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Gelişimini Sürdüren Türk Savunma
ve Havacılık Sanayisi, Bu Gelişimi Destekleyecek
Yeni Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

O

cak ayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ve yeni yapısıyla ilk kez gerçekleştirilen
Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısı başta
olmak üzere, önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı.
Her ne kadar detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmamış
olsa da bu SSİK toplantısında alınan kararların, sektördeki
projelerin ilerlemesi ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin, hem mevcut ürünleri açısından hem de geliştireceği
yeni ürünler açısından, önemli bir dönüm noktası olduğunu
söyleyebiliriz.
Sektörün, yerlilik oranı giderek artan ürünleri ve bu ürünlerin yerlilik oranlarını arttıran alt sistemleri, 2018 yılı içerisinde düzenlenecek, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli
etkinliklerde sergilenecek.
İçeriden başlayalım…
Sektörün gelişmesiyle birlikte, özellikle yurt içinde düzenlenen sektörel etkinliklerin, hem sayıca arttığı hem de odaklandıkları konuların giderek çeşitlendiği gözlemleniyor.
Bu etkinlikler arasında; 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Eurasia Airshow, 3-5 Temmuz tarihleri arasında
düzenlenecek SEDEC ve 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek SAHA EXPO, kapılarını ilk kez ziyaretçi ve katılımcılarına açacak etkinlikler olarak dikkat çekiyor.
MSI Dergisi’nin, “Resmi Yayın” olarak sponsorları arasında
yerini aldığı bu etkinliklerin, Türk savunma ve havacılık sanayisinin 2023 ihracat hedefleri ve sektördeki sinerji ve iş birliği
ortamının gelişimi açısından da önemli gelişmelere ev sahipliği yapması söz konusu.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Eurasia
Airshow, hava gösterilerinin yanı sıra yerli ve yabancı katılımcılarıyla bölgemizdeki önde gelen etkinliklerden biri olacağının sinyallerini veriyor.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin desteğiyle düzenlenecek
SEDEC’in, odaklandığı konu başlıkları arasında yer alan; iç
güvenlik, sınır ve anayurt güvenliği ile özellikle “güvenlik”
başlığı altında yer alan faaliyetler açısından önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.
Yine başta SSM olmak üzere, çeşitli kurumların desteğiyle
gerçekleştirilecek SAHA EXPO’da ise sektörün yerlilik oranı
her geçen gün artan ürünlerinde kullanılan alt sistemlerin
ve komponentlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi
maksadıyla çalışan firmaların ürünleri sergilenecek.

Geçmişte, iki yılda bir tekli yıllarda düzenlenen IDEF ve çiftli
yıllarda düzenlenen AIREX (bugün İstanbul Airshow) dışında
bir etkinliğin neredeyse olmadığı bir Türk savunma ve havacılık sanayisinden bahsedebilirken bugün çok farklı bir tablo
ile karşı karşıyayız…
Bu açıdan yaklaşıldığında, sektörel etkinliklerin sayısındaki
artışın ve etkinliklerin odaklandıkları konuların çeşitliliğini
de sektörün gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkün.
Sektör gelişimini sürdürdükçe, etkinlikler arasındaki
rekabetin de bu gelişimle birlikte artması ve bazı
etkinliklerin daha çok öne çıkması, sektöre, ayrıca değer katacaktır.
Bunların ve şimdilik burada bahsi geçmeyen diğer etkinliklerin, sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayabildiklerini, gelecekte, üzerinde ayrıca konuşacağımız bir
konu olarak notlarımızın arasına dâhil ediyoruz.

Türk Sanayisi Dünya Sahnesine Hazırlanıyor

Türk savunma ve havacılık sanayisinin, ürünleri, çözümleri
ve kabiliyetleri ile dünya sahnesine çıkacağı ve milli katılımla
yer alacağı yurt dışı etkinlikler ise sırasıyla şöyle olacak:
n DIMDEX 2018, 12-14 Mart, Katar
n DSA 2018, 16-19 Nisan, Malezya
n KADEX 2018, 23-26 Mayıs, Kazakistan
n Eurosatory 2018, 11-15 Haziran, Fransa
n ADEX 2018, 25-27 Eylül, Azerbaycan
n Indo Defence 2018, 7-10 Kasım, Endonezya
n IDEAS 2018, 27-30 Kasım, Pakistan
Bu etkinliklerden; DIMDEX, DSA, Eurosatory ve IDEAS fuarları için hazırlayacağımız ve Türk savunma ve havacılık sanayisinin ürün ve kabiliyetlerini öne çıkaracağımız özel sayılarla sektörün yurt dışında tanıtım faaliyetlerini desteklemeyi,
bu yıl da sürdüreceğiz. 2018 yılındaki ilk durağımız, Katar’da
düzenlenecek DIMDEX fuarı ve fuara özel bir içerikle yayına hazırlık çalışmalarında sona yaklaştığımız, MSI Dergisi
DIMDEX’18 Özel Sayısı olacak.
Yerinde gözlemlediğimiz etkinliklerden öne çıkan gelişmeleri sizlere ulaştıracağımız, etkinlik sonrası özel dosyalarımız
da yine bu yılki sayıların önemli konu başlıkları arasında yer
almaya devam edecek.
Şubat ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız
Mart sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

