsamda; su
üstü, hava ve su altı platformlarımız
için hayati olan komuta kontrol
sistemlerine akıl katan çözümler
üretmektedir.
HAVELSAN, Komuta Kontrol ve Savaş
Sistemleri faaliyetleri ile havadan erken ihbar ve deniz karakol uçaklarının,
su üstü ve su altı deniz platformlarının,
stratejik, taktik ve operasyonel seviyede karada konuşlu karargâh ve birliklerin; görev sistemi yazılımlarını, savaş
yönetim sistemlerini ve komuta kontrol
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sistemlerin üretim ve entegrasyonu alanında, liderliğini devam ettirmektedir.
HAVELSAN, deniz sistemlerinde 10 yılı
aşkın süredir gerçekleştirip başarı ile
teslim ettiği projeleri ile Deniz Kuvvetlerimizin en büyük yerli ana yüklenici-

si ve en önemli çözüm ortağı olmakla
gurur duymaktadır. GENESİS modernizasyon projesi ile başlayan ve ulusal
gururumuz Milli Gemi (MİLGEM)’nin
Savaş Yönetim Sistemleri, tüm yerli
üretim platformların komuta kontrol
yazılımları ve veri dağıtım sistemleri
ile devam eden yetkinlik, HAVELSAN’ı
bu alanda rakipsiz kılmaktadır.
HAVELSAN’ın, ileri teknolojiye tam hâkimiyet gerektiren böylesine kritik bir
alandaki bu başarısı, Türkiye’nin ulusal
güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.
Deniz platformlarında geleceğin teknolojisi ile geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) de yine
HAVELSAN’ın birikimi ve Deniz Kuvvetlerimizin desteği ile gelecekte üretilecek tüm yerli savaş gemileri için standart sistem olacaktır.
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HAVELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının deniz karakol uçakları için
geliştirdiği çözümleri, dost ve müttefik ülkeler için de öneriyor.

Deniz platformlarının savaş yönetim sistemleri, HAVELSAN’ın uzman olduğu
alanların başında geliyor.

HAVELSAN’ın sistemleri, sadece Türkiye’de, 40’ı aşkın deniz platformunda
yer alıyor. Bu alanda Türkiye’de tek
adres olma özelliği taşıyan HAVELSAN,
aynı zamanda Pakistan, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Umman gibi ve sayısı
gün geçtikçe artan ülkelere de sistem
sağlayıcısı ve entegratör olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor.

Eğitim Teknolojileri ve
Simülatör Sistemleri
Dünyadaki ilk on simülatör üreticisi
arasında yer alan HAVELSAN, Eğitim
ve Simülasyon Teknolojileri alanında,
ülkemizde bir mükemmeliyet merkezi olarak hizmet vermektedir. Dünyada otorite olarak kabul edilen EASA
(Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından en yüksek seviye olarak belirlenen “D” seviyesinde tam görev simülatörü üretim sertifikasına sahip olan
HAVELSAN’ın ürünleri, dünyanın dört
bir yanında kullanılmakta ve itibar görmektedir. HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri, uluslararası rakiplerimizle hem teknoloji hem maliyet
hem de kalite olarak dünya pazarında
rekabet etmektedir.
Hava Kuvvetlerimizin sabit ve döner
kanatlı eğitim, savaş, nakliye türü
uçakları için, toplam 11 hava üssündeki
-sayısı gün geçtikçe artan- HAVELSAN
simülatörleri, %100’e yakın bir kullanılabilirlik oranında hizmet vermektedir.
HAVELSAN Tam Görev Simülatörleri
ile verilen eğitimler, gerçek uçaklar ile
yapılan uçuşlara eşdeğer sayılmakta
ve pilotlarımızın harbe hazırlık seviyelerine katkı sağlamaktadır.
Hava platformlarına ek olarak, son
dönemde, kara sistemleri ve denizaltı
dalış simülatörü gibi ürün yelpazesini genişletecek girişimlerde bulunan
HAVELSAN, 2015 yılından itibaren, eğitimi bir bütün olarak ele alma ve ürünlerin
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yanı sıra eğitim hizmeti de sunma stratejisini benimsemiştir. Bu kapsamda,
kişisel yetkinlikleri de üst seviyelere
çıkarmayı hedefleyen HAVELSAN;
n Topçu İleri Gözetleme
Simülatörü,
n Simülasyon Destekli Harp Oyunları,
n Meskûn Mahallerde Muharebe
Eğitim ve Test Sahası,
n Entegre Taktik Ortam Eğitim
Sistemi,
n Tatbikat Kontrol Merkezi,
n Harekât Alanı Üç Boyutlu
Canlandırma Modülü,
n Atış Eğitim Simülatörü,
gibi sistemlerle bu hedefini gerçekleştirmek adına önemli mesafe almıştır.
Simülatör ürünlerinin yanı sıra Eğitim
Teknolojileri alanına önemli yatırım yapan HAVELSAN, artık Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan yeni nesil bilgisayar
destekli eğitim sistemlerini topyekûn
bir Eğitim Merkezi konsepti ile ele almakta ve anahtar teslim eğitim merkezlerini kullanıcıların beğenisine sunmaktadır. HAVELSAN’ın, bu kapsamda,
jet uçağı eğitim merkezinden orman
yangıları ile mücadele eğitim merkezine kadar, geniş bir spektrumda ürün
ve hizmet yelpazesi bulunmaktadır. Bu
alanda geliştirilen teknolojileri ürün
hâlinde tasarlama, geliştirme ve üretmenin yanında, eğitim çözümleri de
HAVELSAN’ın iddiasını sürdürdüğü faaliyet alanlarının başında gelmektedir.
Savaş pilotu eğitiminde kendini kanıtlayan HAVELSAN, şimdi, Türk Hava
Yolları için sivil pilotların eğitiminde
de söz sahibi konuma gelmek için çalışmalarını yönlendirmiştir. Türk Hava
Yolları ile imzalanan sözleşme ile
HAVELSAN, Türkiye’de ilk kez bir yolcu
uçağı simülatörünün üretimini üstlenmiştir. Böylece, daha önce görev kritik
(mission critical) alanlarda Türk Silahlı
Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde; ma-

liyet etkin ve teknoloji yoğun şekilde rol
alan HAVELSAN, dünya semalarında
uçan sivil pilotların eğitimini de üstlenerek çıtayı yükseltmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemleri
TSK ve kamunun, görev kritik ve büyük
boyutlu bilişim projelerinde; sayısal
dönüşümü sağlayan, güvenli ve güvenilir milli çözümler sunan HAVELSAN,
Türkiye’nin e-dönüşüm alanında önde
gelen ürün ve hizmet sağlayıcısıdır.
Türkiye’yi yoğun kâğıt bürokrasisinden
kurtaran, zaman ve etkinlik kazandıran HAVELSAN’ın büyük ölçekli referans sistemleri, günlük hayatımızın
her alanında kullanılmaktadır. Seçimlerde oylar sayılırken Seçim Sistemi
(SEÇSİS), adalet hizmetlerinin sayısal
hâlde kullanılmasında Ulusal Yargı Ağı
Projesi (UYAP), ev almak için tapu dairesine gittiğimizde Tapu ve Kadastro
Bilgi Sistemi (TAKBİS) gibi sistemler,
HAVELSAN’ın imzasını attığı ve günlük
hayatımıza dokunan dev projelerdir.
2015 yılından itibaren sağlık bilişimi
alanındaki tecrübesini bir adım öteye
taşıyan HAVELSAN, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile hastanelerin, hem idari hem tıbbi hem de yönetim ve organizasyon olarak daha etkin
hizmet verebilmesinin altyapısını ortaya koymuştur. Hastanelerin, sürekli ve
gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi ve
yönetilebilmesini sağlayan sistem, diğer kamu kuruluşları ile veri alış verişi
yapabildiği gibi, diğer sistemlerle de
entegre olabilmektedir.
HAVELSAN imzalı yönetim bilgi sistemleri, uygulandığı kurum içindeki mevcut
aksaklıkların tespiti ve çözümlenmesinin yanı sıra kurum süreçlerinin; daha
etkin, kaliteli, izlenebilir ve güvenilir bir
şekilde, bilgi güvenliği zafiyeti oluşturmadan yönetilmesini sağlamaktadır.
Aynı zamanda, karar destek sistemle-

rine güvenilir ve detaylı kaynak veriyi
sunarak, yönetim kademesinin daha
tutarlı ve etkin kararları zamanında alması için destek vermektedir.
Şimdiye kadar hayata geçirilen başarılı
projelerin devamı olarak HAVELSAN;
bilgi teknolojileri sistemleri, müşteri
ihtiyaçlarına özel uygulamalar, süreçlerin hızlandırılması, işlevselliğin, verimliliğin ve güvenilirliğin arttırılması,
sistemler arası entegrasyon ve birlikte
çalışabilirlik sağlayan anahtar teslim
çözümler üretmeye devam etmektedir.

Ülke Güvenliği ve
Siber Güvenlik Çözümleri
HAVELSAN, son yıllarda, ulusal güvenlik açısından giderek önemi artan
ve milli bir ihtiyaç olarak görülen siber güvenlik alanını, kendi stratejik
öncelikleri arasında görmekte ve bu
alana, önemli yatırımlar yapmaktadır.
Yaşamlarımızın teknoloji ve internet ile
bağımlı hâle gelmesi, kişileri olduğu
kadar, kurumları ve ülkeleri de tehdit edebilecek istenmeyen durumların
oluşmasına neden olabilmektedir. Etkin, güçlü, kaliteli ve milli siber savunma sistemlerinin geliştirilmesi, uygun
çözüm ve hizmetlerin sunulması, siber
tehditlerin ve kötücül yazılımların analiz edilmesi, etkilerinin canlandırılması
gibi birçok önemli kabiliyetin, ulusal
güvenliğimiz için önemi açıktır. Tüm
bu ihtiyaçları karşılayacak çözümleri,
HAVELSAN, yıllar içinde oluşmuş güçlü
tecrübesi ve ileri teknolojik kabiliyetle-

HAVELSAN,
THY ile iş birliği
yaparak kabin içi
eğlence sistemleri de
geliştiriyor.

ri ile güvenilir bir şekilde sunmaktadır.
Kara, hava, deniz ve uzayın yanında artık siber alan da beşinci boyut olarak
uluslararası mücadelelerin bir başka
harekât sahasını oluşturmaktadır. Toplumsal hayatımıza yeni giren bu fenomene dönük önlemler, aslında şimdiye
kadar HAVELSAN’ın faaliyet gösterdiği
alanlardaki çözümlerin doğal içeriği
olarak, HAVELSAN ürünlerinde yerini almış bulunmaktadır. Yerli ve milli
siber güvenlik ürünlerini birçok kritik
kurum ve kuruluşun hizmetine sunan
HAVELSAN, değişen ve gelişen ihtiyaçlara cevap veren; “Siber dünyadaki güvence” vizyonu ile hareket etmektedir.
Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki
ilk mükemmeliyet merkezi olan Siber Savunma Teknolojileri Merkezi
(SİSATEM)’ni hizmete açan HAVELSAN,
siber güvenlikte “Milli çözümler olmazsa olmaz!” ilkesi ile yoluna devam
etmektedir.
Türkiye’nin Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi HAVELSAN-SİSATEM,

aşağıdaki uzmanlık alanlarında hizmet
vermektedir:
n Siber Güvenlik Operasyon Merkezi,
n Siber Yazılım Analiz ve Test,
n Kamu ve Özel Sektör Kurumsal
Güvenlik Desteği,
n Siber Güvenlik Uzmanlık Eğitimleri
ve
n Yerli Siber Güvenlik Yazılımları
Geliştirilmesi.

Sonuç
Kendi özgün teknolojilerini geliştiren ve
üreten HAVELSAN, katma değeri yüksek, kaliteli ve güvenli ürün ve çözümleri ile yurt içinde ve yurt dışında müşterilerinin stratejik çözüm ortağıdır.
En büyük değerlerinden biri olan “güvenilir firma” ilkesi ile hareket eden
HAVELSAN, bu güveni boşa çıkarmamak için, her zaman olduğu gibi, bugün ve yarın da sahip olduğu seçkin
ve yüksek nitelikli çalışanları ve özgün
teknolojileri ile hizmet vermeye devam
etmektedir.
Ülkemizin, yazılım yoğun teknolojilerde
kritik (stratejik) ihtiyaçlarının karşılanmasında 35 yıldır lider rol üstlenmiş
olan HAVELSAN, Cumhuriyetimizin
100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023 yılında, alanında, Türkiye’nin küresel bir
markası olma yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir.
SİSATEM, HAVELSAN’ın ve Türkiye’nin siber
güvenlik alanındaki kozlarından bir tanesi.
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FNSS Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Melih KAYAALP:

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © FNSS

“İnovatif ve esnek pazarlama
stratejileri üretebilen bir firmayız.”
Yurt içerisinde, kendisini, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin, kara platformlarında
en önde gelen yerli üreticisi olarak tanımlayan FNSS, yurt dışında, imzaladığı ihracat
sözleşmeleriyle elde edilmesi güç başarıları hayata geçirdi. Firma, savunma ve
havacılık sanayisinde çok zor olarak görülen, bir ana muharebe sistemini, kendi
ülkesinden önce, yabancı bir ülkeye ihraç edebilme başarısının altına imza atabilmiş
az sayıda örnek arasına da adını yazdırmış durumda. FNSS’yi, bu alanda rakiplerinden
ayıran özelliklerini ve elde ettiği ihracat başarılarının arkasında nelerin yattığını,
FNSS Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Melih Kayaalp’ten dinledik.
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FNSS’nin ilk ihracatı, BAE’ye, 4 farklı konfigürasyonda teslim ettiği, 133 adet ZMA oldu.

Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK
a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
MSI Dergisi: FNSS, yurt içinde olduğu
kadar, dış pazarlarda da başarılı bir
firma. Zaman zaman, “TSK envanterine
henüz girmemiş sistemlerin yurt
dışında satışı çok zordur.” gibi
varsayımları da geçersiz kılan
başarılar elde ediyor. FNSS’nin ihracat
başarılarının ardında yatan etmenleri
düşündüğünüzde, hangilerine vurgu
yapmak istersiniz?
Melih KAYAALP: FNSS, Türkiye’de kurulan ilk özel savunma sanayisi şirketidir. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ne
yaptığımız satışla Türkiye’nin, savunma
sanayisi alanındaki ilk komple savunma sistemi ihracatını gerçekleştiren
firmasıyız. Ayrıca hâlen, Türkiye’nin,
tek kalemde en büyük ihracat sözleşmesini imzalayan savunma firması unvanına da sahibiz. Bunlar, genel olarak
bizim kültürümüzün bir parçası. Her
şeyin ilkini yapmayı; öncü olmayı seviyoruz.
“İlk”leri ve “en”leri başarmanın haricinde “zor”ları da seviyoruz. Örneğin,
savunma ve havacılık sanayisinde çok
zor olarak görülen bir şeyi, birden fazla
kere başardık. Malezya ve Umman ör-

neklerinde görüldüğü üzere, TSK envanterine henüz girmemiş PARS taktik
tekerlekli zırhlı aracının ihracatını gerçekleştirdik.
Yine başarılarımızın ardında yatan başka bir neden, farklı ve inovatif iş modelleri üretebiliyor oluşumuz. Müşterinin
ihtiyaçlarına göre, teknoloji transferi
de yapabiliyoruz, ortak girişim şirketi
de kurabiliyoruz. Bu konuda da Türkiye’ye öncülük ediyoruz diyebilirim. Bu
iş modelleri, dünyada zaten kullanılıyordu; ancak Türkiye için yeni kavramlardı ve ihracat anlamında bunları ilk
kullanan biz olduk. Bunu da esnekliğimiz ile sağlayabiliyoruz. Esnekliğimizin
de en önemli unsuru, verimli çalışıyor
olmamız. Diğer bir deyişle, doğru insan
sayısı ile çok işler başarıyor olmamız.
Bir ortak girişim şirketiyiz ve şirketimizin hisselerinin %51’i Nurol Holding’e;
%49’u da BAE Systems’a ait. Ancak
ortaklarımız, yönetim kurulu toplantılarının haricinde, günlük işlere karışmazlar. Dolayısıyla oldukça özerk ve
esnek bir yapımız var. Bu da ihracat
başarılarına giden yolda yaratıcılığımızı
besliyor.
Bir başka özelliğimiz de karşılıklı güvene dayanan, uzun vadeli ilişkiler kurmayı seviyor oluşumuz. Bir pazara girdiğimizde, asla o pazarı geçici bir proje,
tek bir sözleşme olarak görmüyoruz ve
orada uzun yıllar kalmayı hedefliyoruz.
Pazara giriyoruz, müşteriye ilk araç-

ları veriyoruz, bu araçlardan müşteri
memnun kalıyor, devamında yeni bir
kontrat oluyor, yeni araçları veriyoruz;
kullanıcı, bu araçlardan da memnun
kalıyor. İşte bu sayede oluşturduğumuz güveni, yıllar içerisinde daha da
perçinledik. Bunu Malezya örneğinde
görmek mümkün. PARS’tan önce, Malezya’ya, ADNAN ZMA araçlarını ihraç
etmiştik ve müşterimiz, bu araçlardan
çok memnun kalmıştı.
Ayrıca müşterilerimiz ile kalıcı ilişkiler kurduğumuz için, sahada kullanılan araçlar hakkında sürekli geri
besleme alıyor ve bu sayede araçlarımızı sürekli yeni şartlara uygun
şekilde geliştiriyoruz. Müşterilerimiz
de bunun farkında oldukları için, oluşturduğumuz güven katlanarak artıyor. Yani ne kadar isim, şöhret sahibi
olursanız olun, günün sonunda bu çok
da önemli değil. Araçları veriyorsun,
kullanıcı mutlu mu, değil mi? Satış
sonrasında da kullanıcıyı destekliyor
musun? Verdikleri geri beslemeyi,
ileriki programlara yansıtıyor musun?
Önemli olan bunlar.
Bu anlamda, Umman’a teslim etmeye
başladığımız PARS 6x6 ve PARS 8x8
araçları ile Endonezya ile ortak olarak
geliştirdiğimiz KAPLAN MT orta ağırlık
sınıfı tank, bu iki ülkede de pazara giriş
araçlarımız; ancak az önce de belirttiğim gibi, bu iki pazarda da uzun vadeli
hedeflerimiz var.
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Orta Ölçekliyiz;
Ama Devleri Yeniyoruz

MSI Dergisi: Umman’da ilk araçları
teslim etmeye başladınız. Programın
hızlı gittiğini söyleyebilir miyiz?
Melih KAYAALP: Program takvimi açısından, tam zamanında demek daha
doğru olur. Ancak sözleşmenin imzalanmasının ardından, ilk araçlar teslim
edilene kadar geçen süreye baktığımız
zaman, hızlı tepki verdiğimizi söyleyebilirim. Bu da PARS gibi olgunlaşmış bir platforma sahip olmamızdan
kaynaklanıyor. Eğer 2000 senesinde,
tekerlekli araç işine yeni başladığımızda böyle bir proje gelseydi, bu süreler
mutlaka daha uzun olurdu. 2010’dan
itibaren pazardaki dev şirketlerin ürünleri ile yarışabilen ve onları yenebilen
bir araç ortaya çıkarmayı başardığımızı
rahatlıkla söyleyebilirim.
MSI Dergisi: FNSS’nin genel olarak
ihracat performansı hakkında
değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Şimdiye kadar ihracat alanında ne gibi
başarılar elde etti FNSS? Genel olarak
ihracat projelerinizi anlatır mısınız?
Melih KAYAALP: FNSS denince akla
ilk gelen ihracat başarılarıdır. Türk
savunma sanayisinde ihracatın amiral gemisi FNSS’dir. Birçok konuda ilk
firma olan FNSS, öncü ve lider bir şir54 - Ağustos 2017

kettir. Lisans altında üretimden özgün
tasarım ürünlere geçildikçe, ihracat
başarılarımız da her geçen gün arttı ve
artmaya devam ediyor. İlk olarak, 1997
senesinde, BAE’ye, 4 farklı konfigürasyonda, 133 adet Zırhlı Muharebe Aracı
(ZMA) ihracatı yaptık. Kullanıcı, araçlara, Arapçada “Çöl Ceylanı” anlamına
gelen, Dhabyan adını verdi. Az önce de
belirttiğim gibi bu proje, Türkiye’nin ilk
komple savunma sistemi ihracatıdır.
İlerleyen süreçte, bu araçların, lojistik destek ihtiyaçları ve kullanıcıların
eğitimi için, bir “Teknik Destek Sözleşmesi” de imzaladık ve ülkede yerleşik
arkadaşlarımız hâlen 20 yıl önce teslim
ettiğimiz araçlarımızı muharebeye hazır bir şekilde tutuyorlar.
2000’li yılların başlarında, Belçika Ordusu’nun, bizim ZMA’lara çok benzer
olan araçlarının yedek parça ve bakım
sözleşmelerini imzalamaya başladık
ve hâlen de bütün yedek parçalarını
FNSS’den alıyorlar. Bu, Avrupa ile yapılan önemli bir sözleşme oldu.
Daha sonra, 2000 senesine geldiğimizde ise Malezya projesi başladı. Burada
çıtayı biraz daha yükselttik ve toplamda, 3 ayrı program dâhilinde, 11 farklı konfigürasyonda, 250’nin üzerinde
ZMA ve AKINCI ZMA teslim ettik. Onlar
da bu araçlara, yerel bir kahramanlarının anısına, “Adnan” adını verdiler.