MSI

SSI

2018’de, Daha
Büyük Başarılara
Hazırız

T

ürk savunma ve havacılık sanayisi olarak yeni bir yıla,
yine büyük hedeflerle girdik. İhracatta, son yıllarda
yakaladığımız ivmeyi, bu yıl da sürdürmeyi öngörüyoruz.
2017 yılı, geneli itibarıyla başarılı bir yıl olarak seyretti.
Sektörün geneline ve ihracata yönelik detaylı analizleri,
önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Ama yine de kısa bir
değerlendirme yapmak gerekirse 2017 yılı ihracatımız,
1 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuruluşundan
beri, her sene ihracatını arttıran bir birliğiz. Ülkemizin
bulunduğu coğrafyadan ötürü yaşadığı süreçler, dünyada
yaşananlar ve devamlı değişen dengeler, hükümetler arası
stratejik ilişkileri merkezine alan bir sektör olduğumuz için,
zorlu bir dönem yaşamamıza neden oldu. Biz bu zorlu dönemi,
iyi bir sınav vererek atlattık. Çünkü ürünlerimize güveniyoruz
ve bu ürünleri, etkili bir şekilde tanıtıyoruz. Hedefimiz, bu zorlu
dönemden edindiğimiz tecrübelerle 2018’de daha büyük başarılara ulaşmak.
Bu hedefe ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğiz. Savunma Sanayii Müsteşarlığının desteğiyle
firmalarımızın ortaya koyduğu ürünleri, sağladığı hizmetleri, projeleri dünyaya tanıtmak için, her türlü mecrayı,
platformu kullanacağız; firmalarımıza destek olacağız.
Ajandamızda, tanıtım faaliyetleri, yine en üst sıralarda yer alacak. Büyük fuarlarda, gerek milli katılım
organizasyonlarımızla gerek kurumsal katılımlarımızla Türk savunma ve havacılık sanayisinin ürünlerini ve
Türkiye’yi tanıtacağız. İlk olarak, 12-14 Mart tarihlerinde, Katar’ın Doha kentinde düzenlenecek DIMDEX 2018 fuarına
katılacağız. 16-19 Nisan’da, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek DSA 2018 fuarının ardından,
23-26 Mayıs’ta, Kazakistan’ın Astana kentinde düzenlenecek KADEX 2018 fuarında boy göstereceğiz.
Yoğun programımıza, 11-15 Haziran’da, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek EUROSATORY 2018 fuarı
ile devam edeceğiz. Eylül ayına geldiğimizde ise Azerbaycan’a konuk oluyoruz. 25-27 Eylül’de, Bakü’de,
ADEX 2018 fuarına katılacağız. 7-10 Kasım tarihlerinde, Endonezya’nın Cakarta kentinde düzenlenecek
Indo-Defence Expo & Forum 2018 fuarının ardından, yılı, Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenecek
IDEAS 2018 fuarı ile noktalayacağız.
Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, sahip oldukları bilgi, birikim ve beceri sayesinde, birlikte çalışma
bakış açısı ile tasarlanmamış farklı sistemleri birbiri ile entegre edebilme ve bunları, aynı anda, uyumlu halde
işletebilme gücüne sahip. Bu gücü, dünya genelinde, farklı üreticilerle, sistemleri ve ürünleri ortak geliştirmek için
imzaladığımız uluslararası sözleşmelerde de görebiliyoruz. Bu özelliğimizle diğer tüm ülkelerin
sanayisinden ayrıldığımızı ve ayrıcalıklı hale geldiğimizi söyleyebiliriz.
Bu ayrıcalık, bizi daha büyük ve daha güçlü bir aktör haline getiriyor.
Bu yoğun programın öncesinde, tüm paydaşlarımıza başarılar diliyorum.

Latif Aral ALİŞ

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç BATUM:

“Ürünleri ortaya çıkmaya
başlayan Meteksan Savunma,
cirosunda ihracatın payını,
%30’lar seviyesine getirecek.”

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

© Meteksan Savunma

© MSI Dergisi

MSI Dergisi: Tunç Bey, projelerle ilgili
daha ayrıntılı sorular soracağız,
ama bunların öncesinde, 2017 yılının
genel bir değerlendirmesini yapar
mısınız? Meteksan Savunma,
nasıl bir yılı geride bıraktı? Neler
hedeflemişti, neleri başardı? Bunları;
ciro, Ar-Ge harcaması, ihracatın
cirodaki payı gibi rakamsal bilgilerle
de destekleyebilir misiniz?
Tunç BATUM: Meteksan Savunma,
2016 yılını, hedeflerinin üzerinde tamamlamıştı. 2017 yılına, bunun morali
ve motivasyonu ile başladık. Her şirkette olduğu gibi, Meteksan Savunma’nın
da finansal hedefleri var. Bu hedefler,
sadece ciro ve kâr bazlı değil; nakit akışı planlarına uyum, alacak-borç dengesi, kredi kullanımı gibi farklı finansal
hedeflerle de performansımızı takip
ediyoruz. Mevcut durumda, daha çok
8 - Şubat 2018

üstlendiği projeler kapsamında, geliştirme faaliyetleri yapan bir şirketiz.
2017’de de bu cari projelerimizin çok
aktif olacağını; yeni projelerin ise daha
az olacağını öngörmüştük; nitekim
böyle oldu. Cari projelerimizdeki performansımız, ciromuza olumlu yansıdı.
Muhtemel proje beklentilerimiz ise çoğunlukla milli deniz ve hava platformlarımızın ve mühimmat projelerimizin
seri üretimleri için vereceğimiz alt sistemlere bağlıydı. Bu anlamda, pek çok
proje, 2018 yılına sarktı. Fakat devam
eden projelerimizden gelen, ilave seri
üretim siparişleri oldu. Sonuçta, 2017
yılını da hedeflerimizin hepsine ulaşarak, başarıyla kapattık. Tüm bu hedeflerin dışında, proje zamanlarına uyum,
iş süreçlerimizi verimliliği, öğrenme
ve gelişme gibi pek çok somut performans hedefinde de istediğimiz sonuç-

2017 yılını, yurt içi
projelerinde önemli
gelişmelerle ve
3 farklı ürünü için
ihracat sözleşmeleri
imzalayarak geride
bırakan Meteksan
Savunma, 2018 yılına,
daha yüksek hedeflerle
giriyor. Ürün odaklı
bir yapılanmaya giderek
yeni bir dönemin
kapılarını açan firma,
ihracatta da çıtayı
yükseltmeyi hedefliyor.
Firma açısından 2017
yılının değerlendirmesi
ve 2018 yılı ile ilgili
öngörüleri hakkında,
Meteksan Savunma
Genel Müdürü Tunç
Batum’dan bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
lara ulaşma başarısını gösterdik.
Ciro bazında, 2017’de, 2016’ya göre,
yaklaşık %20’lik bir büyüme kaydettik.
2016 yılını, 96 milyon lira ciro ile kapatmıştık. 2017’de ise 120 milyon liranın
biraz üzerine çıktık.
2017 yılının önemli bir farkı, ihracat performansımız oldu. Bu yılın
öncesinde, cirodaki payı %5’i bulmayan ihracatımız, arka arkaya

MİLGEM projesinde geliştirilen
YAKAMOS sonarının, hem sualtı (wet-end)
hem de suüstü (dry-end) birimlerinden
oluşan bütününün sanayileşmesini,
Meteksan Savunma yaptı.