Ardından, 2004 senesinde, Suudi Arabistan ordusuna ait M113 araçlarının
modernizasyonu için, iki küçük sözleşme imzaladık. Bunları başarı ile
tamamladıktan sonra ise modernizasyon faaliyetlerine yönelik olarak, yerel
bir askeri fabrikayı işletmeye başladık. Suudi M113 araçlarını, ZMA’larla
neredeyse eşit seviyeye yükselttiğimiz
bu programda, şimdiye kadar, 3 küçük
ve 3 büyük faz dâhilinde, 1.000 aracı
modernize ettik. Proje değeri olarak
da 1 milyar doları geride bıraktık. Bu
programın 4’üncü büyük fazı için de
yakın zamanda sözleşmenin imzalanmasını bekliyoruz.
Yine M113 araç modernizasyonu kapsamında 2003-2007 yılları arasında
Irak’ta bulunan Amerikan birliklerinin
kullandıkları M113 araçlarının beka
kabiliyetini arttırma projesini ve Ürdün ordusunun envanterinde bulunan
M113 araçlarının modernizasyonlarını
tamamladık.
2003 ve 2007 yıllarında, 2 farklı sözleşme üzerinden, Filipinler’e yaptığımız
bir ihracatımız daha var. İlk programda
bir, ikincisinde ise 6 adet paletli aracın
teslimatını gerçekleştirdik.
Sonrasında, Malezya’ya döndük ve
PARS 8x8 programını imzaladık. Bu,
257 araçlık bir projeydi. Bu projemiz,
hâlen, yaklaşık 550 milyon dolarlık
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değeri ile “Türkiye’nin, tek kalemde
imzalanan en büyük ihracat sözleşmesi” unvanını koruyor. Bazen yanlış anlamalar olabiliyor. Onları önlemek adına,
şöyle bir parantez açmak istiyorum: Biz
bu projede, ana yüklenici konumundaki
yerli firma Deftech’in teknoloji ortaklarından bir tanesiyiz. Deftech’in imzaladığı ana sözleşmenin toplam değeri ise
yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında. 550
milyon dolar, program kapsamında,
sadece bizim payımız.
Daha sonra, 2014 yılında, KAPLAN MT’nin
tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi kapsamında, Endonezya ile orta
ağırlıkta tank geliştirme programına
başladık. Program kapsamında bir
adedi FNSS’de, diğeri de yerel ortağımız PT Pindad’ın tesislerinde, Endonezya’da olmak üzere 2 adet prototip
araç üretiliyor. İlk prototip, bildiğiniz
gibi IDEF 2017 fuarında görücüye çıktı
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Aslında FNSS, birçok tesiste
üretime devam ediyor.
Yabancı delegasyonlar ziyaret
ettiğinde, ‘Buradan ayda kaç
araç çıkıyor?’ şeklinde bir soru
gelir muhakkak. Ben de hep
aynı cevabı veririm: “Bizim tek
fabrikamız burası değil. Suudi
Arabistan’da da Malezya’da da
Endonezya’da da fabrikamız var.
Hepsinde üretim devam ediyor
ve bu da bize büyük bir
esneklik sağlıyor. ”

ve hem Türk hem de yabancı müşterilerimizden ve tabii ki proje sahibi Endonezya’dan çok büyük beğeni topladı.
Aracın testlerine bu yıl içerisinde başlayacağız ve yaklaşan seri üretim aşamasını da yakından takip ediyoruz.
Son olarak da Umman ile PARS 6x6
ve PARS 8x8 araçlarının ihracatına yönelik sözleşmeyi imzaladık ve ilk araç
teslim törenini de Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdik.

FNSS, Büyük Bir
Fabrikalar Topluluğu

MSI Dergisi: FNSS’nin yurt dışında
kurduğu ortak girişim şirketlerinden
de bahsedebilir misiniz?

FNSS, 2 farklı sözleşme ile Filipinler’e, toplam 7 adet paletli araç teslim etti.
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Melih KAYAALP: 2000’lerin başlarında,
sadece FNSS’nin Ankara’daki tesisleri varken şu anda, çeşitli programlar
dâhilinde kurmuş olduğumuz ortak
girişim şirketleri ve yurt dışında, işletmesini üstlendiğimiz askeri fabrikalar
mevcut. Bunlardan bir tanesi, Suudi
Arabistan’da, yerli ortağımız ile birlikte
kurduğumuz FNSS Middle East ortak
girişim şirketi. Suudi Arabistan Silahlı
Kuvvetlerine ait Al Kharj’da bulunan
askeri fabrikayı, FNSS Middle East
üzerinden işletiyoruz. Ayrıca Malezya
Pekan’da, Malezyalı ortağımız Deftech ile beraber işlettiğimiz bir tesis

© MSI Dergisi

KAPLAN MT’nin
ilk prototipi, IDEF 2017
sırasında sergilendi.

ve KAPLAN MT’nin ikinci prototipinin
üretildiği Endonezya Bandung’daki PT
Pindad’ın tesisleri var. Aslında FNSS,
birçok tesiste üretime devam ediyor.
Yabancı delegasyonlar ziyaret ettiğinde, ‘Buradan ayda kaç araç çıkıyor?’
şeklinde bir soru gelir muhakkak. Ben
de hep aynı cevabı veririm: “Bizim tek
fabrikamız burası değil. Suudi Arabistan’da da Malezya’da da Endonezya’da
da fabrikamız var. Hepsinde üretim
devam ediyor ve bu da bize büyük bir
esneklik sağlıyor. ”
FNSS olarak, şöyle bir avantajımız
daha var. Biz bir Nurol Holding kuruluşuyuz. Nurol Holding’in, savunma ve
havacılık sanayisinde faaliyet gösteren, bizim haricimizde üç firması daha
var. Bunlar; BNA, Nurol Makina ve
Nurol Teknoloji. Nurol Makina’nın da
Ankara Sincan’da tesisleri var. Dolayısıyla buradaki kapasitemizin dolması
hâlinde, Nurol Makina’nın üretim kabiliyetinden faydalanabilme avantajımız da var.

bir değerlendirme yapacak olursak
FNSS’nin, yurt içi pazara yaptığı satışlarla ihracatını kıyasladığınızda, cironun %80-%90 oranında ihracattan
kaynaklandığı dönemler olduğu görülebilir. Bu sürdürülebilirlik açısından
çok büyük bir başarı. Tabii o dönemler
için, Türkiye’deki kara sistemleri projelerinde durgunluk olduğunu da değerlendirmeye katmakta yarar var. Bugün
bile ihracatımız yurtiçi satışlarımızdan
fazladır ve biz bu oranı yeni ihracat başarılarımız ile sürdürmeyi planlıyoruz.
Bu performansı rakamlarla değerlendirdiğimizde ise ortaya şöyle bir tablo
çıkıyor: Malezya ve Suudi Arabistan’da
1’er milyar dolara geldik, Umman’da
500 milyon dolar üzeri bir kontrat
imzaladık. Şu an Endonezya’da,

KAPLAN MT’nin geliştirilmesi ve prototipinin üretilmesi ile ilgili ilk program çok büyük değil; ancak bunu takip edecek seri üretim programına da
talibiz. Bir de çok yüksek potansiyeli
olan bir ihracat pazarımız daha var.
Türkiye’nin ya da FNSS’nin en iyi pazarları nerelerdir diye sorarsanız çok
net olarak ilk sırada Orta Doğu’dur
derim. İkincisi ise Güney Doğu Asya’dır. Yani Malezya, Endonezya, Brunei, Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi
ülkeler. Bunlar, bizim hem kuvvetli
olduğumuz hem de takip ettiğimiz
pazarlar. Bu iki bölgenin, çok belirgin
bir ortak özelliği var: Buradaki ülkeler, nüfusunun çoğunluğu Müslüman
olan ülkeler. Bu ülkelerin bize yakınlık
duydukları bir gerçek.

FNSS, Malezya’ya, 3 ayrı program
dâhilinde, 11 farklı konfigürasyonda,
250’nin üzerinde ZMA ve AKINCI ZMA
teslim etti.

Birçok Yabancı Pazara
İlk Giren FNSS Oluyor

MSI Dergisi: Peki, sektörün geneli
açısından baktığınızda, FNSS’yi,
ihracat performansı açısından nereye
konumlandırıyorsunuz?
Melih KAYAALP: Sektördeki öncü firmalardan bir tanesiyiz. Birçok pazara,
ilk biz girmeyi başardık. Yeni modeller
uygulamayı denedik. Sektörü de arkamızdan buralara taşımaya çalıştık.
Rakamlara da baktığınızda bu durumu görebilirsiniz. Hatta geriye dönük
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FNSS’nin PARS 8x8
araçlarının ilk kullanıcısı,
AV-8 programı kapsamında
Malezya oldu.

MSI Dergisi: Türk Cumhuriyetleri’ndeki
FNSS varlığı, neden diğer pazarlarda
olduğu kadar kuvvetli değil?
Melih KAYAALP: Genel olarak Türk
savunma ve havacılık sanayisinin bu
ülkelerdeki varlığı tartışılır. Bu durum,
kara sistemlerinde, bize de yansıyor.
Bunun temel sebebi ise Türk Cumhuriyetleri’nin, hâlen genel olarak Rus etkisi altında olmaları. Oraya gittiğinizde,
hâlen Rus çizgilerini ve etkilerini görebiliyorsunuz. Son dönemde Türk Cumhuriyetlerinin farklı kanallardan alım
yaptıklarını hatta Türk sistemlerine
de ilgi duyduklarını gözlemlemekteyiz.
Bu ülkelerdeki ihtiyaçları da takip edip
FNSS varlığını buralara da taşımak istiyoruz ve bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Zorlu Pazarların Anahtarı
Niş Ürünler

MSI Dergisi: Doğu Avrupa ülkeleri,
Balkan ülkeleri ve Avrupa’daki
küçük ülkelerin çoğu, Rus sistemleri
veya eski batı sistemleri kullanıyor.
Bunların da genellikle yenilenme
ihtiyacı var. Bu ülkelere yönelik nasıl
bir stratejiniz var?
Melih KAYAALP: Türk Cumhuriyetleri
ile Doğu Avrupa’daki Rus etkisi altında
olan ülkeler arasında, çok önemli bir
fark var bence. Bu ülkelerin birçoğu,
artık Avrupa Birliği (AB) ülkesi. Fonlarını AB’den alıyorlar. Biraz daha batıya
doğru yönelmeye başladılar. Dolayısı
ile bizim bu ülkelerin bazılarında takip ettiğimiz projeler yok değil. Ama
bu ülkelerde de genel bir problem var:
FNSS’nin Malezya’ya teslim ettiği araçlar
arasında, zırhlı havan aracı da bulunuyor.
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Maalesef bütçeleri ve ihtiyaçları biraz
küçük. Karar vermeleri de uzun seneler sürebiliyor; ama bu, zaten sektörün
doğasında olan bir şey. Ancak genel
olarak bu ülkelerin bütçeleri çok kısıtlı.
Ukrayna’yı ise onlardan ayrı tutuyorum. Birincisi, AB üyesi değiller. İkincisi, diğer ülkeler ile karşılaştırılınca,
savunma sanayisi ve teknolojileri epeyce ilerde. Kendi uçaklarını kendi tekerlekli araçlarını yapabiliyorlar. Böyle bir
ülke ile konuştuğunuz zaman da ihracat yapmak zorlaşıyor. Benzer olarak,
bugün yabancı bir şirketin, Türkiye’ye
gelip kara platformları alanında ihracat yapması pek mümkün görünmüyor.
Ama sende olmayan bir teknoloji varsa
gel diyorsun; buraya teknolojini transfer et, yerli bir ortak bul, ortak girişimde bulun. Ancak bu şekilde pazara giriş
mümkün. Türkiye şu anda, kara sistemlerinde, platform seviyesinde, neredeyse hiçbir şeyi ithal etmiyor. Tabii
hâlen, maalesef çeşitli alt sistemleri
yurt dışından tedarik ediyoruz; ama
yakın zamanda bunları da aşacağımızı
düşünüyorum.
Ama her zaman için, bu tip pazarları
da takip ediyoruz. Oradaki yetkililer ile
görüşüyoruz. Alışılagelmiş ürünlerimiz
dışında bizim niş dediğimiz özel ürünlerimiz de var. Örneğin SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) bunlardan
bir tanesi. Savunma sanayisi gelişmiş
ve kendi sistemlerini üretebilen ülkelerde, bu tip araçlara ihtiyaç olabiliyor.
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Başka bir aracı belki oraya ihraç edemeyeceksek bile bu araçla ihracat çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Mesela şu anda, SAMUR’un İngiltere’ye
satışı konusunda, finale kalan iki firmadan bir tanesiyiz.
MSI Dergisi: FNSS’nin uluslararası bir
firma olması -BAE Systems ortaklığını
kast ediyoruz- ihracat çalışmalarınıza
nasıl katkı sağlıyor?
Melih KAYAALP: BAE Systems’i, herhâlde bütün dünya tanıyor. Dünyada,
devamlı olarak ilk üçte yer alan büyük
bir savunma grubu. Kara, deniz, hava
sistemlerini üreten devasa bir gruptan
bahsediyoruz. Biz de onların bir ortak
girişim şirketiyiz. Bence bu anlamdaki
en başarılı şirketleriyiz ki; onlar da bunu
her zaman ifade ediyorlar. Dünyanın
çeşitli yerlerinde ofisleri, personelleri
var ve tabii her zaman için, dış pazarlarda BAE Systems ismini taşımak bir
avantaj. BAE Systems bir İngiliz şirketi.
ABD’de de çok ciddi operasyonları var;
hatta bizim ortaklık yaptığımız kısım,
ABD ayağı. Bu bayrağı taşımak, birçok
ülkede avantajlı. Ancak biz, en başından beri, hep aynı politikayı sürdürdük:
Günün sonunda, biz bir Türk şirketiyiz.
Uluslararası bir pazara gittiğimizde,
her zaman Milli Savunma Bakanlığı
(MSB)’ndan, Türk büyükelçiliğinden,
Türk askeri ataşelerinden desteğimizi
alıyoruz. Ama tabii müşteri ile konuştuğumuz zaman, yani ortaklık yapımızı
gösterdiğimiz zaman, BAE Systems,
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Gittiğimiz bir ülkede, BAE Systems ofisi varsa onlarla görüşüyoruz,
fikir alışverişi yapıyoruz ve istihbarat topluyoruz. Eğer orası bizim
için yeni bir pazarsa onlardan bilgi alıyoruz. Her zaman için iletişim
hâlindeyiz; çünkü iş geliştirme, tamamen bir istihbarat olayıdır.
herkesin çok yakından bildiği, güvenilir
bir firma olduğu için de bunun her zaman bir artısı oluyor. Ama günlük operasyonlarımızda, onlardan iş geliştirme
ve pazarlama anlamında herhangi bir
destek almıyoruz. Tüm operasyonlarımızı kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta FNSS bir Türk şirketi.
MSI Dergisi: Bu tabloda, BAE Systems,
etkili olduğu bir ülkede yürüttüğünüz
faaliyetlerde sizi destekliyor mu?

Melih KAYAALP: Gittiğimiz bir ülkede,
BAE Systems ofisi varsa onlarla görüşüyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz ve
istihbarat topluyoruz. Eğer orası bizim
için yeni bir pazarsa onlardan bilgi alıyoruz. Her zaman için iletişim hâlindeyiz; çünkü iş geliştirme, tamamen bir
istihbarat olayıdır. Ama hiçbir zaman
için, onların üzerinden takip edip gerçekleştirdiğimiz bir program veya onların sayesinde ve yardımları ile kazandığımız bir program olmadı.
Suudi Arabistan ordusuna ait M113
araçlarının modernizasyonunu,
yerel ortakları ile FNSS gerçekleştiriyor.

MSI Dergisi: BAE Systems’in kendisi
veya kendisi olmasa da FNSS gibi onun
alt firmalarından birisi, rakip olarak
sizin karşınıza çıkıyor mu?
Melih KAYAALP: Zaman zaman evet.
Diyelim ki dünyanın herhangi bir yerinde, bir ihale açıldı. Bizim de KAPLAN
YN-ZMA’mız var. BAE Systems’in altında da Hagglunds firması ve bu firmanın
da CV90 diye bir ZMA’sı var. Bu firma
gelip bizimle rekabet edebilir; çünkü
ikisi de aynı sınıfta araçlar. Başka bir
örneğini vereyim. Mesela biz bu programlarda rekabet etmedik; ama BAE
Systems, Avusturalya’da takip ettiği Land 400 programında, Patria’nın
AMV35 aracını kullanıyor. ABD’de, Deniz Piyadeleri için, IVECO ile birlikte,
ACV 1.1 diye bir araç yaptılar. Eğer biz
Avusturalya’daki programa katılsaydık
bizim PARS aracımız, Patria ve BAE
Systems ortaklığının AMV35 aracı ile
yarışacaktı. Dediğim gibi, ortağız; ama
operasyonlar ve stratejiler, tamamen
bağımsız olabiliyor. Bu tip durumlarda da şöyle bir politika izliyoruz. Bizim
yönetim kurulu toplantılarımıza katılan
BAE Systems yöneticileri, o programa
ilişkin bilgilerini, diğer tarafa aktarmıyorlar. Rekabeti etkileyen bilgilerin,
öbür tarafa gitmesi engelleniyor. Böyle
bir durum daha önce başımıza geldi;
ama bu politika sayesinde, hiç bir sıkıntı yaşamadık.
MSI Dergisi: BAE Systems, şu ana kadar
FNSS’nin bir aracını pazarladı mı?
Melih KAYAALP: Şu ana kadar böyle
bir gelişme olmadı.
FNSS PARS 8x8 araçlarının
ikinci; PARS 6x6 araçlarının ise
ilk kullanıcısı, Umman oldu.
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MSI Dergisi: Peki, TSK tarafından
hâlihazırda kullanılmakta olan ve bir
dönem lisans altında ürettiğiniz ZMA
ve GZPT’yi saymazsak FNSS, BAE
Systems’in bir aracını pazarladı mı?
Melih KAYAALP: Hayır. Çünkü kara
sistemleri dediğimiz zaman, tüm platform sınıfları için çözüm olabilecek
araçlarımız var. Hafif sınıf paletli aracımız da var, 40 ton sınıfında aracımız
da var. Tekerlekli araçlar ailesinde de
4x4, 6x6, 8x8 olmak üzere, tüm boşlukları doldurduk.