imzaladığımız
sözleşmelerle
birlikte, %10’un
üzerine çıktı.
Bunu da Türk
savunma ve havacılık sanayisinin, geçmişte hiç iş yapmadığı ya da çok az iş
bağlantısının bulunduğu ülkelerde imzaladığımız sözleşmelerle başardık. Bu
başarımız; pazar araştırması ve ülke
seçimi konularındaki yetkinliğimizin de
bir göstergesi oldu. Tabii ihracat hedeflerimiz de büyüdü. Kısa vadede, ihracatın ciromuzdaki payını %15-20 bandına
çekmeyi hedefliyoruz. Savunma ve havacılık sanayisinde sürdürülebilirlik için
ise ihracatın cirodaki payının, en az %30
mertebesinde olması gerektiğini değerlendiriyoruz ve bizim hedefimiz de bu.
2017’de, şunu gördük: Meteksan Savunma’nın, gelecek dönem için bir değişim ve dönüşüm geçirmesi gerekiyor.
Sektörümüzde, geçmiş dönemde olduğu kadar çok sayıda platform projesi
yok. Milli Muharip Uçak (MMU) gibi projeler devam ediyor; diğer yandan, sayı
olarak baktığımızda, platform projelerinde, başlatılanların tamamlanması
ile doğal olarak bir azalma var. Meteksan Savunma, bugüne kadar, özellikle
platformların alt sistemleri için proje
geliştiren, ileri teknolojiler konusunda Ar-Ge yapan bir firma oldu. Gelecek dönemde ise tüm bu birikimlerin
sonucunda, ürünleri ortaya çıkmış bir
firmaya dönüşecek. Aslında, 2017’de
ihracatta yakaladığımız başarı da bunun ipuçlarını veriyor. İmzaladığımız
3 sözleşmede de hazır ürünlerimizle
ipi göğüsledik. 2018 yılında, firmanın
kurgusunu değiştirip ürün odaklı bir
yapılanmaya geçeceğiz; proje yapma yeteneklerimizi de koruyacağız ve
kullanmaya devam edeceğiz. Geçmiş
dönemde, projeleri üstlenirken, Türkiye’nin el atmadığı, niş alanlarda çalışan
bir firmaydık. Ürünleşme sürecinde de
benzer bir yaklaşımız olacak. Her ürünümüzün mutlaka bir fark yaratması,
niş bir alana hitap etmesi, piyasada
bulunan muadillerinden bir adım önde
olması, ana kriterlerimiz olacak.
Ar-Ge cephesinde, ürünleşme stratejilerimiz doğrultusunda, kendi kaynaklarımız ile projeler yürüteceğiz.
Şu anda yürümekte olan, 3 Ar-Ge projemiz var. 2018 yılında projelendirilmesini beklediğimiz bir takım ürünlerin
temel yapı taşlarını oluşturmak üzere;
veri bağı, radar ve sonar konularında
yatırımlar yaptık.
Şubat 2018 - 9
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MSI Dergisi: 2018’de, proje odaklı
firmadan ürün odaklı firmaya geçerken
kurumsal yapınızda hangi değişiklikler
olacak?
Tunç BATUM: Ürün odaklı olmak, başka bir felsefe gerektiriyor. Bu felsefeye
uyacak bir yapıya geçiyoruz. Bu yapıda,
ürün ailelerine adanmış gruplar olacak. Bu gruplar, tasarımdan projeye, iş
geliştirmeden sistem mühendisliğine
kadar, ürün ailesinin her şeyiyle ilgilenecek. Bir anlamda, ürün ailesiyle yatıp
kalkacaklar. Böyle bir çalışma, sinerjiyi gerektiriyor; yapılanmamız da bunu
sağlayacak şekilde olacak.
Baktığımızda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), yakında nihai hâlinin
yayınlanmasını beklediğimiz 20182022 Sektörel Strateji Dokümanı’nda,
kurumsallaşmaya ve ürün sahipliğine
vurgu yapıyor. Bunu, ürün odaklı olma
öngörümüzün ne kadar yerinde olduğunun bir başka göstergesi olarak yorumluyoruz.
Şunu da vurgulamam gerekir: Meteksan Savunma; proje üstelenip bunu
sonuçlandırmak ve proje yönetimi konularında hâlâ iddialı bir firma. Bize rol
düştükçe, projeleri üstlenmeye devam
edeceğiz.

MİLDAR, 3 Koldan Geliyor

MSI Dergisi: Geçtiğimiz yılın önemli
gelişmelerinden biri de Helikopter
MİLDAR’ın kabulünün, başarıyla
gerçekleştirilmesi oldu. Süreç,
bundan sonra nasıl işleyecek?
Meteksan Savunma’nın hazırlıkları ve
beklentileri neler?
Tunç BATUM: Hava Platformları için
Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi
(MİLDAR) projesinin ilk fazı kapsamında; bir atış kontrol ve arazi profili rada-

rı olan Helikopter MİLDAR ile ilgili çalışmaları başarıyla tamamladık. 2007
yılından beri devam eden, teknik olarak
zorlu, onlarca mühendisin gece gündüz çalıştığı bir süreç yaşandı. Radarın
T129 ATAK helikopteri üzerinde uçuş
testleri dâhil geliştirilmesi ile ilgili tüm
süreçleri tamamlandı.
Helikopter MİLDAR, ülke olarak önemli teknolojik kazanımlar elde ettiğimiz
bir proje oldu. İkinci fazında, Otomatik
Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS) ve üçüncü
fazında da İHA MİLDAR’ın geliştirilmesinin önünü açtı.
Helikopter MİLDAR’ın, operasyonel
sahadan alacağı geri bildirimlerle olgunlaşacağını ve milli taarruz helikopterlerimizin, beka ve taarruz gücünü
önemli ölçüde arttıracağını değerlendiriyoruz. Sadece Meteksan Savunma
ve çalışanları değil, bu radarın geliştirilmesinde bize destek olmuş olan tüm
alt yüklenicilerimiz, danışman öğretim
üyelerimiz, SSM proje ekibi, TUSAŞ
yetkilileri; hepimiz, bu radarın muhakkak operasyonel olarak kullanıldığını
görmek istiyoruz.
Helikopter MİLDAR’ın denemelerini,
ATAK helikopteri ile yaptık; diğer yandan ATAK üzerinde kullanım, farklı
etmenlerin bir araya gelmesi ile oluşacak bir karar. Helikopterin orijinal
konfigürasyonunda, MİLDAR gibi bir
radar bulunmuyor. Tek bir helikopteri
düşündüğümüzde, MİLDAR’ın sağ kanat altında, silah taşıma noktalarından
birinde bulunması, helikopterin taşıyabileceği toplam silah yükünü azaltıyor.
Bununla birlikte, birlikte görev yapan
bir grup helikopterden birinde MİLDAR
bulunması; bu görev kuvvetinin, tek bir
radarla angajman sağlaması için yeterli. Şu anda bu kullanım konsepti çalışı-

lıyor. Bu konsept geçerlilik kazanırsa
MİLDAR’ın ATAK helikopteri üzerindeki
mevcut yerleşimi, ideal bir yerleşim;
çünkü görev gerektirirse takılabiliyor,
ihtiyaç olmazsa kolayca sökülebiliyor.
ATAK-2’de ise çok farklı bir noktadayız. MİLDAR, ilk günden itibaren
ATAK-2’nin konfigürasyonunda yer alıyor. Radar; ana rotorun üzerinde mi
olacak, gövde altına mı takılacak yoksa
burunda mı bulunacak, bu karar henüz
verilmedi. SSM’nin bizi görevlendirmesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve
TUSAŞ ile birlikte, bu konu üzerinde
çalışıyoruz.
MSI Dergisi: Helikopter MİLDAR ile
en bilinen muadili olan Lockheed
Martin’in Longbow radarı, sıklıkla
karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırma ile
ilgili siz neler söylemek istersiniz?
Tunç BATUM: Helikopter MİLDAR’ın
sözleşme görüşmeleri sırasında, mukayeseli olarak Longbow radarının
teknik özelliklerinin üstünden gereksinimlerin belirlendiğini söyleyebiliriz. Helikopter MİLDAR; ağırlık, azami
menzil ve çoklu hedef takip yeteneği
gibi özellikleri açısından, daha üstün
kabiliyetlere sahip olduğunu, saha
testleriyle ispatlamış durumda. Longbow’un, diğer aviyonik ve silah sistemleriyle entegrasyonu üzerinden, platformun var olan kabiliyet setini büyük
oranda genişletebildiğini; yetkinliğini

MİLDAR’ın, T129 ATAK helikopteri üzerinde uçuş testleri dâhil geliştirilmesi ile ilgili tüm süreçleri tamamlandı.
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İHA MİLDAR, İHA platformları için geliştirdiğimiz, küçük hacim ve
düşük ağırlığa sahip, sentetik açıklıklı görüntüleme (SAR) ve yerde
hareketli hedef tespit (GMTI) radarı. Birkaç ay içinde, kritik tasarım
sürecini sonlandırmayı hedefliyoruz.
arttırdığını gözlemliyoruz. Benzer şekilde, Helikopter MİLDAR’ın, hem milli
silah sistemleriyle hem de milli elektronik harp sistemleriyle entegrasyonu,
toplamda, taarruz helikopterlerimizin
kabiliyet setini genişletecektir.
MSI Dergisi: Geçtiğimiz günlerde,
OKİS’i, Baykar Makina’nın BAYRAKTAR
TB2 İHA’sı üzerinde başarıyla test
ettiniz. Bildiğimiz kadarı ile TUSAŞ
ile ANKA platformu için de testler
gerçekleştiriliyor. OKİS’in bu test
ve deneme süreçleri ile ilgili neler
söyleyebilirsiniz? OKİS’i ne zaman bir
platformda göreceğiz?
OKİS radar birimi
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Tunç BATUM: OKİS, yurt dışından ithal
edilen bir sistemin, milli imkânlarla
geliştirilmesi ve bu konudaki yurt dışı
bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için
başlatılmış bir proje. Radar tabanlı bir
sistem ve pistin çevresinde, yaklaşık
10-15 km’lik bir dairede İHA ile iletişime geçerek kalkış ve inişlerin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlıyor. GPS sistemlerinin; aldatılma,
karıştırılma gibi dezavantajlarına sahip
olmaması, OKİS’i öne çıkartıyor.
OKİS, hava aracına takılan bir terminal ve antenden; yerde ise radar birimlerden oluşuyor. Hava terminali
ve antenin düşük hacme ve ağrılığa
sahip olması, düşük güç tüketimi ve
entegrasyon kolaylığı, OKİS’in hitap
ettiği İHA yelpazesini oldukça genişletiyor. OKİS’i, BAYRAKTAR TB2 ve
ANKA’ya entegre ederek test etme şansı
yakaladık. Çok başarılı sonuçlar
elde ettik. Baktığımızda, ANKA gibi
daha büyük boyutlu İHA’larda, OKİS
benzeri sistemler kullanılıyor. Diğer
yandan, OKİS’in, boyut olarak taktik
İHA sınıfına giren BAYRAKTAR TB2’de
de başarıyla kullanılması, tasarımımızın üstün özelliklerini gözler önüne
seriyor.
OKİS’in kabul muayene testleri tamamlanmak üzere. Seri üretime hazır, nihai
ürünü, Eurasia Airshow’da sergilemeyi
planlıyoruz. OKİS’in, yurt içinde geliştirilen İHA’lar için envantere alınmasını