FNSS’yi İhracat Büyütüyor

MSI Dergisi: Genellikle FNSS gibi ortak
girişim şirketleri, proje esaslı kurulur;
iş bitince de firma kapanır. Sizin
başınıza neden böyle bir şey gelmedi?
Melih KAYAALP: 1990-2000 döneminde
aynısı bize de olabilirdi. Ama biz, FNSS’yi
kapatmak istemedik. Çünkü bu, Türkiye
için, o dönemde çok özel bir şirketti. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
ilk savunma şirketi idi. Çok büyük kayıp
olurdu bu şirketi kapatmak. İşte FNSS
ekibi de iç pazarın ihtiyacının azaldığı
dönemlerde, ihracat pazarlarına bakmaya başladı. Bizim attığımız en büyük
adım buydu. Bir de sadece bakmakla
kalmayıp işler almaya başlayınca, ortaklarımızın şirketin geleceğine olan
güveni artmış oldu. Bugün FNSS’nin
giderek artan başarıları, kabiliyetleri ve
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iş hacmi göz önüne alındığında bu kapanma meselesi sorulursa şirket ortakları tarafından epey gülünç karşılanacağını düşünüyorum.
MSI Dergisi: Bir diğer Nurol Grubu
şirketi olan Nurol Makina ile yurt
dışında ilişkileriniz nasıl peki?
Melih KAYAALP: Nurol Makina, şu ana
kadar; TOMA, EJDER YALÇIN ve ILGAZ
gibi daha çok iç güvenlik ihtiyaçlarına hitap eden araçlar yaptı. Jandarma
Genel Komutanlığına EJDER YALÇIN
teslim ederek, askeri tarafa da araç
vermeye başladılar. Bizim şöyle bir çizgimiz var: 4x4 konusu, daha çok Nurol
Makina’nın uzmanlık alanına giriyor.
Biz de kendi 4x4 tasarımımızı yaptık;
ama bazı geliştirme ve üretim konularında, onlardan destek aldık. Ama 6x6
ve 8x8 taktik tekerlekli araçlar ile paletli araçlar, bizim uzmanlık alanımız.
İki kardeş firma olarak, böyle bir centilmenlik anlaşmamız var. Aynı şeyleri
yapmamaya, birbirimizin ayağına basmamaya çalışıyoruz. Özellikle ihracat
söz konusu olduğunda ise birbirimize
daha fazla destek oluyoruz. Çok değişik
bölgelere gidiyoruz ve bir ihtiyaç varsa
her zaman için diğer firmayı da tanıtıyoruz. Böyle bir dayanışmamız var.
MSI Dergisi: Nurol Makina ile aranızda,
BAE Systems’e kıyasla çok daha güçlü
bir iş birliği olduğunu söyleyebilir miyiz
bu durumda?
Melih KAYAALP: Evet; çünkü biz bir
Türk şirketiyiz. Biz yurt dışında, FNSS
veya Nurol Holding bayrağı taşımıyoruz, Türkiye’nin bayrağını taşıyoruz.
Dolayısıyla her zaman ülkemizin çıkar-

ları ön plandadır. Böyle olunca da Türkiye’deki kardeş şirketimize daha yakın
olmamız yadsınacak bir şey değil.
MSI Dergisi: Türkiye’nin çok ciddi
ihracat hedefleri var. İhracat
konusundaki kişisel tecrübeleriniz
ışığında, bu hedeflere ulaşılabilmesi
için neler yapılabileceği konusunda
siz ne düşünüyorsunuz?
Melih KAYAALP: Öncelikle kredi konusundan başlamak gerekiyor. Konu
savunma sanayisi olunca, herhangi bir
bankadan, ihracat programı için kredi
çıkarmak mümkün olmuyor. Şu anda
Türkiye’de kullanabileceğimiz tek kaynak, Türk EXIMBANK. EXIMBANK da
dâhil olmak üzere, bankalar, savunma
projelerinde, bize, sadece aracın şasisi
için kredi verirler. Bazen, EXIMBANK’ın
sunduğu paketlerin şartları, müşteri
açısından çok uygun olmayabiliyor. Söz
gelimi faiz oranları gibi. Birkaç tane
daha alternatifimiz olsun isterdik açıkçası. Devletimizin bu konuda atmayı
planladığı adımları da yakından takip
ediyoruz ve destekliyoruz.
Ar-Ge konularında, TÜBİTAK’tan çeşitli
destekler alınabiliyor. Ancak SSM ya da
MSB kanadında da Türk firmalarını ihracat konularında destekleyecek programların yapılması gerekiyor.
Esneklik konusu da önemli konulardan
bir tanesi. Her ülkenin koşulları, satın
alma tarzları ve yöntemleri ve kullanıcıları farklı ve sizin farklı müşteriler
için farklı çözümler üretebiliyor olmanız gerekiyor. Bu nedenle de şirketinizi

ve stratejilerinizi bu esnekliğe adapte
edebiliyor olmanız gerekiyor.
Son olarak ise nihai teslim ettiğiniz
ürünün kaliteli ve müşterinin ihtiyacına
uygun olması gerekiyor. Karşılıklı güveni de oluşturan bu unsurlar ile ihracat
sürdürülebilir bir hâl alıyor ve siz aynı
müşteriden aynı veya farklı ürünleriniz
için ilave siparişler alabiliyorsunuz.
Bunun bir örneğini, Endonezya’da yürüyen KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı
Tank programında görmek isterdik
açıkçası. Bu programda, karşı taraftaki
yüklenici firma PT Pindad; Türk tarafında da FNSS. PT Pindad kendi devletinden desteğini alabildi; ama Türkiye’de böyle bir mekanizma olmadığı
için biz destek alamadık. SSM ile uzun
süre görüştük; onlar da tüm iyi niyetleri ile bize yardımcı olmaya çalıştılar;
ama böyle bir çalışmaya yönelik hukuki düzenlemeler mevcut olmadığı için,
günün sonunda, kendi kaynaklarımızla
finanse ettik bu geliştirme programını.
Dolayısıyla Türkiye’de de bu tür desteklere ihtiyacımız var.

Yurt Dışına Tek Firma
Olarak Çıkılmalı

MSI Dergisi: Türk firmalarının yurt
dışında rekabet etmesi konusunda ne
düşünüyorsunuz?
Melih KAYAALP: Bence bu büyük bir
problem. Kara sistemleri dediğimiz
zaman, birçok ülkede, sistem üreticisi, bir veya iki tanedir. Bu sayıyı arttırmazlar. Türkiye’de ise bu alandaki
firma sayısı çok fazla. Tabii bu rekabet
ortamı, yurt içi pazar açısından bakıldığında, müşteri için iyi bir şeydir.

FNSS’nin Suudi
Arabistan’da yürüttüğü
M113 modernizasyon
programlarında,
zırhlı havan aracı gibi
farklı konfigürasyonlarda
araçlar bulunuyor.
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Doğu çok ağırlıklı olarak devam edecek. İçinde olduğumuz pazardaki follow-on dediğimiz takip eden programları izlemeyi sürdüreceğiz. Umarım
Malezya’da 5’inci, Suudi Arabistan’da
8’inci, Umman’da 2’nci programlara
da başlarız. Şu anda kalifikasyonunu
gerçekleştirdiğimiz, Endonezya’daki
KAPLAN MT’nin seri üretim programı
olacak. Bu programdan, özellikle çok
umutluyuz. Eğer bu aracın seri üretimini de gerçekleştirirsek zaten yıllardır var olduğumuz Güneydoğu Asya
pazarında, lider konuma geçeceğiz.
Sonuçta bu araç, orta sınıf da olsa bir
tank ve dünya üzerinde, tank tasarlayıp
üretebilen çok az sayıda firma var. Güney Amerika’da birtakım girişimlerimiz
var. Afrika’da, yine birkaç farklı konu
üzerinde çalışıyoruz. Umarım yakında
iyi haberlerle geleceğiz.

Her zaman için farklı coğrafyalarla çalışmalarımız var.
Gelecekte, özellikle Latin Amerika’da, projelerimiz olabilir. Ya da
niş ürün dediğimiz SAMUR aracımızla bir başarı yakalayabiliriz.
Öbür kıtalarda da çalışmalarımız olacak.
Satın alan taraf için, hem fiyatların
düşmesi hem de en kaliteli ürünün
alınması anlamına gelir. Bizim için ise
rekabetten dolayı, her gün kendimizi
yenilememiz, her gün kendimizi geliştirmemiz demektir. İhracat söz konusu olduğunda ise yurt dışındaki bir
projeye, iki ayrı Türk firmasının teklif
vermesi çeşitli sıkıntılar yaratıyor. Bir
kere, en başta oradaki büyükelçimizden ya da askeri ataşemizden aldığımız
destek, iki firma için de belirli bir seviyede kalıyor. Yine konuşuyoruz, destek
almaya çalışıyoruz; ama tek başımıza
gittiğimiz zamanki kadar etkili olamıyorlar. Ama karşımıza İngiliz firma
geliyor, İngiltere hükümeti arkasında;
Amerikalı firma geliyor ABD hükümeti arkasında. İstisnalar olabiliyor; ama
genelde, rakip firmalar, karşımıza, ülkelerini tek başlarına temsil edecek
şekilde çıkıyorlar. Aynı ülkeden birden
fazla firmanın rekabeti, müşteri gözünde de farklı algılar yaratabiliyor.
MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde,
coğrafi bir genişleme söz konusu
olacak mı; FNSS’nin farklı
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coğrafyalarda ihracat yaptığını da
görecek miyiz?
Melih KAYAALP: Her zaman için farklı
coğrafyalarla çalışmalarımız var. Gelecekte, özellikle Latin Amerika’da,
projelerimiz olabilir. Ya da niş ürün
dediğimiz SAMUR aracımızla bir başarı yakalayabiliriz. Öbür kıtalarda da
çalışmalarımız olacak. Örneğin Avusturalya’da, bugüne kadar fazla bir şey
yapmadık. Az önce değindiğim gibi, bir
dönem Land 400 programına baktık.
Ama biraz geç kalmıştık; diğer firmalar belli bir yol kat etmişlerdi; lojistik
olarak hiçbir desteğimiz yoktu; yerli bir
ortağımız yoktu. Dolayısıyla şartlar çok
riskli olduğu için girmedik. Ama onun
dışında, Latin Amerika, Kuzey Afrika,
Orta Afrika ve ağırlıklı olarak Doğu Avrupa, şu anda ilgilendiğimiz bölgeler
arasında.
MSI Dergisi: FNSS’nin, ihracat
pazarlarında yürüttüğü iş geliştirme
çalışmalarının mevcut durumu ile ilgili
bize neler söylemek istersiniz?
Melih KAYAALP: Pazar olarak ifade etmek gerekirse Güneydoğu Asya ve Orta

MSI Dergisi: Yakın gelecekte FNSS,
yurt dışında bir şirket kurmayı ya da
satın almayı planlıyor mu?
Melih KAYAALP: Şirket satın alma
değil de yeni ortaklıklar kurma konusunda gelişmeler olabilir. Zaten bu,
FNSS’nin iyi bildiği bir model.

Müşterinin Beklentileri
İçeride Çözüme Dönüşüyor

MSI Dergisi: Sizin iş geliştirme
kapsamında yürüttüğünüz çalışmalar,
FNSS’nin Ar-Ge çalışmalarına ya da
gelecekteki araç tasarımlarına ne gibi
etkilerde bulunuyor?
Melih KAYAALP: İş geliştirmenin, ArGe’ye etkisi çok büyük. Örneğin, FNSS,
bir anda orta ağırlık sınıfı bir tank yapalım diye ortaya çıkmadı. İş geliştirme
çalışmalarımızı yaparken, çeşitli kullanıcılardan gelen ihtiyaç bildirimleri
doğrultusunda, böyle bir konsept yaratılması gerektiğini gözlemledik. Bizden
gelen geri beslemeler, Ar-Ge için çok
önemli. Sadece dış pazarlardan değil,
KAPLAN-30’un geliştirilmesi sürecinde olduğu gibi, iç pazardan gelen geri
beslemeler de çok önemli.
MSI Dergisi: Siz iş geliştirme
faaliyetlerinizde, Türkiye’nin offset
alacaklarının rolü nedir? Yaptığınız
ihracatın ne kadarı offset kapsamında
gerçekleştirildi?
Melih KAYAALP: Şu ana kadar hiçbir
ihracat faaliyetimizi, yabancı firmaların Türkiye’ye olan offset taahhütlerine karşılık olarak gerçekleştirmedik.
Ancak tabii ki yaptığımız ihracatlarla

yerli sözleşmelerden gelen Kategori-B
yükümlülüklerimizi karşıladığımızı da
söylemek gerekir.

SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK), FNSS’nin, uluslararası pazarlarda adından söz ettiren niş
ürünleri arasında yer alıyor.

MSI Dergisi: Son dönemde Türkiye,
özellikle kara araçları açısından çok
iyi bir noktaya geldi; ama alt sistemler
için aynı şeyi söyleyemiyoruz.
Alt sistemlerdeki bu eksikliğin,
sizin faaliyetlerinize ne gibi
etkileri oluyor?
Melih KAYAALP: Bu konu Türkiye’nin
savunma ihracatına zarar verecek seviyeye geldi. Sevindirici olan şu ki, SSM
ve sektör, sorunun fazlasıyla farkında
ve çözüm arayışları tüm hızıyla devam
ediyor. Belli alt sistemlerde sorun çözülmek üzere diyebiliriz ama var gücümüzle diğer çözümleri geliştirmeye
devam etmeliyiz. FNSS olarak bizim de
elimiz taşın altında ve elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz.

FNSS Uluslararası İş Geliştirme
Direktörü Melih Kayaalp’e, zaman
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Doç. Dr. Temel Kotil

Prof. Dr. İsmail Demir

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © TUSAŞ

T

ürkiye’nin JSF macerası, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin,
12 Aralık 2006 tarihinde
yaptığı toplantıda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni
nesil savaş uçağı olarak,
F-35’i seçmesi ile başladı.
Bu toplantıda aynı zamanda, uçağın seri üretiminden
ömür devrinin sonuna kadarki tüm kullanım ve lojistik destek sürecini içerecek
olan Üretim, Destek ve Sürekli İyileştirme (PSFD) Evresi’ne katılma kararı alındı.
Bu doğrultuda, Türk savunma ve havacılık sanayisinin
JSF Programı’na katılımı
ile ilgili yapılan görüşmeler
sonucunda, TUSAŞ, Northrop Grumman’ın ardından,
uçakların orta gövdesini
üretecek tek kaynak olarak belirlendi. Toplam 400
adet orta gövde siparişi alan
TUSAŞ, ürettiği ilk orta gövdeyi, 11 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen törenle teslim etti ve bu orta gövdenin
kullanıldığı, Amerikan Hava
Kuvvetlerine teslim edilecek
F-35, ilk uçuşunu, 2015 yılının Şubat ayında gerçekleştirdi. Törenin yapıldığı tarihe
kadar TUSAŞ tarafından teslim edilen orta gövdelerin
sayısı ise 21’e ulaştı.
TUSAŞ, bu programda, orta
gövdenin yanı sıra kompozit
parçalar, metalik alt gövdeler, hava alığı ve hava-yer
harici yük taşıyıcı paylon üretimlerini, dünyada tek veya
birkaç kaynaktan birisi ola66 - Ağustos 2017

rak gerçekleştiriyor. Firma,
ilk kompozit parçaların teslimatını 2008 yılında; ilk metalik alt gövdeler ve hava-yer
harici yük taşıyıcı paylonların
teslimatını 2009 yılında ve ilk
hava alığını teslimatını ise
2010 yılında gerçekleştirdi.
6 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Savunma Sanayii
İcra Komitesi toplantısında,
10’uncu Düşük Yoğunluklu
Başlangıç Üretim Dönemi
(Low Rate Initial Production
/ LRIP 10) kapsamında, 2
adet F-35A’nın, 2018 yılında
teslim edilmek üzere sipariş edilmesinin ardından,
TUSAŞ’ın üretim hattında,
sıra nihayet Türk uçaklarına geldi. Türkiye’nin tedarik
edeceği F-35 uçaklarının ilk
ikisi olan AT-1 ve AT-2’ye
ait orta gövdeler, 12 Temmuz’da; Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve ABD’nin Ankara
Büyükelçisi John R. Bass
başta olmak üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
AT-1’e ait orta gövde

İlk Türk F-35’lerinin
Orta Gövdeleri,
TUSAŞ’tan Yola Çıktı
Türkiye’nin, 3’üncü seviye ortak olarak
yer aldığı Müşterek Taarruz Uçağı
(Joint Strike Fighter / JSF) projesi
kapsamında sipariş ettiği ilk 2 F-35A’nın,
TUSAŞ tarafından üretilen orta gövdeleri,
12 Temmuz’da, TUSAŞ tesislerinde
gerçekleştirilen törenle teslim edildi.
Bu orta gövdelerin kullanılacağı AT-1
ve AT-2 numaralı uçaklar, Türkiye’ye,
gelecek yıl teslim edilecek.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

TUSAŞ, JSF projesinin ana
yüklenicisi Lockheed Martin
ve Northrop Grumman yetkililerinin katıldığı törenle
teslim edildi.

TUSAŞ, Yeni Proje
ve İş Birliklerine
Hazır

Törende, ilk konuşmayı, TUSAŞ Genel Müdürü
Doç. Dr. Temel Kotil yaptı.
TUSAŞ’ın, projedeki teslimatların hatasız, zamanında
ve maliyet-etkin olması için
çok çalıştığını ve başarılı
olduğunu vurgulayan Doç.
Dr. Kotil, geleceğe dair
şunları söyledi: “Arkamda
duran mühendis ve teknisyen arkadaşlarım, 400 orta
gövdenin tamamını bitirmek için ve daha fazlasını
da üretmek için çok istekliler… Bu firmayı 10 milyar
dolara taşımam için, 10 yıl

verdiler. Bu da yıllık %25
büyüme gerektiriyor. İyi
yaptığımızı daha iyi yapmalıyız, zamanı kısaltmalıyız,
fiyatı aşağıya çekmeliyiz…
F-16’ların yerini alacak
TF-X’i geliştiriyoruz. ATAK’ı
geliştirdik, şimdi T625’i geliştiriyoruz. ANKA’yı daha
da geliştiriyoruz. Bunların
hepsi iyi bir mühendislik kapasitesi oluşturmamızı sağlıyor. Northrop Grumman ve
Lockheed Martin, bu kapasiteyi diğer projelerde kullanabilir. Yeni projelerde yer
almak ve yeni fırsatları kovalamak istiyoruz. Hem askeri hem de sivil programlarda iş birlikleri yapmak
istiyoruz.”
Doç. Dr. Kotil, ürettikleri
orta gövdelerin karmaşık bir
yapıya sahip olduğunu ve titanyum, alüminyum ve kompozit gibi farklı malzemeleri
kullandıklarını anlattı. Konuşmasını, 400 orta gövdeyi
zamanında teslim edeceklerini; ihtiyaç olursa daha da
erken teslim edebileceklerini vurgulayarak tamamladı.

TUSAŞ,
Beklentileri Aşıyor

cek ilk uçağın orta gövdesinin TUSAŞ tarafından üretilmesini kutlayarak, “[Bu,]
Program ve ekip açısından
gurur duyulacak bir başarı.”
dedi. Lockheed Martin Aeronautics Başkan Yardımcısı
ve JSF/F-35 Programı Genel Müdürü Jeff Babione ise
TUSAŞ’ın, JSF/F-35 programına önemli katkılarının sürdüğünü belirtti ve “TUSAŞ’ın
JSF/F-35 orta gövdelerini
üretmesi, TUSAŞ’la endüstriyel iş birliğimizin başarısının en önemli kanıtlarındandır.” şeklinde konuştu.

Ortaklığımız, Ömür
Devri Boyunca
Sürecek
Törenin son konuşmasını
yapan Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, şunları söyledi: “Bugün,
F-35 Programı kapsamında, Northrop Grumman ile
TUSAŞ arasındaki iş birliğinin daha da güçlendiğine
şahit oluyoruz. Bu stratejik iş
birliğinin, mevcut iş birliği ile
devam edeceğine ve gelecek

15-20 yıllık dönemde, yeni
iş birlikleri ile gelişeceğine
inanıyorum. TUSAŞ’ın yanı
sıra Alp Havacılık, ASELSAN,
AYESAŞ, Kale Havacılık ve
Kale Pratt&Whitney de programa destek veren Türk
firmaları arasında yer alıyor. Ayrıca, ABD dışında ilk
motor bakım, onarım ve yenileme tesisi de Türkiye’de
kuruluyor… Türk ve Amerikan firmalarının iş birliğini
konuştuğumuz zaman, her
zaman vurguladığımız bir
nokta var: Türkiye’ye güvenip fırsatlar tanıdığınız her
seferde, taahhütlerimizi zamanında yerine getiriyoruz
ve bu iş birliği, uzun soluklu
oluyor. F-35’in ömür devri
boyunca, Türk savunma ve
havacılık sanayisi, güvenilir bir ortak olmaya devam
edecek.
Konuşmaların
ardından,
TUSAŞ’ın F-35 Programı’na
katılımını konu alan kısa bir
film gösterildi. Tören, plaket
takdimi, anı fotoğrafı çekimi
ve verilen kokteylin ardından son buldu.

F-35

© Lockheed Martin

Doç. Dr. Kotil’in ardından
kürsüye, Northrop Grumman’ın Küresel Tedarik
Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Manuel geldi. Manuel, TUSAŞ’la
çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “[İşim
nedeniyle] Pek çok tedarikçiyi görme fırsatı buluyorum.

TUSAŞ, yurt içinde ve yurt dışında sahip olduğumuz en iyi
tedarikçilerden birisi. Kalite,
takvim ve maliyet gereksinimlerinin hepsini yerine getiriyor ve beklentileri aşıyor…
TUSAŞ’ın, kaliteye ve zamanında ya da zamanından
önce teslimata odaklanmış
olmasını takdir ediyoruz.”
Lockheed Martin’in, F-35
Projesinin Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Eric Branyan
da Türkiye’nin savunma ve
havacılık sanayisine yaptığı
yatırımları takdirle izlediklerini belirtti ve TUSAŞ’ın
tesislerinin dünya sınıfında
olduğunu söyledi.
TUSAŞ tarafından, tören ile
ilgili yayınlanan basın bülteninde, Northrop Grumman
ve Lockheed Martin’in diğer
yetkililerinin
açıklamaları
da yer aldı. Northrop Grumman Başkan Yardımcısı ve
JSF/F-35 Program Müdürü
Frank Carus; TUSAŞ’ın on yılı
aşkın bir süredir programı
başarıyla desteklediğini ifade
etti. Türkiye’ye teslim edile-
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İ

lk aracın iki yıldan kısa
sürede teslim edildiği projenin takvimi, Umman ile
20 Eylül 2015’te imzalanan
ve toplam değeri, yaklaşık
500 milyon dolar olan sözleşme ile başladı. Farklı
konfigürasyonlarda araçların teslim edileceği programda, ortak temel araç
konsept tasarım onayı, 2016
yılının Mayıs ayında alındı.
Tasarım onayını müteakip,
SABER-25 kuleli PARS III 8x8
Zırhlı Personel Taşıyıcı tipindeki ilk aracın üretimine,
aynı yıl Ağustos ayı içerisinde başlandı ve bu yıl Haziran
ayında da aracın ön testleri
tamamlandı. Eylül ayı içerisinde ise aracın dayanıklılık
testleri ve nihai kabulü, Umman’da gerçekleştirilecek.
Üretimi hâlen devam eden
ve Ağustos ayı içerisinde
tamamlanması hedeflenen
ilk PARS III 6x6 Zırhlı Keşif
Aracı’nın testlerinin de Eylül
ayında sonuçlandırılması ve
Kasım ayında, aracın nihai
kabulünün gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projede tüm
teslimatların ise 2020 yılının
Mayıs ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
Proje, 13 farklı konfigürasyonda, toplam 172 aracın;
tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve teslimi ile garanti döneminde sunulacak entegre
lojistik destek (ELD) hizmetlerini kapsıyor. Araçlardan
145 adedi, 8 ayrı konfigürasyonda teslim edilecek
PARS III 8x8; 27 adedi ise 5
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FNSS, Yeni Bir Dönemin Kapılarını Açtı:

Umman Kraliyet
Kara Kuvvetlerinde
PARS III Devri Başlıyor
Kara araçları sektöründe yurt içinde elde ettiği başarılar
kadar yurt dışında imzaladığı sözleşmelerle de adından
söz ettirmeyi sürdüren FNSS, Umman Kraliyet Kara
Kuvvetleri için geliştirilmesini ve üretimini üstlendiği,
toplam 172 aracın ilkini, 12 Temmuz’da, Ankara’da
düzenlenen bir törenle teslim etti. Tören, aynı zamanda,
PARS araç ailesinin en güncel sürümü PARS III’ün ve
SABER-25 kulesinin ilk teslimatına da sahne oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
ayrı konfigürasyonda teslim Girdiği pazarlarda, uzun
edilecek PARS III 6x6 olacak. soluklu kalıcı ilişkiler kuELD hizmetleri ise iki ana racak şekilde çalışmalarını
kalemden oluşuyor:
sürdüren FNSS, bu sözleşn Çeşitli yedek parçalar,
me kapsamında sunacağı
avadanlıklar, eğitimler
ve eğitim yardımcı
malzemeleri ve
n 2 yıl boyunca
ücretsiz verilecek
bakım hizmeti
ve 4 yıl boyunca
sunulacak
ek destek.

ELD hizmetine ilave olarak,
20 yıl boyunca araçların lojistik desteğini sağlayacağı
bir başka sözleşme de imzaladı.

Gökhan Tekin

Bir Mekanize Piyade
Alayının İhtiyacının
Büyük Bölümü
FNSS’nin projede teslim edeceği araçların; sayısı, donanımları ve üstlenebilecekleri
görevlerin çeşitliliği, dünya
ordularındaki mekanize pi-

yade birliklerinin teşkilatlanması açısından incelendiğinde, projenin, bir mekanize
piyade alayının zırhlı araç ihtiyacının büyük bölümünü
karşılayabilecek
nitelikte
olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Çünkü sahip oldukları

K. Nail Kurt

25 mm’lik otomatik toplar ile
muharebenin ön saflarında
yer alacak olan araçlar, teslim edilecek araçların sadece yarısını oluşturuyor. Geriye kalan zırhlı araçlar ise
komuta, istihkâm, ambulans,
havan taşıyıcı, telsiz rölesi,
kurtarma ve eğitim araçlarından oluşuyor.
Teknik özellikleri Tablo 1’de
görülen ve 8x8 Zırhlı Personel Taşıyıcı ile 6x6 Zırhlı Keşif Aracı’ndan oluşan
muharip tipteki araçlarda,

FNSS’nin SABER-25 tipi tek
kişilik kulesi; diğer araçlarda ise icra edecekleri görevin gereklerine uygun silah
sistemleri ve donanımlar
bulunacak. Dolayısıyla programın araç sayısı ve çeşitliliği, bir alayın bünyesindeki,
ikiden fazla muharip taburu
teçhiz edebilecek ve alayın
zırhlı muharebe destek araç
ihtiyacını karşılayabilecek
nitelikte. Araçların genel
özellikleri ise Tablo 2’de
yer alıyor.

© FNSS

FNSS PARS III 8x8
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FNSS için
Yeni ve Uzun Soluklu
Bir Program

FNSS’nin Ankara Gölbaşı’ndaki tesislerinde düzenlenen törene; Büyükelçi
Qasim Mohammad Al Salhi,
Türkiye’nin eski Umman
Büyükelçisi Uğur Doğan ve
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Köksal Liman’ın
yanı sıra Umman Kraliyet
Kara Kuvvetleri ve Umman
Savunma Bakanlığı heyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı yetkilileri ve
proje çalışanları katıldı.
Tören,
FNSS
Umman
PARS III Programı Yöneticisi Gökhan Tekin’in yaptığı
sunum ile başladı. Tekin,
proje takvimi ve teslim edilecek araçlar ile ilgili bilgiler
verdi. Tekin’in ardından kürsüye gelen FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt,
PARS III ile ilgili şunları söy-
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Tablo 1. PARS III 8x8 ve PARS III 6x6’nın Özellikleri
PARS III 8x8 Zırhlı Personel Taşıyıcı

PARS III 6x6 Zırhlı Keşif Aracı

Motor Gücü

550 BG

520 BG

Transmisyon

7 İleri Vites

7 İleri Vites

Azami Hız

100 km/sa

100 km/sa

Sürünme Hızı

3 km/sa

3 km/sa

Menzil

800 km

800 km

Dik Eğim Tırmanış

%60

%60

Yan Eğim

%30

%30

Asgari Dönüş Yarıçapı

8 metreden az

7 metreden az

Hendek Geçişi

2.000 mm

1.750 mm

Dik Engel Geçiş

700 mm

700 mm

Sudan Geçiş

1.500 mm

1.500 mm

Ayarlanabilir yükseklikli,

Ayarlanabilir yükseklikli,

Süspansiyon

tüm tekerleklerde bağımsız,
hidropnömatik

tüm tekerleklerde bağımsız,
hidropnömatik

Azami Ağırlık

30.000 kg

25.000 kg

Uzunluk

8.400 mm

7.000 mm

Genişlik

2.900 mm

2.900 mm

Yükseklik (Gövde Üstüne Kadar)

2.400 mm

2.400 mm

ledi: “Bizler için bu araç, aslında bir araçtan daha ötesi.

Bizler için, şu an itibarıyla
133.000 saatlik mühendislik

ve 21.000 saatlik işçilik anlamına geliyor.

Tuğgeneral Saif Mohammad Saif Al Sheedi

Köksal Liman

bir gün; ancak rahatlayacak
lükse de sahip değiliz. Bunu
başardık diye gevşemeyi göze alamayız. Biliyoruz
ki sözleşme tamamlanana
kadar, daha gidecek çok yolumuz var. Bu süreç, en az
önceki kadar; odaklanma,
dikkat ve yoğun çalışmayı
gerektiriyor ve hepimiz kendimizi buna adadık.”
Kurt, FNSS’nin, Umman’da
gelecekte yürütmek istediği projelerin ipuçlarını ise
şu sözleri ile aktardı: “Ayrıca bu araca baktığımda,
sözleşmede yer alandan
daha uzun süreli ve daha
geniş çaplı bir özveri görüyorum. FNSS’nin şu andaki
sorumlulukları ile sınırlandırılmış değil; Umman’da,

Satın alma, kalite ve diğer
destek birimlerimiz, belki
bunlardan daha bile fazla çalıştılar. Aynı zamanda
pek çok uykusuz geceyi;
tartışmalar ve mücadelelerle dolu pek çok toplantıyı
sembolize ediyor. Ancak sonuçta, yüklenici ve müşteri
ilişkilerinin kusursuz bir örneği olan ve ortak bir hedef
yolundaki iş birliği anlamına
gelen bu aracı, çalışan ve
yaşayan bir şekilde görüyoruz. Vurgulamam gerekir ki;
pek çok sorunu ve engeli, bu
ortak anlayış, aşılabilir hâle
getirdi.”
Kurt, sözlerine şöyle devam
etti: “[Bu teslimat] Sözleşme
açısından çok büyük bir mihenk taşı. Bugün çok önemli

kendi kendine yetebilen
bir yerel endüstrinin kuruluşuna uzanan bir yükümlülük görüyorum… İlk
etapta iyi tepkiler alan bir
proje başlattık ve şu anda
da bununla ilgili görüşmelerimize devam ediyoruz.
Bu projeyi, muhtemelen
Umman Devleti ile birlikte,
Umman’daki bir yatırıma
ve kuruluşa dönüştürmek
istiyoruz. Hatta Umman’da
yerel bir kabiliyet oluşturmayı arzuluyoruz. Tahmin
ediyorum, bu yıl içerisinde
bir fikir birliğine varıp, o
noktadan itibaren devam
edebileceğiz.”
FNSS’nin, yurt dışında yine
öncü bir rol oynadığına vurgu yapan Kurt, konuşmasını

şöyle tamamladı: “Son olarak, FNSS’nin bu programdaki başarısının, Umman
pazarına girecek diğer Türk
firmaları için yolu açtığına
olan inancımı vurgulamak
istiyorum. [Umman’da] Başka programlar olduğunu biliyorum; ancak bu çok büyük
bir proje. Bunun çok iyi farkındayız ve omuzlarımızdaki
sorumlulukla, bunu, programın ötesinde bir başarıya dönüştürmek istiyoruz.
Bunu sürekli söylüyorum
ve şimdi de tekrarlayacağım: Bu başka ülkelerde de
gerçekleşti. FNSS’nin [bu
ülkelere] girişi ve programları başarıyla tamamlamasının ardından, Türkiye’deki
diğer firmalar ve yükleni-

Tablo 2. Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine Teslim Edilecek Araçların Genel Özellikleri
Aracın

Şasi

Personel Taşıma

Araç

Tipi

Ana Silah		
Mürettebat
Sistemi

Adı

Kapasitesi

Sayısı

Zırhlı Personel Taşıyıcı

8x8

SABER-25 kule

3

9

72

Yok

Zırhlı Ana Komuta Aracı

8x8

7,62 mm kapalı kupola

7

-

22

Harita panosu, masa, çadır, yedek güç ünitesi

7

-

16

Harita panosu, masa, çadır, yedek güç ünitesi

4

-

12

Yok

12,7 mm uzaktan komutalı

Zırhlı Özel Komuta Aracı 8x8
		

silah sistemi

Zırhlı Havan Taşıyıcı

120 mm Ruag yivsiz havan

8x8

Ek Sistemler

Zırhlı Ambulans

8x8

-

3

6 yaralı

8

Tıbbi bölme, yedek güç ünitesi

Zırhlı Eğitim Aracı

8x8

7,62 mm kapalı kupola

3

6

1

Yedek güç ünitesi
Irgat, vinç, park ayakları, kaynak makinesi,

Zırhlı Kurtarıcı
8x8
7,62 mm kapalı kupola
6
8
						

ankraj sistemi, hidrolik kriko, arama ışığı,

Zırhlı İstihkâm Aracı
8x8
7,62 mm kapalı kupola
6
6
						

işaretleme sistemi, ekskavatör kol

Zırhlı Keşif Aracı

6x6

SABER-25 kule

4

-

12

Yok

Zırhlı Telsiz Rölesi

6x6

7,62 mm kapalı kupola

6

-

4

Yedek güç ünitesi

Mayın pulluğu, otomatik güvenli hat

Zırhlı Özel Komuta Aracı

6x6

SABER-25 kule

6

-

4

Harita panosu, masa, çadır, yedek güç ünitesi

Zırhlı Eğitim Aracı

6x6

7,62 mm kapalı kupola

3

4

1

Yok

Zırhlı Atış İdare Aracı
6x6
7,62 mm kapalı kupola
4
6
						

Yedek güç ünitesi, gündüz ve gece
görüntüleme sistemleri
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ciler, FNSS’nin açtığı yolu
takip ederek, Türk savunma
sanayisinin bu ülkelerdeki
varlığını genişlettiler. Umman’da da benzer şeylerin
olacağına inanıyorum. Bu,
bizim omuzlarımızdaki çok
büyük bir görev ve buna
göre hareket edeceğiz.”

Umman, Yeni
İş Birliklerine Açık
Kurt’un ardından, Umman
Savunma Bakanlığını temsilen törene katılan Umman
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Kraliyet Kara Kuvvetleri Harekât ve Eğitim Komutanı
Tuğgeneral Saif Mohammad
Saif Al Sheedi söz aldı ve
şunları dile getirdi: “Bizim
için bu adım, Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin tüm
gereksinimlerini karşılayan
bu aracı hayata geçirmek için
sarf edilen tüm çabaların bir
tercümesidir. Umman Savunma Bakanlığı olarak, gelecekte yürüteceğimiz daha
başka başarılı iş birliklerini
sabırsızlıkla bekliyoruz.”

SSM, Sektörün
Umman Pazarındaki
Ağırlığını Arttırmak
İstiyor

Açılış töreninde son olarak,
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Köksal Liman
bir konuşma yaptı: “PARS
III’ü, hayal ederek tasarlayan FNSS, Türkiye’deki en
iyi kara araçları firmalarından bir tanesi. Türkiye’de
pek çok firma var; ancak
FNSS, gerçekten güçlü bir
konumda… Sizlerin, bu ara-

cı çok zorlu koşullarda test
ettiğinizin farkındayız ve
böylesine bir aracı böylesine
sert şartlarda test ettiğiniz
için, sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü bu, projelerimize
olan güvenimizi tazeledi…
Sunum sırasında fark ettim
ki; bu program, çok katı mihenk taşları ile döşenmiş.
Sözleşmenin
imzasından
ve ön ödemenin alınmasından itibaren, 2 yıl içerisinde,
araç şu anki hâlini aldı ve
Haziran ayı içerisinde, aracın ilk testleri tamamlandı.
Bunun, artık alışılageldik bir
başarı hikâyesi hâline geldiği kanaatindeyim.”
Liman, Umman heyetine hitap ederek de şunları ilave
etti: “Nail Bey’in anlattıklarından anladığım kadarıyla
sizler de çok katısınız ki bu
iyi bir şey. Bu katı seçimler,
böylesine sağlam araçlar
yaratıyor. Umman, aslında
bölgesi içerisinde odaklandığımız 3 ülkeden bir tanesi. Umman’ın Kraliyet Kara
Kuvvetleri, Kraliyet Deniz
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FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri
Harekât ve Eğitim Komutanı Tuğgeneral Saif Mohammad Saif Al Sheedi’ye,
ilk aracın anahtarlarını verdi.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt ve Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Köksal Liman.

Tablo 3. SABER-25 Kulesinin Teknik Özellikleri
Ana Silah Sistemi

l

Ana Silah: M242 ikinci nesil, çift beslemeli, 25 mm otomatik top

l

Kule İçi Hazır Mühimmat: 240 adet

l

Atış Modları ve Hızı: Tam otomatik (200 atım/dak), darbeli
(3, 5 veya 10 atım) ya da tek atım

Yardımcı Silah Sistemi

Kule Takat Sistemi

l

Yardımcı Silah: 7,62 mm makineli tüfek

l

Kule İçi Hazır Mühimmat: 600 adet

l

Takat: Elektrikli ve elle yedeklemeli

l

Stabilizasyon: 2 eksen

l

Yan Eksende Dönüş: 3600 sürekli

l

Yükseliş Ekseni Sınırları: -80 ve +480

Muharebe Ağırlığı

1.800 kg

Kule Çemberi Çapı

1.000 mm

Genişlik

1.600 mm

Yükseklik

610 mm

Balistik Koruma

STANAG 4569 Seviye 4, kompozit ve çelik zırh, parçacık kalkanı (spall-liner)

Sis Havanları

8 adet 66 mm veya 76 mm

© FNSS

Atış Kontrol ve Görüş Sistemleri
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l

Lazer Mesafe Tespit Sistemi

l

Balistik bilgisayar ile topa otomatik yükseliş verme

l

Termal kamera

l

Optik nişangâh

l

2 Periskop

l

Hedef Takip Asistanı

Kuvvetleri ve Kraliyet Hava
Kuvvetleri ile daha güçlü
bağlar kurabilmek adına,
hâlen daha Umman’dan bir
davet bekliyoruz… Bizim
açımızdan, bu iki ülkenin iş
birlikleri, hak ettiği seviyeye henüz ulaşmadı. Şu anki
harcamalar, iki ülkenin toplam savunma harcamalarının yaklaşık %1’i. Bunu da
iyileştirmeye çalışıyoruz.”