sağlayabilirsek eminim ki önemli bir
ihracat potansiyeli de yakalayacak ve
yabancı İHA üreticileri için de önemli bir alternatif olacak. Ayrıca, Gemiye
Konuşlu İHA ve AKINCI projelerinde de
OKİS’in kullanılması için uzun süredir
çalışmalar yapıyoruz.
MSI Dergisi: MİLDAR ürün ailesinin
bir diğer üyesi olan İHA MİLDAR ile
ilgili çalışmalarınız hangi aşamada?
Bu radarın hangi platformlara entegre
edileceği belirlendi mi?
Tunç BATUM: İHA MİLDAR, İHA platformları için geliştirdiğimiz, küçük hacim ve düşük ağırlığa sahip, sentetik
açıklıklı görüntüleme (SAR) ve yerde
hareketli hedef tespit (GMTI) radarı.
Birkaç ay içinde, kritik tasarım sürecini
sonlandırmayı hedefliyoruz.
Önümüzdeki dönemde, sabit olmayan ve operasyonel ihtiyaçlara göre
değişken konfigürasyonlardaki taktik İHA’ların kullanımının artacağını
tahmin ediyoruz. Elektro-optik sensörlerin yetersiz kaldığı operasyonel
şartlarda, taktik seviye İHA’larda kullanılabilecek küçüklükte SAR-GMTI
sistemlerinin, keşif ve gözetleme operasyonlarının kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. İHA MİLDAR da düşük hacim,
ağrılık ve güç gereksinimi özellikleri
ile temel olarak taktik seviye İHA’ları
hedefliyor. Benzer SAR sistemlerinin,
keşif ve gözetleme için kullanılan helikopter platformlarında da kullanıldığını biliyoruz.
MSI Dergisi: Burada, İHA’lar için bir
parantez açacak olursak Meteksan
Savunma, İHA’lar için hangi çözümleri
sunuyor?
Tunç BATUM: Türkiye’nin terörle
mücadeledeki başarısında, özellikle
İHA’ların yoğun ve etkin kullanımının
rolü büyük. Biz de OKİS, İHA MİLDAR
ve radar altimetre gibi ürünlerimizle
İHA’ların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir konuma ulaştık. Buna, şu
anda yurt dışından tedarik edilen veri
linki çözümlerini de eklemek istiyoruz.
Veri linki konusunda, çok yetkin bir firmayız. TÜBİTAK tarafından da desteklenen bir iç Ar-Ge çalışması ile İHA’larda kullanılabilecek, C-bantta çalışan,
elektronik harbe dayanıklı, frekans
atlamalı bir veri linki geliştirmek için
kolları sıvadık. 2018’in ikinci yarısında
da bu ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.
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Meteksan Savunma, sualtı akustiği ile ilgili bazı testleri, Bilkent Göleti Açık Su Test ve Kalibrasyon
Tesisi’nde gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin sualtı akustiği mükemmeliyet merkezi
olan Meteksan Savunma, akustik vektör sensör
gibi teknolojileri de geliştiriyor.
MSI Dergisi: 2017’de, yurt içi pazarda
başka hangi gelişmeler oldu? Hangi
sözleşmeleri imzaladınız, hangi
teslimatları yaptınız?
Tunç BATUM: Devam eden KEMENT
projemizin çok önemli bir gösterimini
gerçekleştirdik. Bu projede, SOM ve
ATMACA mühimmatlarının, ağ tabanlı
yönetilmesini sağlayacak haberleşme
terminallerini geliştiriyoruz. Ağ tabanlı mühimmat ve ağ tabanlı muhabere,
artık modern orduların vazgeçilmez
bir konsepti. Projede, bu terminalleri,
milli kripto ve milli dalga şekli ile geliştirmeyi başardık. KEMENT terminallerinin, aynı zamanda, Milli Taktik Veri
Ağı Projesi kapsamında kullanılacak
olgunlukta olduğunu düşünüyoruz.
Önümüzdeki dönemde, en önemli hedeflerimizden biri de bu.
HİSAR projesinde, yer ve füze üstü
veri bağı sistemlerinin teslimatına,
planlandığı şekilde devam ettik. Her
başarılı atıştan sonra, bizler de bu
projenin bir parçası olmanın gururunu
yaşıyoruz.
2016 yılında, çok önemli ve büyük hacimli projeler imzalamıştık. 2017 yılında, bu projelerimizin takvimlerinde,
Füze veri bağları, Meteksan Savunma’nın,
yurt içi ve yurt dışında iddialı olduğu faaliyet
alanları arasında yer alıyor.

kilometre taşı tarihleri vardı. Örneğin,
bir lazer elektronik karşı tedbir sistemi
olacak Lazer Kamaştırıcı Projesi’nde,
bir ara prototip ürettik ve 2017 yılı sonunda yapılan bir tatbikatta, %100 başarı ile kullanıldı. Eminim ki bu proje
tamamlandığında, özellikle yurt dışında çok ses getirecek.
MİLGEM’in, 3’üncü gemisinin gemi birimleri ve deniz birimlerinin fabrika
kabul testlerini, takvimine uygun olarak bitirdik.
IPS/IDRS Denizaltı Sonar Projesi’nin,
prototip testlerini başarıyla tamamladık.
AKYA Özgün Torpido Projesi kapsamında, Akustik Başlık Geliştirilmesi ve
Dümensuyu Dedektörü Geliştirilmesi
Projelerimiz, takvimlerine uygun olarak ilerliyor.
2017 yılında, yeni projelere de başladık. Bir Ar-Ge projesi olan MOGAN’da,
Bilkent NANOTAM ile birlikte, Milimetre Dalga GaN tabanlı, yüksek performanslı tümleşik devre geliştiriyoruz.
Projenin çıktısı ile özellikle MİLDAR
gibi radar sistemlerimizin yerlilik oranını arttırmış olacağız.
ANKA SATCOM Radom için de seri üretim siparişleri almaya devam ettik.