ÖMTTZA Projesi
Hız Kazanacak
Liman, son olarak, SSM’nin
yürütmekte olduğu Özel
Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA)
projesi ile ilgili olarak şunları vurguladı: “Ne yazık ki
biz, kendi 8x8 aracımızı seçme konusunda, Umman’ın
biraz gerisinde kaldık. Şu
sıralarda devam eden çok
büyük ölçekli bir projemiz
var; artık sonuna yaklaştık.
[Umman’daki] Bu program,
bizim için itici bir güç olacak, kararımızı daha erken
vermemizi sağlayacak.”
Yapılan konuşmaların ardından, FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt ve
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Köksal Liman
tarafından, projede katkısı
bulunanlara, günün anısına araç maketleri verildi. Ayrıca Umman Kraliyet
Kara Kuvvetleri Harekât ve
Eğitim Komutanı Tuğgeneral Saif Mohammad Saif Al
Sheedi, K. Nail Kurt’a anı
objesi takdim etti ve tören
son buldu.
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Seyrüseferin Geleceğini, iXblue ile Keşfedin
MARINS, PHINS C-Serisi:
Ataletsel Seyrüsefer için, En Son Teknoloji Ürünü,
Tam Katı Hâl Algılayıcılı Çözümler
Amerikan Deniz Kuvvetleri Deniz Sistemleri Komutanlığı (NAVSEA), Washington
DC’de düzenlenen Sea Air Space 2017 fuarı sırasında, MILSPEC (askeri
standartlar) uyumlu eski sistem analog cihazlarının yerini, sayısal katı hâl
teknolojilerinin almaya başladığına dikkat çekti. NAVSEA, böyle bir değişimle
elde edilmesi amaçlanan faydaları şöyle özetledi: Daha üstün performans, bakım
kolaylığı, arttırılmış göreve hazırlık oranı ve daha düşük ömür devri maliyeti.

D

enizde seyrüsefer, özellikle ataletsel seyrüsefer teknolojisi alanında, böyle bir dönüşüme tanıklık ediyor. Son aylarda, dünyadaki en
iddialı deniz kuvvetlerinden bazıları,
eski ataletsel seyrüsefer teknolojilerin
kullanımını bırakıp, katı hâl teknolojisine yönelmeye başladı: Fiber Optik
Jiroskop (FOJ). Böyle bir dönüşümün
en çarpıcı örneği, İngiliz Kraliyet Deniz
Kuvvetlerinin, Queen Elizabeth sınıfı
yeni uçak gemileri ve Astute sınıfı nükleer denizaltıları için FOJ’u seçmesinin
ardından; geçtiğimiz yıl da 35 tane muharip gemi ve denizaltıyı da FOJ ataletsel seyrüsefer sistemleri ile teçhiz
etme yönünde karar alması.
Seyrüsefer ve konumlama için yenilikçi
çözümlerin tasarımında ve üretiminde
dünya lideri olan iXblue, bu dönüşümün
arkasında, itici güç olarak yer alıyor.
iXblue’nun MILSPEC FOJ ataletsel sistemleri serisinin üyeleri olan MARINS
serisi, son dönemde, çok sayıda ülkenin (İngiltere, Almanya, Birleşik Arap
Emirlikleri, İsveç, Fransa vb.) deniz
kuvveti tarafından da tercih edilerek,
savaş gemileri için yeni bir standart
oluşturduğunu kanıtlamış oldu. Sınıfının en iyisi ve Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin de tercihi olan MARINS M7; su üstü
platformlarına ve sessiz denizaltılara,
GNSS (Global Navigation Satellite System / Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi) kullanımının kısıtlandığı durumlarda, başlangıç modunda, 72 saat içinde,
1 nm’den az olan, benzersiz bir konum
hassasiyeti performansı sunuyor.
Eski bir deniz subayı olan iXblue Donanma İlişkileri İş Geliştirme Direktörü
Guillaume Dandrieux, durumu şöyle
açıklıyor: “Stratejik denizcilik alanında,
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FOJ teknolojisinin orta vadedeki üstünlüğü, birkaç yıl önce, Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü (MIT) veya Cambridge, MA’daki Draper Laboratuvarı gibi
ataletsel seyrüsefer alanında tanınmış
uzman kurumlar tarafından kabul gördü. Bu kurumlar, FOJ teknolojisinin,
stratejik uygulamalar için tartışmasız
bir ihtiyaç hâline geleceğini fark ettiler.
Bu nedenle, FOJ sistemlerinin ortaya
çıkışı bir sürpriz değil ve örneğin, Amerikan Deniz Kuvvetleri, gelecekteki ihtiyaçları için tamamen bu teknolojiye
yöneliyor. iXblue, denizcilik alanındaki
bu geçişi hızlandırdı. Bu durum, son 30
yıldaki, planlı Ar-Ge politikamızın bir
sonucu. Optik fiber üretiminden, bobin
sargısına, modülatörden lazer kaynağına, tüm bileşenleri kendi bünyemizde
geliştiriyoruz; süreçleri uyguluyoruz,
üretiyoruz ve entegre ediyoruz. Böylece, genel performans üzerinde tam
hâkimiyet sahibiyiz. Bu politika, FOJ
teknolojisinin sunduğu imkânların, teorik olarak sınırsız olduğunu aklımızda
tutarak, bugün daha da yüksek performansları araştırmayı sürdürmemizi
mümkün kılıyor.”
FOJ, eski halka lazer jiroskop (HLJ)
ile aynı fizik ilkelerine dayalı olmakla birlikte, katı hâl teknolojisinin tam
dayanıklı mimarisine, gerçek anlamda
sahiptir. Bu fark sayesinde, FOJ’de,
HLJ kullanıcılarının karşılaştığı bilinen dezavantajlar söz konusu değildir. HLJ’nin aksine, FOJ bileşenlerinin
özellikleri, zaman içinde ya da kullanımla yıpranmaz. Bunun, sistem ömrü
devri üzerinde olumlu etkisi vardır ve
kullanıcıları, önleyici bakım ve periyodik kalibrasyon işlerinden kurtarır. Ayrıca, katı hâl mimarisi, sistemden pa-

razit gürültüsü yayınının önüne geçer;
sistemin, özünde sessiz olmasını sağlar. FOJ’de, iki özdeş lazer ışını enjekte
edilir ve bu ışınlar, bir fiber optik bobin
vasıtasıyla zıt yönlerde yayılır. Sonra,
bobinin, dolayısıyla sistemin gerçek
açısal hızı, sonuçta her iki ışın arasında oluşan faz farkının interferometrik
ölçümü ile doğru ve tam olarak belirlenir. iXblue, çevresel hassasiyetlerin,
belirli tasarımların, şirket içi testlerin
ve kalibrasyonun gelişmiş bir modellemesini yaparak, FOJ’yi, sıcaklık değişimlerine ve manyetik etkilere karşı
duyarsız hâle getirmiştir. FOJ’ler, en
zorlu askeri gereksinimleri karşılamak
için, aşırı şoklara ve titreşimlere karşı
dayanıklı bir yapıdadırlar.
FOJ teknolojisinin önemli avantajlarından biri de diğer teknolojilere kıyasla daha az elektrik tüketmesidir.
FOJ, düşük elektrik kullanımı ve düşük
ısı yayması ile boyutu ve hassasiyeti arasında çok güzel bir denge kurar.
Bu denge, otonom su altı aracı (AUV),
dalgıç intikal aracı ve uzaktan kumandalı su altı aracı gibi uygulamalar için,
olmazsa olmaz bir özelliktir ve sessizlik ile birlikte, çok kritiktir. Guillaume
Dandrieux, bu konudaki görüşlerini
şöyle ifade ediyor: “Silahlı kuvvetler tarafından kullanılan AUV’lerin çoğunda
iXblue çözümleri kulllanılıyor. PHINS
C-serisi INS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemi) birimlerimiz, her boyuttaki AUV
sisteminde, OEM (Orijinal Ekipman
Üreticisi) entegrasyonu için özel olarak
tasarlandı. PHINS C-serisi INS’yi, AUV
tedarikçilerinin özel sistemleri ve uygulamaları için optimize etmek üzere,
bu tedarikçilerle güçlü bir iş birliği yaparak geliştirdik.

© iXblue

2015 yılındaki testlerde kullanılan LDUUV

MARINS M7

© US Navy

Buna ek olarak, FOJ INS ile birlikte,
daha da yüksek performans sunan
hibrid seyrüsefer kabiliyeti sağlayabilecek akustik konumlama çözümleri
de sunuyoruz.” SPAWAR Pacific, Mart
ayında, Amerikan Donanması Deniz
Araştırmaları Ofisi tarafından geliştirilmekte olan LDUUV (Large Displacement Unmanned Undersea Vehicle
/ Büyük Deplasmanlı İnsansız Su altı

Aracı) prototipinde kullanmak için, 2
adet iXblue MARINS M7 sipariş etti. Bu
satın alımın desteklenmesi için kullanılan ifade, Fransız şirketi için bir övgü
niteliğindeydi: “iXblue MARINS M7
INS, otonom denizaltı seyrüseferi için,
benzersiz ve son derece uzmanlaşmış
kabiliyetlere sahip. MARINS M7, hükûmetin bilgisi dâhilinde, insansız su altı
aracına monte edilebilen bir pakette,

mevcut en iyi konum, hız ve yön hassasiyetini sağlayan, firmaya özel bir
entegre seyrüsefer sistemidir. İnsansız araç komuta kontrol merkezi (Unmanned Vehicle Command and Control
Center / UMVC2) vazifesini desteklemek için gereken kritik desteksiz (saf
ataletsel) seyrüsefere olanak tanıyabilen başka bir alternatif sistem bulunmamaktadır.”
Günümüzde, dünya üzerinde, 35’ten
fazla donanmada, iXblue ürünleri kullanılıyor. Guillaume Dandrieux,
iXblue’yu, son 15 yılda bu konuma ulaştıran başarıları ile ilgili şunları söylüyor: “Başlangıçta donanım yenileme
çalışmalarıyla girdiğimiz bu pazarda, bir taraftan da çözüm yelpazemizi
genişletmeye odaklandık. Bugün ise
iXblue FOJ INS ve AHRS (Attitude and
Heading Reference System / Yönelim
ve Baş Referans Sistemi) gibi çözümlerimiz, yeni gemi tasarımları için, müşterilerimiz tarafından giderek daha
fazla tercih ediliyor. iXblue’nun AHRS/
INS ailesi, sivil sınıflandırma kurallarına tabi karakol ve destek gemileri için
tasarlanan ve IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) uyumlu olan AHRS’den;
denizaltılar ve uçak gemileri için
MILSPEC ile tam uyumlu INS’ye kadar, her tür ihtiyacı karşılamaktadır.
iXblue sistemlerine güvenen donanmalar, yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirliğe sahip, en güncel katı hâl teknolojisinin avantajlarından ve mevcut
en iyi performanstan yararlanırlar. Ayrıca, iXblue sistemleri; donanım, yazılım ve arayüzler açısından güçlü ortak
özelliklere sahiptirler. Bu da filo seviyesinde entegrasyon, kurulum, konfigürasyon yönetimi, lojistik ve eğitim
ile bakım maliyetleri açısından önemli
tasarruflar sağlamaktadır.”
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Astute sınıfı denizaltılardan HMS Ambush

NETANS N3

NETANS: GNSS Erişimi
Kısıtlamaları Çağında Akıllı
Veri Dağıtım Birimleri
Ataletsel
seyrüsefer
teknolojisi,
iXblue’nun teknolojik gelişimin yolunu
açtığı tek alan değil. Son yıllarda, gemilerin ve denizaltıların en zorlu gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan,
yeni ve özelleşmiş bir akıllı denizcilik
Veri Dağıtım Birimi (DDU) serisi olan
NETANS geliştirildi. Guillaume Dandrieux, bu süreci şöyle açıklıyor: “Her
tür deniz platformunda gerçekleştirdiğimiz çok sayıda iyileştirme çalışmasında, ataletsel seyrüsefer sistemlerimizin sunduğu performanstan
yeterince yararlanılamadığını, hemen
fark ettik. Çoğu zaman, işlevsellik ve
kabiliyet açısından sınırlı DDU’larla
arayüz oluşturmak zorunda kaldık.
DDU’lar, seyrüsefer sistemi zincirine
ek bir değer veya yenilik getirmeksizin,
sadece çeşitli seyrüsefer sensörlerinden gelen verileri, yeniden dağıtmak
için kullanılıyordu. Bu nedenle iXblue,
katma değer yaratabilen ve modern
deniz kuvvetleri tarafından karşılaşılan
yeni zorlukların üstesinden gelebilecek, ölçeklenebilir bir akıllı DDU serisi
geliştirme kararı aldı.”
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Aslında, askeri sınıf GNSS sistemlerinin ortaya çıkması, su üstü gemilerinin; tek kaynaktan, kesintisiz, doğru
ve güvenilir gerçek zamanlı seyrüsefer
verilerine kolayca erişimini olanaklı hâle getirdi. Su altı platformları ise
tutarlı ve güvenilir seyrüsefer bilgisi
oluşturmak için, değerlendirilmesi,
karşılaştırılması ve sonra da işlenmesi
gereken, farklı sensör verisi kaynaklarına son derece bağımlı hâlde kaldı.
Ancak, GNSS sinyallerinin, son zamanlarda maruz kaldığı tehditlerdeki yoğun
gelişmeler, silahlı kuvvetlerde bir takım haklı kaygılara sebep oldu. Su üstü
muharip gemiler ve denizaltılarda kullanılan ve gittikçe daha da gelişen sensör ve silahların performansı, deniz harekâtlarının başarılı olmasında önemli
bir faktör. Bu sensör ve silahların etkili
bir performans sergilemesinde önemli
bir unsur olan seyrüsefer bilgisi de giderek daha kritik hâle geliyor.
Bu gelişmeler; performans, güvenilirlik, sağlamlık ve kullanıma hazırlık
açılarından, seyrüsefer bilgisi ile ilgili
olarak, giderek daha kritik talepler ortaya koyuyor. Dahası, su üstü ve su altı
alanlarındaki gereksinimlerin, özellikle düşman ortamlarda görev yapma
söz konusu olduğunda, birbirine yakın
hâle gelmesi yönünde, fark edilebilir
bir eğilim var.
Bu doğrultuda, iXblue NETANS DDU’ları, sadece ayrı ayrı sensörlerin topladığı verileri dağıtmakla kalmıyor; aynı
zamanda, verileri analiz ediyor, korelasyonlar kuruyor, verileri doğruluyor,

seçiyor ve eğer ihtiyaç duyulursa verilerin sağlığı ile ilgili uyarılar veriyor ve
bazı veri kaynaklarını kullanmayı kesebiliyor. Böylece, en güncel ve eksiksiz
birleştirilmiş veriyi, farklı sistemlere
-en önemlisi Savaş Sistemi’ne– gerçek
zamanlı olarak sunabiliyor. Yerleşik
seyrüsefer algoritmaları, çevre koşulları ne olursa olsun, en tutarlı verilere
(ataletsel, GNSS, manyetik, yeryüzü ya
da deniz tabanı referansları, önceden
alınmış kayıtlar vb.) dayanarak en güvenilir, tutarlı ve doğru bilgiyi verirler.
NETANS’ın temel özellikleri arasında;
verilerin sağlamlığını, bütünlüğünü ve
geçerliliğini sağlamak için, dâhili yedeklilik yönetimi, çalışır hâldeyken değiştirme kabiliyeti ve sensörü otomatik
tanıma özelliği bulunuyor.
NETANS serisi DDU’ların kurulumu
kolaydır; entegrasyon süreci basit önceden kaydedilmiş ayarlara indirgenmiştir; sezgisel bir arayüz ile kullanımı
kolaydır; çok yönlü ve ölçeklenebilirdir. Guillaume Dandrieux, şu bilgileri
veriyor: “NETANS, son 10 yılda, pek
çok savaş gemisine kuruldu ve donanma kullanıcıları çok memnun kaldı.
iXblue MARINS / NETANS paketi, entegre seyrüsefer sistemlerinin bel kemiği olarak, eşi benzeri görülmemiş bir
kabiliyet seviyesi sunuyor.”
iXblue, sınıfının en iyisi olan seyrüsefer
çözümünü kullanıma sunmak ve deniz harekâtlarında üstünlük sağlamak
için, NETANS serisi ile bir kez daha
seyrüsefer alanındaki uzmanlığının
kapsamını genişletiyor.
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Ohio Ordnance Works, Sınırlarını
Ordnance Works
Unidef ile Genişletiyor Ohio
(OOW), ABD’nin ve dünya
© MSI Dergisi

Jerry HURD: Her üç makineli tüfeğimizi de sergiledik. BMC, FNSS, Katmerciler ve Nurol Makina’nın yanı sıra başka stantlarda da ürünlerimiz var. Bu
firmaların bazı araçlarındaki uzaktan
komutalı silah istasyonlarında, bizim
ürettiğimiz silahlar kullanılıyor.

MSI Dergisi: IDEF’te hangi
ürünleriniz öne çıktı?

MSI Dergisi: Geçtiğimiz yılın
Ekim ayında, Türkiye’nin tedarik

M2HB 12,7x99 mm ağır makineli tüfek
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MSI Dergisi: Unidef ve OOW arasındaki
iş birliği hakkında neler söylemek
istersiniz?
Jerry HURD: Unidef ile 4 yıl önce tanıştık. Bizimle yine böyle bir fuar sırasında temasa geçtiler; ürünlerimizi
Türkiye’de pazarlamak istiyorlardı. Onlarla iş birliği yapmaya başladık ve ilk
2 yılda, düşük hacimli olmakla birlikte,
oldukça başarılı bir şekilde pek çok satış gerçekleştirdik. Başarılarımız, son 2
yılda ise artarak sürdü. Ortak olmanın
yanı sıra aynı zamanda dostuz. Unidef
ile birlikte çalışmaya devam etme konusunda da son derece istekliyiz.

Birol TEKİNCE
btekince@savunmahaber.com
edeceği bazı silahlara ilişkin ABD’den
ihracat lisansı alınması konusunda bir
sorun yaşanmıştı. Bize o süreçten biraz
bahsedebilir misiniz? Unidef ve
OOW olarak bu zorluğun üstesinden
gelmek için neler yaptınız?
Jerry HURD: Geçen sene bu zamanlar,
Emniyet Genel Müdürlüğünün envan© Ohio Ordnance Works

MSI Dergisi: Öncelikle OOW ve başlıca
ürünleri hakkında bilgi verir misiniz?
Jerry HURD: OOW, Ohio’nun Cleveland şehrinin hemen dışında yer alıyor.
30 yılı aşkın bir süredir faaliyetteyiz;
ama özellikle son 10 yıldır, odağımızı
askeri ürünlere kaydırdık. Özellikle de
uluslararası satışlara odaklanarak hafif, orta ve ağır sınıf makineli tüfekler
üzerinde çalışıyoruz. Şu an 57 kişilik bir
ekibiz.
Tüm dünyaya satış yapıyoruz. Şu anki
başlıca odağımız, Orta Doğu; özellikle
de Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman. Türkiye ve Batı Avrupa da bizim
için önemli pazarlar. Güney Amerika ve
Asya’ya da bir miktar satış yapıyoruz;
ama en çok satış yaptığımız bölge, Orta
Doğu.
Başlıca 3 ürünümüz; OOW249 hafif makineli tüfek, OOW240 orta sınıf makineli
tüfek ve M2HB ağır makineli tüfek. Her
3 ürünün de farklı sürümleri var.

genelinde çeşitli devletlerin
kurumlarının kullanımı
için ateşli silahlar üretiyor.
Türkiye’de Unidef ile
iş birliği yapan OOW,
Türk Silahlı Kuvvetleri
ile emniyet güçlerinin
önemli bir ortağı hâline
geldi. OOW ve Unidef,
artık iş birliklerini
genişletmenin ve daha da
derinleştirmenin yollarını
arıyor. IDEF 2017’nin de
katılımcıları arasında
yer alan OOW’nin
Uluslararası Satışlardan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Jerry Hurd ile
fuar sırasında bir araya
gelerek OOW’nin Unidef
iş birliği ve firmanın
geleceğe yönelik planları
hakkında konuştuk.

© MSI Dergisi

© MSI Dergisi

OOW ürünü makineli tüfekler, Unidef etiketi ile Katmerciler standında (solda) ve
BMC standında (üstte) da yer aldılar.

terine girecek çeşitli silahlar için almış olduğumuz ihracat lisansı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından
iptal edildi. Amerikan-Türk Konseyi
(ATC) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkilileri ile birlikte çalışarak
konuyu enine boyuna irdeledik. Sonunda, Amerikan Dışişleri Bakanlığı
tarafında bir hata yapıldığı tespit edildi. Konuyu ilgililere bildirir bildirmez
de gerekli düzeltmeyi yaptılar. Düzeltmenin yapılması ve ihracat lisansımızın onaylanması sadece 20 dakika
sürdü ve o zamandan beri herhangi bir
sorun yaşamadık.

MSI Dergisi: Türkiye’nin envanterinde
hangi ürünleriniz bulunuyor?
Jerry HURD: Her 3 ürünümüzün de
çeşitli sürümleri Türkiye envanterinde mevcut. Türkiye, OOW yapımı
makineli tüfekleri, yaklaşık 3 yıldır
kullanıyor. Her modelin bir piyade
sürümü, araçlarda ya da tanklarda kullanılan bir eş eksenli sürümü,
bir hava aracı sürümü ve bir de donanma sürümü var. Türkiye’ye, araçlara yönelik eş eksenli sürümün teslimatını gerçekleştiriyoruz. ASELSAN,
Nurol Makina, BMC ve Fotoniks gibi
hemen hemen tüm tedarikçilerle bir-

likte çalışıyoruz. Uzaktan komutalı
silah istasyonlarında, bizim makineli
tüfeklerimizi kullanıyorlar. Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı ise piyade versiyonlarını
kullanıyor.
MSI Dergisi: Önümüzdeki dönem için,
Türkiye’de; sanayileşme, ortak üretim
veya ortak tasarım ve geliştirme
faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik
planlarınız var mı? Eğer var ise
Türkiye’yi komşu ülkelere yönelik
üretim üslerinizden biri olarak
kullanmayı düşünüyor musunuz?
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Jerry HURD: Aslında Abu Dhabi’deki
IDEX fuarı sırasında, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir
ile görüştüm ve orada da benzer şeyleri konuştuk. Belli bir aşamada, buradaki offset yükümlülüğü sebebiyle
bunu yapmak zorunda kalacağız. Biz
bu konuyu şimdiden ele alıyoruz. Türkiye’de parça üretebileceğimizi biliyoruz. Türkiye’nin de burada parça
üretmemizden memnun olacağını biliyoruz. Buradaki esas nokta şu: Küçük
bir işletmeyiz ve ürünlerimizle gurur
duyuyoruz. Dolayısıyla kendi fabrikamız dışında -ABD’de, Türkiye’de ya da
herhangi başka bir ülkede olsun, fark

MSI Dergisi: Fuar sizin açınızdan
nasıl geçti?

OOW249 5,56x45 mm hafif makineli tüfek
© Ohio Ordnance Works
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Bu sene IDEF’e, üçüncü defa
katıldım. Çok başarılı bir fuar
olduğunu düşünüyorum.
ABD ve Orta Doğu’daki
fuarlarda karşılaşmadığımız
bazı müşterilerimizle bir araya
gelmemize olanak sağlıyor.
Burada çok farklı müşteriler
ediniyoruz.

etmez- bir ürün üretmemiz söz konusu olduğunda, gururumuz sebebiyle
biraz tereddüt yaşıyoruz. Ürünün bizim
ürünümüz olmasını istiyoruz. Ama aynı
zamanda, maliyetlerimizi azaltmak ve
offset yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, başka ülkelerle çalışmamız
gerektiğinin de farkındayız. Ayrıca Türk
insanının da kendi ürünlerini yapmanın gururunu yaşayabilmesi için, bunu
yapmamız gerektiğini biliyoruz. Başlangıç için çatal ayak (bipod), dipçik ve
ısı kalkanı gibi, kritik olmayan parçalardan oluşan aksesuarlarla başlamak
bizim için en iyi çözüm olacaktır. Fakat
zaman içinde, burada tam üretime geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu sadece
Türkiye için değil, bizim ihracatımız
açısından da gerekli. İhracat konusu
iki şeye bağlı. Biri Amerikan Dışişleri
Bakanlığı’ndan almayı hedeflediğimiz
teknoloji transferi izni; diğeri ise Türkiye’nin çok yakın ilişkilere sahip olduğu
belirli ülkelerin varlığı. Örneğin, Bahreyn’e satışlarımızı, Unidef aracılığıyla
gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Bahreyn’e
ihraç edilecek silahları Türkiye’de üretmek, bizim için de çok faydalı olacak.
Türkiye’deki üretimimiz, büyük ihtimalle orta sınıf makineli tüfeklerle
başlar. Üç ürünümüz arasında, üretimi
en kolay olan bu. Tahmin edileceği üzere, silah üretmek için belli bir geçmişe
sahip olmak ve öğrenme eğrisinin belli
bir noktasında olmak gerekiyor. Fakat
bizim de desteğimizle, Türkiye’nin üretimde gayet başarılı olacağına inanıyoruz. Uzmanlaşma gerektiren bazı teknikler ve üretim süreçleri var. Hafif ve
ağır silahların üretimi, biraz daha zor.

OOW240 7,62x51 mm
orta sınıf makineli tüfek

Jerry HURD: Bu sene IDEF’e, üçüncü defa katıldım. Çok başarılı bir fuar
olduğunu düşünüyorum. ABD ve Orta
Doğu’daki fuarlarda karşılaşmadığımız
bazı müşterilerimizle bir araya gelmemize olanak sağlıyor. Burada çok
farklı müşteriler ediniyoruz. Oldukça
büyük bir fuar. Üst düzey heyetler ziyaretimize geliyor. İstanbul’un zorlukları
haricinde -buraya ulaşmak saatler sürüyor- harika bir ziyaret oldu bizim için.
Yemekler muhteşem. İnsanlar harika.
Herkes İngilizce konuşuyor; bu bizim
için çok önemli. Yemek ya da içecek
siparişimi Türkçe verebiliyorum artık.
Dilinizi konuşmak kolay.
Buraya gelme konusunda da tereddüt
edilecek bir şey yok. IDEF’e katılmaya
devam edeceğiz.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Jerry HURD: Özellikle ASELSAN ve
Nurol Makina gibi Türk firmalarıyla olan
iş birliğimize dikkat çekmek istiyorum.
Bizim fabrikamızı ziyaret ettiler; biz de
onların fabrikalarını ziyaret ettik. Birlikte yapabileceğimiz pek çok iş için, büyük
bir potansiyele sahibiz. Sadece Türkiye
için değil, tüm bölge için bu böyle. Türkiye’de oluşturmakta olduğumuz ortaklıklar, bizim için çok önemli. Bunlar
dünya çapında ortaklıklar.
Türk şirketleri, birlikte çalışabileceğimiz şirketler ve onlarla çalışmaktan
mutluyuz. Diğer ülkelerde ise birlikte
çalışmanın sıkıntılı olabildiği şirketler
var. Bu şirketler, bize pek çok kısıtlama
getiriyor. Yerine getirmesi oldukça zor
talepleri olabiliyor. Türkiye’deki insanlar ise “bizim gibi insanlar”. Bizim gibi
insanlarla çalışmayı seviyoruz.

OOW’nin Uluslararası Satışlardan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Jerry Hurd’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:
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CTech, Uydu Haberleşmesi Mükemmeliyet Merkezi Olma Yolunda

S

on dönemde, uydu ve uydu haberleşmesi alanlarında
üstlendiği projeler ve geliştirdiği alt sistemlerle gündemde olan CTech’in IDEF 2017’de öne çıkarttığı çözümleri,
silahlı kuvvetlerin ve kamunun kullanımına yönelik geliştirdiği; GOVSAT güvenli uydu haberleşme sistemi ve insansız
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hava araçları için geliştirdiği uydu haberleşme sistemi oldu.
Tek kanal ve çok kanal modemlerden oluşan GOVSAT modemleri; frekans atlama ve güvenli haberleşme özellikleri ile
sürekli ve karıştırmaya karşı dayanıklı bir uydu haberleşme
altyapısı sunuyor. Hem sabit hem de hareketli platformlarda

© CTech

hizmet verebilen modemler, tek bir asker tarafından taşınabilen antenlerle de çalışabiliyor. CTech, NATO standartları
ile uyumlu bu modemleri, sıfırdan, kendi mühendislik gücü
ile tasarlayıp geliştirerek, pazarda, dünya üzerindeki 2 üreticiden biri konumuna yükseldi. Modemler, ITAR gibi ihracat
kısıtlarına da bağlı olmayacak şekilde geliştirildi.
CTech, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) izinleri dâhilinde,
geliştirdiği modemleri, yurt dışında da pazarlıyor. Bu kapsamda IDEF 2017, firmanın, modemleri ile ilgili potansiyel yurt dışı
müşterileri ile gerçekleştirdiği görüşmelere de sahne oldu.
CTech’in IDEF’te öne çıkarttığı bir diğer ürünü, ANKA-S projesi kapsamında, ANKA insansız hava aracı için geliştirdiği,
uydu haberleşme çözümü oldu. SSM ve TUSAŞ’ın görevlendirmesi ile CTech, bu çözümü, yurt dışından alınan hazır çözümün muadili olmak üzere geliştiriyor. İlk aşamada CTech’ten
beklenen, modem kısmının geliştirilmesi oldu. Modem, fuar
sırasında, sahada test aşamasındaydı. CTech, testleri, hazır
aldığı bir anten ile gerçekleştiriyor. Bir yandan da mekanik
sistemler konusunda uzman yurt içi firmalarla ve radyo-frekansı konusunda yetkin bir üniversite ile çalışarak, kendi antenini geliştiriyor. Bu antenin üretiminin ise 2017 yılı içerisinde tamamlanması ve kullanıma hazır olması planlanıyor.
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Hexagon Studio, Uzmanlıklarını Gözler Önüne Serdi

I

DEF’e ikinci kez katılan Hexagon Studio, mekanik tasarım
konularındaki bilgi ve becerilerinin yanında elektronik, yazılım ve elektrikli taşıt kontrol sistemlerine ilişkin son yıllarda
kazandığı proje deneyimlerini de paydaşlarına aktarma olanağı buldu.
Günümüzde taşıt elektroniğinin, özellikle de güç ve taşıt
kontrol sistemlerinin yaygın kullanım sahası bulmuş olmasından hareketle elektrikli araç teknolojileri üzerinde yoğun
mesai harcayan Hexagon Studio, bu doğrultuda, uzmanlık
alanlarını da yeniden şekillendirdi. Tasarım sorumluluğunu
üstlendiği elektrikli taşıt geliştirme projelerindeki bilgi ve
tecrübesinin bir uzantısı olarak;
n Elektronik araç kontrol mimarisi tasarımı,
n Sistem modelleme,
n Kontrol yazılımı oluşturma ve
n Hardware In the Loop (HIL / Donanımın da İçinde Bulunduğu)
benzetimleri yaparak sistem doğrulaması yapma
kabiliyetlerini de yetkinlik havuzuna ekleyen firma, bu
konulara ilişkin kabiliyetlerini, ziyaretçilerinin ilgisine sundu.
Firmanın odaklandığı bir diğer konu ise yüzer veya sabit deniz platformlarına yönelik iniş ve kalkış harekâtı yapacak
döner kanatlı hava araçlarının güvenli bir şekilde yanaşması veya ayrılması için ihtiyaç duydukları güvenli bölgenin
tanımlaması. Rüzgârın hızı ve yönü, iniş ve kalkış yapılacak
platformun geometrisi, platformun yüzer tip olması durumunda yönü ve hızı gibi parametreleri barındıran karmaşık
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matematiksel modellerin söz konusu olduğu bu çalışma,
hesaplamalı akışkanlar dinamiği, helikopter uçuş dinamik
modeli ve pilot refleks modeli gibi kritik öğeleri barındıran
benzetimlere dayanıyor. Firma, bu sayede, farklı gemiler ve
helikopterler için; Gemi Helikopter Harekât Sınırları ve Güverte Arayüz Pilot Efor Skalası haritaları oluşturabiliyor.
Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde, farklı sektörlerde geliştirdiği
mühendislik çözümlerinin ikili kullanım (dual-use) avantajını savunma sektörüne aktarmayı başaran Hexagon Studio,
otomotiv sanayisinde elde etmiş olduğu enjeksiyon parça
tasarım kabiliyetini, yeni nesil KBRN gaz maskesi tasarımı
ve geliştirilmesinde de başarıyla uyguladı. Farklı kullanıcı
profillerini dikkate alarak; görüş açısı, kullanıcı ergonomisi, fonksiyonellik gibi doğrudan saha kullanımına etki eden
parametreleri en iyileyen firma, Ar-Ge ile estetiğin yenilikçi
bir üründe harmanlandığı bir çalışma örneği ortaya koydu.
Hexagon Studio’nun yeni nesil KBRN gaz maskesi tasarımı,
katılımcılar tarafından da beğenildi.
Hexagon Studio, standında, Türkiye’nin önde gelen kara platformu ana yüklenicilerinden birinin zırhlı personel taşıyıcılarında kullanılmak üzere geliştirdiği, konsept arka kapak tasarımının prototipini da sergiledi. Ana tahrik sistemi, mekanik
kilitleme, acil çıkış kapağı, sızdırmazlık, acil durumda elle
müdahale ve hidrolik devre alt sistemlerin tamamını içerecek
şekilde geliştirilen konsept, firmanın çözüm çeşitliliğinin de
bir diğer göstergesi oldu.
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MSI Dergisi: Türkiye, T129 ATAK
helikopterinde, Honeywell ve
Rolls-Royce ortaklığı ile geliştirilen
CTS800 motorunu kullanıyor.
Aynı motor, Özgün Helikopter
Programı için de seçildi.
CTS800 konusunda Türk savunma
ve havacılık sanayisi ile iş birliği
çalışmalarınız hangi aşamada?
Serdar ÇETİNGÜL: Öncelikle, fuarda
Özgün Helikopter’in ilk prototipini görmenin bizim için de heyecan verici olduğunu belirtmek istiyorum. Böyle bir
çalışmanın bir parçası olmaktan büyük
bir gurur duyuyoruz.
Özgün Helikopter Programı’nda, motor teslimatımız geçen yıl başladı.
T129 ATAK helikopterleri için ise seri
üretim kapsamında teslimatlarımız
sürüyor. Kullanıcının, helikopterin performansından çok memnun olduğunu,
çeşitli kaynaklardan duyuyoruz ve bu
performansın arkasındaki ana etmenlerden birinin de bizim motorumuz olması, bizim için ayrı bir gurur kaynağı.
Türkiye’nin, savunma ve havacılık sanayisini geliştirme vizyonunu çok iyi
anlıyoruz ve motorun da kritik teknolojilerden biri olduğunun farkındayız.
Özgün Helikopter Programı kapsamında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’na, motor konusunda, Türk sanayisi ile nasıl iş birliği yapabileceğimize dair planları sunmuştuk. Yerli firmalarımız ile yaklaşık 3-4 yıldır, farklı
iş birliği konularını konuşuyoruz. Bu
planları hayata geçirmeye çalışıyoruz.
MSI Dergisi: Bu süreçte ITAR gibi
ihracat düzenlemeleri nasıl bir rol
oynayacak?
Serdar ÇETİNGÜL: ITAR’a tabi olmadan iş yapmanın yöntemleri var. Sonuçta CTS800, askeri bir ihtiyaç için geliştirildi ve içinde bazı kritik teknolojiler
var. Türk savunma ve havacılık sanayisi, son dönemde önemli mesafeler kat
etti. Bu kritik teknolojilerin Türkiye tarafından sanayileştirilmesi durumunda, motor da ITAR kapsamından çıkabilir. Türkiye’de, bu konuda çalışmalar
var. Örneğin, özgün bir helikopter motorunun geliştirilmesi çalışması var ve
biz, ihtiyaç olduğunda destek vermeye
hazırız.
MSI Dergisi: Honeywell,
TF-X projesinde hangi rolleri
üstlenmek istiyor?
Serdar ÇETİNGÜL: Yaklaşık 4 yıldan
beri, TUSAŞ ile düzenli bir şekilde
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Honeywell, Türkiye’nin Hedefleri
Doğrultusunda Görev Almaya Hazır!
Honeywell, IDEF 2017’de, Türkiye’ye ile iş birliğini
sürdürmek ve daha da arttırmak istediğini gösteren
yabancı firmalar arasında yer aldı. Honeywell’in,
Türkiye’de, savunma ve havacılık alanında yürüttüğü
çalışmaların son durumunu, Honeywell DSI (Defence
and Space International / Uluslararası Savunma ve
Uzay) Bölge Yöneticisi Serdar Çetingül’den dinledik.
TF-X konusunda çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi, bu projede, önce bir
konsept geliştirme çalışması yapıldı.
Bu süreçte, TUSAŞ, çeşitli firmalardan, çözümleri ile ilgili bilgi topladı.
Biz de bu aşamadan itibaren TUSAŞ’a
ve SSM’ye destek vermeye başladık.
Bilgi isteklerine cevap verdik. Teknolojinin, önümüzdeki dönemde nasıl
gelişeceği ile ilgili öngörülerimizi paylaştık.
Muharip uçak tarafına baktığımız zaman, Honeywell’i, diğer firmalardan
ayırt eden en önemli özelliklerden bir
tanesi, portföyündeki çeşitlilik. İniş takımlarından çevresel şartlar kontrol
sistemine, seyrüsefer sisteminden aviyoniklere kadar, geniş bir ürün yelpazemiz var. Bunlar; F-22, F-35 ve F-16

gibi platformlarda kullanılıyor. Türkiye’nin, muharip uçak alt sistemleri konusunda, mevcut bazı kabiliyetleri var;
bazı kabiliyetleri ise henüz oluşmadı.
Beşinci nesil bir uçağı sıfırdan geliştirme noktasında; teknolojik olgunluğa
sahip ve geleceğin teknolojilerini geliştiren bir firma ile çalışmanın, riskleri asgariye indirgeyeceği çok açık.
Biz, TUSAŞ’a ve SSM’ye; takvimi kısaltacak ve tekrar etmeyen mühendislik
maliyetlerini düşürecek çözümler öneriyoruz.
Bir diğer önemli avantajımız, sivil tarafta da uçak sistemleri üzerinde çalışıyor
olmamız. Bazı teknolojiler, sivil tarafta
daha hızlı gelişiyor ve bu sayede, askeri
tarafta, olgun ve maliyet-etkin çözümler sunabiliyoruz.