Meteksan Savunma,
Sualtı Akustiğinde
Arayı Açıyor

MSI Dergisi: SSM tarafından
Türkiye’nin Sualtı Akustiği
Mükemmeliyet Merkezi olarak
belirlenen Meteksan Savunma, bu
alanda, hem önemli projeler hem de
kritik Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.
Bunlara zaman zaman değiniyoruz;
ama aslında, belki de sektör, resmin
tamamını tam olarak bilmiyor.
14 - Şubat 2018

Bu alandaki çalışmalarınızı anlatır
mısınız?
Tunç BATUM: Sualtı akustiği alanında, neredeyse Meteksan Savunma’nın
kurulduğu yıllardan itibaren faaliyet
gösteriyoruz. O yıllardan itibaren imzaladığımız sözleşmeler ile faaliyetlerimizi, 3 temel noktada odaklandırdık:
Sonar Sistemleri, Sualtı Silah Sistemi Sonarları ve Sualtı Haberleşme ve
Sensör Ağları. Tüm bu alanlarda, adım
adım, SSM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) ile birlikte çalışarak
ilerledik. Örnek vermek gerekirse önce
MİDAS projesi ile piezo-elektrik seramik üretimini öğrendik; ardından,
MİLGEM projesinin ikinci gemisinde,
transdüser üretmeyi ve bunları, önce
bir dizin, sonra bir karkasa entegre etmeyi öğrendik. Şimdi de ARMERKOM
üzerinden yapılan teknoloji transferi
ile elektronik sistemler ve algoritmaları dâhil, sonar sisteminin tümünü
kapsayan bilgi birikimine sahip olduk.
MİLGEM projesinin 3’üncü ve 4’üncü
gemilerinde, bu birikimin üzerine koyduğumuz iyileştirmeler ve geliştirmeler ile birlikte, ürün teslimatı yapıyoruz. Çalışmalarımızın arkasında, 10
yıllık deneyim, yetişmiş mühendis gücü
ve büyük bir altyapı var. Malzemeden
sisteme kadar, çok derin bir uzmanlık
oluştu. Buradan denizaltı sistemlerine uzandık ve ilk yerli denizaltı sonarı
olan, IPS/IDRS sonarını, TÜBİTAK BİLGEM ile birlikte geliştirmeye başladık.
Bu deneyim ile denizaltı modernizasyon projeleri için hazır yapı taşları
ürettik ve bunları kullanarak teklifler
verdik.
Bir sonar şirketi için en iddialı işlerden
birisi olan, “Akustik Başlık” geliştirme
alanına da girdik. Önce başlığın algı-
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layıcı birimlerini geliştirdik ve teslim
ettik. Şimdi ise elektronik kartlarını
ve algoritmalarını geliştiriyoruz. Türkiye’de, yeni nesil sualtı sensörlerinin
geliştirilmesi ve sayısal haberleşme
konusunda, neredeyse tek firmayız ve
bu konularda, dünya ile aynı seviyede
bir bilgi birikimine sahibiz. Bu bilgi birikimi ile deniz sınırlarımızın güvenliği
ve MİLDEN (Milli Denizaltı) projesi gibi
konularda, önemli görevler alacağımızı
ve fark yaratan bir değer katacağımıza
inanıyoruz.
Daha geniş perspektifte ise hedefimiz,
önümüzdeki 10 yıllık süreçte, dünya
çapında bir sonar firması olmak. Bu
hedefe ulaşmamız için, SSM, Dz.K.K.lığı ve tersanelerimizin büyük desteğini
arkamızda görmek istiyoruz ve göreceğimizden eminiz.
MSI Dergisi: MİLGEM projesinde
geliştirilen YAKAMOS sonarının,
hem sualtı (wet-end) hem de suüstü
(dry-end) birimlerinden oluşan
bütününün sanayileşmesini, Meteksan
Savunma yaptı. Çalışmalarınıza ara
vermeden, sonarda, hem iyileştirme
hem de geliştirme faaliyetlerinizi de
sürdürüyorsunuz. Sektörde başka
firmaların da karinaya monteli sonar
geliştirmesi konusunda çalışmalar
yaptığı, son Deniz Sistemleri
Semineri’nde de üst düzey yetkililer
tarafından dile getirildi. Sektördeki
bu rekabet hakkında neler söylemek
istersiniz?
Tunç BATUM: Rekabetin, kişilerin, şirketlerin, sektörlerin ve hatta ülkelerin
gelişimine katkısı tartışılmaz. Fakat
bu kuralın çalışmadığı alanlar vardır
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ki birisi de sualtı akustiği dünyasıdır
diyebiliriz. Bunun en büyük sebebi ise
sektörün, dünya ölçeğinde dahi oldukça dar bir pazarının olması. Sektör
raporlarına baktığınızda, dünya sonar
pazarının, 4 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam; sivil,
bilimsel ve askeri satışların tamamını
temsil ediyor. Türkiye sonar pazarının
ise dünya pazarının, neredeyse %1-2’si
seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
Bu açıdan bakıldığında, her ülkenin,
sadece bir sonar şirketi çıkarabilmiş
olmasının neden tesadüf olmadığı da
görülebilir. Üstelik dünya ölçeğinde
rekabetçi bir sonar şirketi olmanız için,
yıllık 200 milyon dolarlık ciroların üstüne çıkmanız gerekiyor. Bu rakama
ulaşmak için de yıllık ihracatınızın toplam cironuza oranının, %60-70 seviyelerine çıkması gerekiyor. Yani sadece iç