siber tehditlere de açık olmaması gerekiyor. Honeywell’in siber güvenlik
çözümleri, bu tür durumlarda, sistemin güvenliğini sağlıyor ve sahip olduğumuz çözümleri ülkemize aktarmaya
hazırız.
MSI Dergisi: Son olarak,
fuar ile ilgili izlenimlerinizi
paylaşır mısınız?
Serdar ÇETİNGÜL: IDEF’e çok önem
veriyoruz ve bundan sonra vermeye
de devam edeceğiz. Burası, son kullanıcı ve müşterilerimizle görüştüğümüz bir yer. Aynı zamanda, bizim
bu pazara olan taahhüdümüzü gösterebildiğimiz bir yer. İsmi bilindik,
bütün projelerde karşımıza çıkan bazı
firmalara bakıyorum ve IDEF’te olmadıklarını görüyorum. Bu, bizi açıkçası
çok şaşırtıyor. IDEF’e gelmiyorsanız,
bu ülkeye inanmıyorsunuz demektir.
Türkiye’ye inancımızı hiçbir zaman
kaybetmedik. Türkiye’de savunma ve
havacılık sanayisi altyapısının gelişmiş olması pek çok fırsatı beraberinde getiriyor. Eğer altyapı olmasaydı
ve yönetim bizi iş birliğine zorlasaydı,

© Honeywell

MSI Dergisi: Siber güvenlik
tarafındaki çalışmalarınızın
Türkiye’ye nasıl bir yansıması
olabilir?
Serdar ÇETİNGÜL: Honeywell, bir anlamda diğer alanlarda sunduğu çözümleri destekleyecek şekilde, özellikle endüstriyel ağların siber güvenliği
konusuna odaklanmış durumda. Şöyle
anlatayım: Honeywell’in, logosuna
da eklenen yeni bir sloganı var: “The
power of connected.” Türkçeye, “Ağ
üzerinden bağlı olmanın gücü” şeklinde çevirebiliriz. Bant genişliğinin artması ile bağlantılar üzerinden çok daha
geniş hacimli verileri aktarmak artık
mümkün hâle geldi ve bu da yeni kapılar açıyor. Örneğin, Honeywell, uçaklar
için hava radarları geliştiriyor. Binlerce
uçaktan bu radarlar aracılığıyla toplanan veriler, yerde bir araya getirilip büyük veri algoritmaları ile işlendiğinde,
karşınıza, anlık hava durumu ile ilgili
net bir fotoğraf çıkabiliyor ve uçuş rotalarını, örneğin türbülanstan kaçınacak
şekilde çok daha iyi planlayabiliyorsunuz. Ama tüm bu sistem, dışarıya veri
bağlantıları ile açık, ancak sistemin

CTS800

o zaman çok çaresiz kalırdık. Ama şu
anda, iş birliği yapabileceğimiz firmalar var. Fuarda, bu firmalarla da görüşmeler yaptık.

Honeywell DSI Bölge Yöneticisi
Serdar Çetingül’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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TUSAŞ Standı,
Gözleri Havacılığa Doyurdu

Fuar esnasında Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı
Fikri Işık, NTV kanalının canlı yayına, TUSAŞ standında,
T625’in önünde katıldı.

tandında; Özgün Helikopter Programı kapsamında geliştirdiği T625 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk prototipini,
atış denemelerinde kullandığı HÜRKUŞ’u, T129 ATAK Helikopteri’ni ve ANKA’yı sergileyen TUSAŞ, özgün ürünlerinin
geldiği noktayı vurguladı. TUSAŞ standında, Milli Muharip
Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi ve uydu projeleri için de
ayrı birer köşe yer aldı.
Fuar öncesinde, sergileneceği ile ilgili ipuçları verilen T625
Genel Maksat Helikopteri, sanılanın aksine, tam ölçekli model değil, motorları ve transmisyonu dışında hazır ilk prototipti. Helikopterin VIP konfigürasyonunda kullanılabilecek
örnek bir kabin ise ayrıca, tam ölçekli olarak sergilendi.

T129 ATAK Helikopteri ile dünyanın helikopter tasarımcısı
ve üreticisi firmaları arasında giren TUSAŞ, iddiasını, T625
Genel Maksat Helikopteri ile sürdürüyor. TUSAŞ, T625 Genel
Maksat Helikopteri’ni, 6 ton sınıfında bir helikopter olarak
konumluyor. Firmanın amacı, diğer firmaların, en yakın rakibi olan ve ağırlıkları 6,5 ton ila 7 ton arasında değişen modellerinden farklı bir ürün ortaya koymak. T625 Genel Maksat
Helikopteri’nin başlıca özellikleri ise şöyle sıralanıyor:
n Geniş bir görev yelpazesine sahip olan
T625 Genel Maksat Helikopteri; VIP, kargo,
hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma
görevlerini icra edebilecek.

S

T625’in
kuyruğunda
bulunan yatay
stabilizatörlerin
ucundaki
kanatçıklar,
helikopterin
dikkat çeken
özellikleri
arasında yer
alıyor.
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T625 Genel Maksat Helikopteri, “Geleceğin Kokpiti”
olarak da nitelendirilen, yeni nesil aviyoniklere sahip.
Bunların başında, F-35 uçaklarında kullanılanlara
benzer, geniş ve dokunmatik ekranlar yer alıyor.
Helikopterin aviyonikleri, TUSAŞ tarafından ortaya
konulan özgün kavramsal tasarım uyarınca,
TUSAŞ ve ASELSAN tarafından, birlikte geliştiriliyor.
Çift motorlu olan T625 Genel Maksat Helikopteri,
ilk aşamada, T129 ATAK Helikopteri’nde de kullanılan,
LHTEC firmasının CTS800 motorlarından güç alacak
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n

ve bu motorları kullanan, ilk sivil helikopter olacak.
Bu motorların sağladığı güç sayesinde helikopter
“Yüksek İrtifa ve Sıcaklık” performans gereksinimlerini
en iyi şekilde karşılayacak.
T625 Genel Maksat Helikopteri, kendi sınıfına göre,
geniş bir kabin ve kargo bölmesine sahip.
Fuarda, en yoğun oturma düzeni olan; 12 kişi + 1 veya
2 pilot konfigürasyonunda sergilenen helikopter,
kabine girenler tarafından, sunduğu ergonomi ile
tam not aldı.

T625, “Geleceğin
Kokpiti” olarak da
nitelendirilen,
yeni nesil aviyoniklere
sahip.
Fuarda, en yoğun oturma düzeni olan; 12 kişi + 1 veya 2 pilot konfigürasyonunda
sergilenen T625, sunduğu ergonomi ile kabine girenlerden tam not aldı.

T625 Genel Maksat Helikopteri’nin performans verileri,
hesaplanmış; fakat henüz uçuşta gösterilmemiş değerler
olmakla birlikte, helikopterin, motorları ve aerodinamik
tasarımı sayesinde, aynı mesafeyi, rakiplerine göre
daha az yakıt harcayarak kat edeceği öngörülüyor.
TUSAŞ, T625 Genel Maksat Helikopteri’nde, emin adımlarla
ve aşama aşama ilerlemek istiyor. Bu nedenle helikopter, ilk
aşamada, klasik kontrollere sahip olacak. Bununla birlikte,
altyapısı şimdiden hazır olan helikopterin, gelecekte fly-bywire kontrollere sahip sürümü de geliştirilebilecek.
T625 Genel Maksat Helikopteri’nin yük taşıyan yapısal elemanları, alüminyumdan üretilecek. Diğer pek çok yapısal
bileşen ise kompozit olacak.
TUSAŞ, Türkiye’de, silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin
ve kamu kullanıcılarının, asgari 250 adet T625 Genel Maksat
Helikopteri tedarik edebileceğini öngörüyor. Rakam büyük
olunca, iniş takımı gibi bileşenlerin de yerli firmalar tarafından, maliyet etkin bir şekilde tasarlanıp üretilmesinin önü
açılıyor.
n
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TUSAŞ’ın standında, uydu platformlarına
özel bölüm bir bölüm de yer aldı.

T625 Genel Maksat Helikopteri’nin, ilk uçuşunu, 2018 yılında gerçekleştirmesi ve sertifikasyonunu, 2020 yılında alması planlanıyor. Sertifikasyon süreci, şu anda Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile yürütülüyor. SHGM’nin, Avrupa Havacılık Emniyet
Ajansı (EASA) ile görüşmeleri ise devam ediyor.

ATAK, HÜRKUŞ ve ANKA,
Kendilerini İspat Ettiler
IDEF’in yabancısı olmayan T129 ATAK Helikopteri, HÜRKUŞ
ve ANKA, geçtiğimiz iki yılda, önemli kilometre taşlarını geride bırakmış olarak fuara geldiler.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı süren T129 ATAK
Helikopteri, yabancısı olmadığı IDEF’te; ROKETSAN’ın
UMTAS Anti-Tank Füzesi ve CİRİT Güdümlü Füzesi,
STINGER® Hava-Hava Füzesi ve 2,75” (70 mm) Klasik Roket
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silah konfigürasyonu ile sergilendi. HÜRKUŞ, Nisan ayında,
UMTAS ile yapılan atış denemelerinde kullanılan ve askeri
kamuflaj renklerinde boyanmış prototipi ile boy gösterdi.
Kanat altlarında UMTAS ve CİRİT füzelerini taşıyan uçağın önünde, taşınabilecek diğer mühimmata örnek olarak
ROKETSAN TEBER hassas güdümü mühimmatı da yer aldı.
Artık göreve başlayan ANKA ise ASELSAN CATS elektro-optik sistemi ve SARPER SAR radarının yanı sıra kanat altlarında ROKETSAN MAM-L ve CİRİT füzeleri ile sergilendi.
TUSAŞ, standında yer alan uydu platformlarına özel bölüm
ve GÖKTÜRK-1’in lansman etkinliği ile Türkiye’de, uydu platformları konusunda ilk adres olduğunu gösterdi. Bu bölümde, GÖKTÜRK-2’nin maketinin yanı sıra gelecekte gündeme
gelecek uyduların maketleri de yer aldı.
TF-X projesi ile ilgili köşede ise güncel tasarımın, sadece üst
kısmının görüldüğü, duvara gömülü bir modeli yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, TURAÇ’ın mühimmat
ailesi ile ilgili bilgileri, TURAÇ Genel Müdürü ve MÜSİAD Ankara Savunma
Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş’tan aldı.

© TURAÇ
© TURAÇ

TURAÇ, Mühimmat
Pazarında Baş Rolü
Oynamaya Hazırlanıyor

T

URAÇ, fuarda, kendisine ait STERLING markası ile
Mayıs ayında, MKEK üzerinden yurt içi satışlarına başladığı, 9x19 mm tabanca fişeklerine ilave olarak; seri üretimine başlayacağı 5,56x45 mm ve 7,62 mm serisi yivli tüfek
fişeklerini sergiledi. Firmanın standı, başta Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Lojistik
Komutanı Tümgeneral Ali Özkara, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Askeri Danışmanı Tuğgeneral (E) Yücel Karauz,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Silah Sistemleri Daire Başkanı Erkmen Özçelik, MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanı
Albay Mustafa Üstün, MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı
Bahattin Meral, POONGSAN Corporation Başkanı Woo Dong
Park olmak üzere, çok sayıda üst düzey yetkili ve heyet tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, özellikle Türkiye’de ilk
kez TURAÇ tarafından üretimine başlanacak 7,62x39 mm
fişeklere ilgi gösterdi.
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TÜMOSAN, PUSAT ile 4x4 TTZA Pazarında Ben de Varım Dedi

T

icari dizel motoru üretimi konusunda tecrübeli olan
TÜMOSAN, bu yılki IDEF’te ilk kez sergilediği PUSAT
ile 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) pazarına da girmiş oldu. TÜMOSAN tarafından özgün olarak geliştirilen
PUSAT’ta kullanılan ve yine firmanın kendi tasarımı olan
motor, şanzıman ve aracın yürüyen aksamı da birleştirilmiş
şekilde, araçtan ayrı olarak fuarda sergilendi.

PUSAT Sahneye Çıkıyor
PUSAT, TÜMOSAN tarafından,
modüler bir mimari ile değişik
kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir araç ailesi olarak
tasarlandı.
Aracın 4x4 TTZA sürümünün
personel taşıma kapasitesi,
mürettebat dâhil 9 kişi. NATO
standartlarına göre, mayın koruması ve balistik korumaya sahip olan aracın ağırlığı,
10 ton. Zırh koruması da modüler bir yapıda tasarlanan aracın
koruma düzeyi, üst koruma seviyelerine çıkartıldığında ise aracın
ağırlığı 12 tona ulaşıyor. Taşıdığı
personeli, şasi üzerine oturtulmuş zırhlı bir kabin vasıtasıyla
balistik tehditlerden koruyan
aracın mayın koruması ise şasi
altına eklenen modüler zırh kiti
ile sağlanıyor. Aracın kabin zırhı
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PUSAT 6x6 Lojistik Araç

gibi mayın koruma zırhı da kullanıcı isterleri doğrultusunda
arttırılabiliyor. Aracı rakiplerinden ayıran bu özellik sayesinde, kullanıcı, bugünün zırh koruması ihtiyaçlarını göz önünde
tutarak envanterine alacağı aracı, yarının gereksinimlerine
cevap verecek şekilde güncel tutabiliyor.
Aracı, sınıfı içerisinde farklı kılan bir diğer özellik de 4 silindirli
kompakt motorun mümkün kıldığı, kısa burun yapısı. Bu özellik ile sürücünün görüş açısının yanı sıra aracın şehir içindeki

PUSAT 6x6 Lojistik Araç

manevra kabiliyeti ve arazideki tırmanma kabiliyeti artıyor.
%70 dik eğim tırmanabilen araç, %30 yan eğimde dahi hareket
kabiliyetini kaybetmiyor.
Fuarda, üzerine, ASELSAN’ın SARP uzaktan komutalı stabilize
silah sistemi entegre edilmiş şekilde sergilenen araç, istenildiği taktirde, farklı özellikteki kuleler konfigürasyonları ile de
kullanılabiliyor. Araç üzerindeki ana silah sistemine ilave olarak, içerisindeki personel de atış mazgallarını kullanarak, araç
dışına çıkmadan muharebe etme imkânına sahip. Kabin bölümündeki tavan kapakları açılabilir şekilde tasarlanan aracın,
81 mm havan silahı taşıyıcı olarak kullanılması da mümkün.
TÜMOSAN’ın bir araç ailesi olarak tasarladığı PUSAT’ın, Orta
Sınıf TTZA ve Lojistik Araç sürümlerinin ise fuarda maketleri
sergilendi. Orta Sınıf TTZA, 4x4 tipinde; ancak daha uzun kabine sahip olacak ve bu sayede, daha fazla personel taşıma
ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandı. PUSAT’ın Lojistik Araç sürümü ise standart korunak sistemlerinin (shelter)
taşınması amacıyla ve KBRN araçları için uygun altyapıda
çift kabinli olacak şekilde geliştirildi ve taşıma kapasitesinin
arttırılabilmesi için, araç, 6x6’ya dönüştürüldü.

TÜMOSAN’dan Milli Motor
TÜMOSAN standında sergilenen diğer ürünler de firmanın
özgün olarak geliştirdiği ve tamamı PUSAT’ta kullanılan;
Yeni nesil dizel motor ailesinin 4 silindirli modeli, DURA 1300
şanzıman ve yürüyen aksam oldu. Bu üç ürün de birleştirilmiş şekilde, TÜMOSAN standında sergilendi.
Yeni nesil dizel motor ailesinden 4 silindirli motor, firma tarafından daha önce geliştirilen, 6 silindirli dizel motordan
elde edilen tecrübelerin ışığı altında ve en başından itibaren, 4x4 TTZA’larda kullanılmak üzere tasarlandı. 5,2 litrelik
hacme sahip olan bu motor, 250 beygir güç ve 900 Nm tork
üretebiliyor. Motorun en belirgin farklarından birisi, kuru
kartere sahip olması. Motoru rakiplerinin bir adım ötesine
taşıyacak olan bu özellik, pek çok avantajı da beraberinde
getiriyor. Öncelikle ıslak kartere sahip motorlardaki gibi,
eğimli arazide uzun süreli çalışma hâlinde motorun yağsız
kalması, dolayısıyla aşırı ısıdan zarar görmesi ihtimali asgariye iniyor. Bu özellik, motora, %70 dik ve %40 yan eğimde
dahi, efektif yağlama yapabilme kabiliyeti kazandırıyor. Ayrıca motorun altında, büyük bir yağ karterine ihtiyaç duyulmadığı için, motorun ağırlık merkezi alçalıyor ya da motorun
yağ karterinin, aracın altından dışarı çıkarak manevra kabiliyetini kısıtlaması engelleniyor.
Motor, sahip olduğu çift kademeli turboşarj ile hem düşük
devirlerde hem de yüksek devirlerde yüksek performans üretebiliyor. PUSAT araç ailesinde olduğu gibi, yeni nesil dizel
motor ailesi de TÜMOSAN tarafından, özgün ve modüler bir
platform olarak tasarlandı. Firma yetkilileri, böylelikle motor
üzerinde gelecekte yürütülecek geliştirme çalışmalarının, ithal motorlara göre çok daha kolay olacağını ifade ediyor.
Ağustos 2017 - 97

MSI

IDEF 2017 ÖZEL / Bölüm III

Milli Motora Milli Şanzıman

TÜMOSAN’ın, bu motorla birlikte sergilediği
diğer ürün olan DURA 1300 şanzıman, başından itibaren, motorla birlikte bir bütün hâlinde
tasarlandı. Bu ürün, firma tarafından geliştirilmekte olan şanzıman ailesinin de ilk üyesi.
Firma yetkilileri, şanzımanın, 100.000 saatlik
bir çalışma ömrünün olduğunu; ürün isminin de
bu nedenle hem İngilizcede “dayanıklılık” anlamına gelen “durability” kelimesinden hem de
Öz Türkçedeki “dura” (Durak) yani ömür, sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık kelimesinden geldiğini ifade ediyor. Otomatikleştirilmiş Manuel
Transmisyon (Automated Manuel Transmission
/ AMT) mimarisi ile tasarlanan DURA 1300’de, PUSAT’ta kullanılan; yeni nesil dizel motor ailesinin 4 silindirli modeli, DURA 1300 şanzıman
8 ileri ve bir geri vites bulunuyor. Şanzıman, ve yürüyen aksam
AMT özelliğine, üzerindeki bilgisayar tarafından otomatik mesi de yapılabilecek. Şanzıman ayrıca motorun performanolarak kontrol edilen, elektro-hidrolik vites değiştirici ile sının gelecekte artabileceği öngörüsü ile 300 beygir güç ve
kavuşuyor. Şanzıman üzerinde bulunan Güç Çıkışı (Power 1.250 Nm tork altında efektif olarak çalışabilecek şekilde geTake Off / PTO) ünitesi sayesinde de araç üzerine gelecekte liştirildi.
eklenebilecek çeşitli aksesuarlar için, mekanik güç çıkışı al- PUSAT için geliştirilen, ön ve arka diferansiyel kilidine samak mümkün oluyor. Bunun yanında; bu şanzıman için özel hip yürüyen aksam ise araca 4x4 özelliğini kazandırıyor. Aytasarlanmış aktif yağlama sistemi sayesinde her türlü taktik rıca aracın arka diferansiyeli de firmanın sergilediği diğer
görev ve eğim koşullarında uzun süre ömründen hiçbir ödün ürünlerdeki gibi, modüler bir yapıda tasarlandı. Bu sayede,
vermeden çalışabiliyor. TÜMOSAN yeni nesil dizel motor ai- arka diferansiyelin arkasındaki kapak çıkarılarak, çekiş gülesinden 4 silindirli motordakine benzer şekilde, şanzıman cüne sahip bir aks daha bağlanabiliyor. Böylelikle yürüyen
üzerinde kullanılan tüm yazılımlar TÜMOSAN tarafından aksam da PUSAT 6x6 Lojistik Araç’ta kullanılabilecek hâle
geliştirildiği için, ihtiyaç hâlinde, her türlü yazılım iyileştir- dönüşüyor.
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Vericor’dan,
Türk Tipi Hücumbot
Projesi için ITAR’a
Tabi Olmayan
Güç Çözümü:
TF50B
Vericor, Türk Tipi
Hücumbot Projesi için
önerdiği TF50B
gaz türbinini,
IDEF 2015’in ardından,
IDEF 2017’de de bir kez
daha tanıtma fırsatı buldu.
Projede sunulan motor
alternatifleri arasında
gaz türbini çözümü
teklif eden tek firma olan
Vericor, hücumbotların
ömür devri boyunca,
Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’na önemli
kabiliyetler kazandırmayı
vadediyor. Fuar esnasında,
Vericor’un teklifiyle ilgili
detayları, Vericor Başkanı
ve CEO’su Richard
S. Clinton ile konuşma
imkânı bulduk.
MSI Dergisi: TF50B, Türk Tipi
Hücumbot Projesi için ne gibi
avantajlar sunuyor?
Richard S. CLINTON: Bu gaz türbininin en önemli özelliği, bir havacılık
motorunun türevi olması; diğer bir
deyişle, bir havacılık uygulamasından
geliyor olması. Böyle olduğu için de
çok yüksek bir güç / ağırlık oranına ve
oldukça kompakt bir yapıya sahip. Bir
hücumbot ya da Hava Yastıklı Çıkarma
Aracı (Landing Craft Air Cushion
/ LCAC) gibi bir hava yastıklı taşıt
(hovercraft) için ağırlık önemlidir.
Hafif ve güçlü bir motora sahip
olmak istersiniz ve TF50B de kendi
güç sınıfındaki en hafif motor olma
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özelliğine sahip. Diğer yandan, dizel
motorlar, çok daha fazla yer kaplıyor
ve oldukça ağırlar. Dolayısıyla süratle
ilgili bir gereklilik söz konusu olduğunda; 50 knot’un üzerinde sürat gereksinimi ve 50 metreden uzun gemiler için TF50B, mükemmel bir çözüm
sunuyor.
Çoğu durumda TF50B, CODOG veya
CODAG
konfigürasyonlarında,
dizel motorlarla birlikte kullanılıyor.
Bu tür uygulamalarda, düşük süratli
seyir esnasında dizel motorlar kullanılır
ve yüksek sürate çıkmak gerektiğinde
de gaz türbini devreye girer. Böyle çözümlerin avantajı, daha az yakıta ihtiyaç
duymaları. Yakıt kapasitesi de gemi ta-

sarımında dikkate alınan parametrelerden biri.
MSI Dergisi: Vericor, Türk Tipi
Hücumbot Projesi’nin neresinde?
Motorunuzu doğrudan tedarik
makamlarına mı teklif ediyorsunuz;
yoksa tersaneler aracılığıyla mı
teklif ediyorsunuz?
Richard S. CLINTON: Teklifimizi, tersaneler aracılığıyla yapıyoruz. Tersanelerin
çoğuyla görüştük. Bazıları gaz türbinleri
konusunda zaten tecrübeli. Şunu da vurgulamak isterim ki; biz belirli bir platforma ya da tersaneye bağımlı değiliz.
Dolayısıyla TF50B, Türkiye’nin seçeceği
herhangi bir tasarıma uygulanabilir.

MSI Dergisi: TF50B’nin seçilmesi
hâlinde, Dz.K.K.lığı, fırkateynlerde
daha önce gaz türbini kullanmış
olsa da hücumbotlarında ilk kez gaz
türbini kullanmış olacak. Bu durum,
hâliyle bakım ve idame sisteminde
de değişiklikler getirecek. Bu
süreçte Vericor, Dz.K.K.lığını nasıl
destekleyecek?
Richard S. CLINTON: Bu sorunun iki
yanıtı var. Birincisi, TF50B, ITAR kısıtlamalarına tabi değil. Yani bu motoru
ticari olarak satabiliriz. İkincisi, Vericor, yerel firmalara, bakım ve idameyi
nasıl yapacaklarını öğretme konusunda istekli. Diğer ülkelerdeki projelerimizde, genellikle yerel bir ortak
buluyoruz ve onu, bakım konusunda
eğitiyoruz. Sonrasında, ortağımız olan
bu firmayı yetkilendiriyoruz ve bizden
indirimli yedek parça alabilmeleri için
onunla anlaşma imzalıyoruz. Büyük
motor firmaları, genellikle satış sonrası ürün ve hizmetleri kendilerine
saklarlar ve onlardan lisans almak
oldukça maliyetli bir süreçtir. Biz ise
farklıyız ve birlikte çalışması daha kolay bir firmayız.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Richard S. CLINTON: Dz.K.K.lığının,
LCAC sınıfı çıkarma araçlarına da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. LCAC’lerde
de TF50 kullanılıyor ve hem hücumbotlarda hem de LCAC’lerde aynı motorun
kullanılması, önemli lojistik avantajlar
sunacaktır.

Türkiye, bizim için stratejik bir ülke ve
burada, yerel ortaklarımızla birlikte
önemli bir varlığımızın olmasını istiyoruz.

Vericor Başkanı ve CEO’su Richard S.
Clinton’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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Çok az sayıda ülkenin sahip olduğu denizaltı kurtarma kabiliyetlerini bünyesinde toplayan TCG ALEMDAR (A-582), Büyükçekmece Koyu’nda ziyaretçilerini kabul etti.
TCG BAYRAKTAR (L-402); boyutu,
görev sistemleri ve yetenekleri ile
Türk tersanelerinin ve firmalarının
geldiği noktayı sergiledi.

IDEF 2017’de, Türk askeri denizcilik
sanayisinin amiral gemisi,
ADA sınıfı korvetlerden
TCG BÜYÜKADA (F-512) oldu.
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BİTES, standında, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’i de
ağırladı.

t

ANDAR Elektromekanik Sistemler, genişleyen ürün ailesi ile IDEF’te yer aldı.

t

Ürün sahibi KOBİ’ler arasındaki yerini sağlamlaştıran ANOVA, yürütmekte olduğu bir Teknoloji Kazanımı Yükümlülüğü (TKY) projesi kapsamında tasarlayıp
ürettiği yakıt transfer pompasını da ilk kez IDEF’te sergiledi.
t
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t

ASPİLSAN Enerji, farklı ihtiyaçlar için geliştirdiği ürünleri,
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’a da anlatma fırsatı buldu.
t

Ayyazılım, fuar
boyunca, hem yurt
içindeki hem de
yurt dışındaki
müşterileri ile
görüşmeler
gerçekleştirdi.

GES Mühendislik, başta Otomatik Seviyeleme Sistemi olmak üzere,
farklı çözümlerini sergiledi.

t

DEICO, ziyaretçilerini, “Yenilikçi Çözümler” (Innovative Solutions)
sloganı ile karşıladı.
t
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t

Gökser Makina, IDEF’te, ThermaCool markasını ön plana çıkarttı.

Sektöre hızlı bir giriş yapan IdeaLab, havadan bağımsız tahrik sistemi (üstte)
ve küçük turbojet motor test düzeneği (en üstte) gibi çözümlerini daha somut
olarak sergileyerek, önümüzdeki dönemde yapacaklarının ipuçlarını verdi.
t
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Menatek, kara platformlarına yönelik olarak kendi ürettiği alt sistem
ve alt bileşenleri sergileyerek hem Kara Kuvvetleri Komutanlığının
hem de sektör firmalarının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gösterdi.
Firma, hem paletli hem de tekerlekli araçlara ait; süspansiyon, fren,
güç aktarma ve soğutma sistemleri ile şase, kule ve gövde için parça
ve komple sistemler üretiyor. Babcock, Horstman, Merrill ve 42 Solutions
firmalarının CEO ve iş geliştirme direktörü gibi üst düzey yetkilileri de fuara,
Menatek standında katıldı ve deniz sistemlerine yönelik
görüşmeler gerçekleştirdi.
t

TİMSAN, hem askeri hem de sivil uygulamalar için geliştirdiği K-Loader’ı,
IDEF’te ilk defa sergiledi.
t

t
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Öztiryakiler, ihracat başarısı kazanmış ürünlerini sergileyerek yerli ve
yabancı konuklarına, onların da ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğu
mesajını verdi.
t

IDEF 2017, SOLOTÜRK’ün, havacılık tutkunları ile bir araya geldiği
platformlardan biri oldu.
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Nero Endüstri, fuarda, %90 yerlilik oranıyla üretmekte olduğu infilak bastırma sistemleri, 12 ülkenin ordusunda aktif olarak kullanılan bir firma olarak boy
gösterdi. Firma, fuar sırasında; Pakistan, Almanya ve ABD’de yürüyen çalışmalarla ilgili sipariş anlaşmaları ve ön sözleşmeler imzaladı. ABD’deki çalışmalarını
daha da genişletmeyi hedefleyen Nero Endüstri, Orlando’da bir fabrika kurdu. Fuar sırasında, ürünlerinin kalifikasyon testlerinin başarıyla tamamlandığı
haberini alan firma, bu fabrikada, Amerikan Silahlı Kuvvetleri için üretim yapacak.
t

t

Sınır gözetleme
ve anayurt
güvenliği gibi
uygulamalara
yönelik çözümler
geliştiren Seven
Technologies,
fuarı, başta
RF gözetleme
ürünleri olmak
üzere, özel
çözümlerini Türk
yetkililerine
tanıtma fırsatı
olarak kullandı.
Firmanın
üzerinde durduğu
konulardan
bir tanesi,
çözümlerinin
fiziksel
özelliklerinin yanı
sıra geliştiren
ekibin saha
tecrübesi ve
tecrübenin
yansıtıldığı
yazılım ile
kullanım konsepti
oldu.

Türk savunma sanayisine, ITAR kısıtlarına tabi olmayan teknolojik
çözümler sunan Ultra Electronics, TF-X için de mühimmat bırakma
mekanizması çözümünü öneriyor. Bu sistem, F-35 uçaklarında da kullanılıyor
ve sağlayacağı lojistik avantajlarla SSM ve TUSAŞ’ın ilgisini çekiyor.
Ultra Electronics, bu çözümün Türkiye’de üretimi ve bakım ve idamesinin
Türkiye’de yapılması konularını konuşmak için de hazır. Firma, Özgün
Helikopter Programı’na da buzlanmayı önleme sistemi ve çeşitli aviyonik
sistemleri ile destek vermek istiyor.
t
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Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki çeşitli helikopterlere, M134 Minigun entegrasyonunu başarıyla gerçekleştiren Unidef, bu çalışmasını, Başbakan Binali
Yıldırım’a anlatma fırsatı buldu.

t
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

Azerbaycan Silahlı
Kuvvetler Günü
t

Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin
kuruluşunun 99’uncu yıldönümü, 3 Temmuz’da,
Ankara’da, Azerbaycan Cumhuriyeti
Büyükelçiliğinde verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Azerbaycan Büyükelçisi Faig Baghirov, Azerbaycan
Savunma Ataşesi Albay Mushfik Mammadov
ve Azerbaycan Büyükelçiliği 1’inci Sekreteri
Ramil Gurbanov’un davetlileri girişte karşıladığı
resepsiyona; Milli Savunma Bakanı Yardımcısı
Şuay Alpay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral
Yaşar Güler, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral
Ümit Dündar’ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli, Ankara’da görevli yabancı askeri
ataşeler, Türk savunma sanayisi temsilcileri ve
basın mensupları katıldı.
Azerbaycan Savunma Ataşesi Albay Mushfik Mammadov,
resepsiyona katılan VESTEL Savunma ve AYESAŞ Genel
Müdürü Öner Tekin (en sağda) ve firma personeli ile beraber.

t

Azerbaycan Büyükelçisi Faig Baghirov resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı
Şuay Alpay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay II’inci Başkanı
Orgeneral Ümit Dündar ile beraber pasta kesti.
t

Azerbaycan Savunma Ataşesi Albay Mushfik Mammadov TSK ve AMAC üyeleriyle beraber.
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İngiltere Kraliçesi’nin Doğum Günü
İngiltere Kraliçesi’nin doğum günü, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un ev sahipliğinde, 5 Temmuz’da, Ankara’da, İngiltere Büyükelçiliği’nde verilen bir
resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye’de görev yapan diplomat ve
yabancı askeri ataşeler, üst düzey kamu görevlileri, Türk ve İngiliz savunma sanayisi firmalarının temsilcileri, çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.
t

Japonya
Öz Savunma
Kuvvetleri Günü
t

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü,
6 Temmuz’da, Japonya’nın Ankara
Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla
kutlandı. Japonya Büyükelçisi Hiroshi Oka,
Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay Hiroyoshi
Nakatsu ve eşlerinin davetlileri girişte karşıladığı
resepsiyona; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
Ankara’da görev yapan yabancı misyon
temsilcileri, askeri ataşeler, Türk ve Japon
savunma sanayisi temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.

Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay Hiroyoshi
Nakatsu AMAC üyeleriyle beraber.

t
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Slovenya Milli
Günü ve Silahlı
Kuvvetler Günü
t

Slovenya’nın Kurtuluş Günü’nün 26’ncı
Yıldönümü ve Silahlı Kuvvetler Günü, 6
Temmuz’da, Ankara’da verilen bir resepsiyon
ile kutlandı. Slovenya Büyükelçisi Igor Jukic,
Slovenya Büyükelçi Yardımcısı Tatjana Kovačič ve
Slovenya Savunma Ataşesi Albay Janko Steh’in
davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk Silahlı
Kuvvetleri personeli, diplomatlar, Ankara’da
görevli yabancı askeri ataşeler, Türk savunma
sanayisi temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

t

Slovenya Savunma Ataşesi Albay Janko Steh, AMAC üyeleriyle beraber.

t

Slovenya Büyükelçisi
Igor Jukic ve Gençlik ve
Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç

Haşimi Ürdün Krallığı Büyükelçisi Amjad Adaileh, resepsiyona katılan bakan, milletvekilleri
ve diğer misafirlerle beraber saygı duruşunda.

Haşimi Ürdün
Krallığı ile Türkiye
Cumhuriyeti
Diplomatik İlişkilerinin
70’inci Yıldönümü
t

Haşimi Ürdün Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti
diplomatik ilişkilerinin 70’inci yıldönümü
münasebetiyle Haşimi Ürdün Krallığı Büyükelçisi
Amjad Adaileh evsahipliğinde, 13 Temmuz’da bir
resepsiyon ve kültür programı gerçekleştirildi.
Haşimi Ürdün Krallığı Büyükelçisi Amjad Adaileh
ve eşi ile Haşimi Ürdün Krallığı Askeri Ataşesi
Tuğgeneral Suleiman Alkhazaleh’in davetlileri
girişte karşıladığı geceye; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün
yanı sıra milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli, Türkiye’de görev yapan diplomat ve
yabancı askeri ataşeler, çok sayıda davetli ve
basın mensubu katıldı.
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 241’inci Bağımsızlık Günü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 241’inci Bağımsızlık Günü, 7 Temmuz’da, Ankara’da, büyükelçilik konutu bahçesinde verilen bir resepsiyonla kutlandı.
ABD Büyükelçisi John R. Bass, ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Philip Kosnett ve ABD Savunma Ataşesi Tuğgeneral John Gordy’nin eşleriyle birlikte davetlileri
girişte karşıladığı geceye; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye’de görev yapan diplomat ve yabancı askeri ataşeler, üst
düzey kamu görevlileri, Türk ve Amerikan savunma sanayisi temsilcileri, çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.
t

ABD Büyükelçisi John R. Bass ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Vestel Savunma ve AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin ve ekibi de
resepsiyondaydı.
t

ABD Savunma Ataşesi Tuğgeneral John Gordy, ABD Savunma Ataşe Yardımcısı ve Hava Ataşesi Albay Jean E. Havens, ABD’nin yeni Kara Ataşesi Albay Bill N.
Saba, ABD’nin yeni Hava Ataşe Yardımcısı Binbaşı Troy Smith ve ABD Deniz Piyade Ataşesi Yarbay Benjamin T. Pipes, AMAC üyeleriyle beraber.
t
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Fransa Büyükelçisi Charles Fries ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Fransa Milli Günü

Fransa Milli Günü, 14 Temmuz’da, Ankara’da, büyükelçilik binası bahçesinde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Fransa Büyükelçisi Charles Fries ve Fransa
Savunma Ataşesi Deniz Yarbay Valery Sens’in davetlileri girişte karşıladığı geceye; o tarihte Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye’de görev yapan diplomat ve yabancı askeri ataşeler, üst düzey kamu görevlileri, Türk ve Fransız savunma sanayisi
firmalarının temsilcileri, çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.
t

Fransa Savunma Ataşesi
Deniz Yarbay Valery
Sens, AMAC ve FALO
üyeleriyle beraber.

Yeni AMAC
Yönetim Kurulu
Görevde
AMAC 2017 Genel Toplantısı, 16 Haziran’da,
Ankara Merkez Orduevi’nde yapıldı. Bu
toplantıda; AMAC Başkanlığı’na ABD Savunma
Ataşesi Tuğgeneral John Gordy, AMAC Başkan
Yardımcılığına ise Almanya Savunma Ataşesi
Albay Frank Tismer seçildi. MSI Dergisi olarak,
AMAC Yönetim Kurulu’na, yeni görevinde
başarılar diliyoruz.
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Tuğgeneral
John Gordy

Albay
Frank Tismer
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Mısır Milli Günü
t

Mısır Milli Günü, 20 Temmuz’da, Ankara’da,
büyükelçilik bahçesinde verilen bir resepsiyonla
kutlandı. Mısır Maslahatgüzarı Wael El-Naggar
ve Mısır Savunma Ataşesi Tuğgeneral Mohamed
Abdou’nun davetlileri girişte karşıladığı geceye;
Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü
Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu, Türkiye’de görev
yapan diplomat ve yabancı askeri ataşeler, çok
sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.
Mısır Maslahatgüzarı Wael El-Naggar ve
Mısır Savunma Ataşesi Tuğgeneral Mohamed
Abdou ve Mısır Savunma Ataşe Yardımcısı Alb.
Emad Abdeen, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun
90’ıncı Kuruluş Yıldönümü
t

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 90’ıncı Kuruluş Yıldönümü, 29 Temmuz’da, Ankara’da verilen
resepsiyonla kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Qinli Zheng ve eşinin,
davetlileri girişte karşıladığı resepsiyona; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli yabancı
diplomat ve askeri ataşeler, çok sayıda misafir ve basın mensupları katıldı. Bir konuşma yapan Albay
Zheng, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin, son dönemde emin adımlarla ilerlediğine; ziyaret ve personel
eğitimlerinin arttığına dikkati çekti. Temmuz ayında Çin Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemiden oluşan Uzak
Deniz Filosu’nun Türkiye’yi ziyaret ettiğini de ekleyen Albay Zheng, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin,
gelecek birkaç sene içindeki iletişim ve iş birliğini planlamak için yıl sonuna kadar Ankara’da, üst düzey
askeri diyalog toplantısını düzenleyecekleri bilgisini de paylaştı.

t
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Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Qinli Zheng, AMAC üyeleriyle beraber.