YAKAMOS, Dz.K.K.lığı
envanterindeki en iyi karinaya
monteli sonar (HMS) sistemi.
Bunu, kuvvetin yaptığı poligon
testleri ile de ispat etti. Sistem,
TCG HEYBELİADA ve
TCG BÜYÜKADA ile birlikte,
NATO görevleri dâhil, dünya
denizlerinde ve farklı coğrafi
koşullarda başarıyla çalıştı.
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pazarla da yaşayamazsınız. Bu şartları
yerine getiremeyen şirketlerin, hayatta kalması mümkün değil. Meteksan
Savunma olarak, geçen 10 yıl içinde
imzaladığımız sualtı akustiği projelerine ait sözleşme hacmimiz, 60 milyon
avro civarında. Devam eden işlerimize
ait gelecek dönem tahsilatlarımız, yani
backlog hacmimiz ise 30 milyon avronun üzerinde.
Meteksan
Savunma’nın
bugünkü
konumuna gelmesi, 10 yıllık bir sürecin sonu. Bu süreçte, Meteksan
Savunma’nın yaptığı özkaynak harcamalarının yanı sıra devletimiz de buraya önemli bir yatırım yaptı. SSM ve
Dz.K.K.lığının önemli destekleri oldu.
Meteksan Savunma’da bir ekip yetişti;
bu ekip, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı, makaleler yazdı, akademik bildiriler sundu.
YAKAMOS
özelinde
baktığımızda,
bu sonar, TCG HEYBELİDADA ve
TCG BÜYÜKADA ile dünya denizlerini
dolaştı; Ümit Burnu’nu geçti. Sonarı,
proje süreçlerinde, yetkin bir sistem
olarak ortaya çıkarmak tabii ki önemli.
Diğer yandan, su altı dünyasının değişken fiziksel şartları nedeniyle, ancak
ciddi saha denemeleri yapılan sonarlar, olgun ve etkin birer algılayıcı hâline geliyor. YAKAMOS da Dz.K.K.lığı envanterinde, böyle bir ürün hâline geldi.
Dolayısı ile gerek Meteksan Savunma’nın yetkinliği gerekse YAKAMOS’un
ulaştığı olgunluk açısından baktığımızda, bunun arkasında, 10 yıllık bir
birikim ve devletin yaptığı önemli bir
yatırım olduğunu görüyoruz. Başka bir
firmanın sonar geliştirebilmesi için de
benzer bir birikimin, benzer bir yatırımla oluşturulması gerekir ki; dünyada, hiçbir ülkenin birden fazla sonar
firması yokken Türkiye’nin de kaynaklarını bu şekilde harcama lüksü olmadığını değerlendiriyoruz.
Bizce, ülkemizde sualtı akustiği, alanında değer yaratan üniversite, araştırma kurumu, özel sektör ve Dz.K.K.lığı
dâhil tüm kurum ve kuruluşlar, tek bir
çatı altında koordine edilmeli ve var
olan pastanın içinde, kendilerine bir
yer bulmalı. Bunlar, Türkiye’nin sonar
şirketi olan Meteksan Savunma’nın
ekosistemini oluşturmalı. Böylece, yurt
içinde rekabet etmek yerine, yurt dışındaki 200 milyon dolar ihracat hedefine
koşabiliriz. Eğer bugün bu ortak akıl ile
birleşemezsek ileride, sürdürülebilirlik baskısı, bizleri er ya da geç yine bu
noktaya getirecek; ama bugünkünden
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Meteksan Savunma, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Yangın ve Yara Savunma
Simülatörlerinin işletme ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin sorumluluğu da üstlendi.

daha zor bir süreç olacak. Bu yüzden,
doğru olanın, yurt dışında rekabet; yurt
içinde sinerji olduğuna inanıyorum.
MSI Dergisi: YAKAMOS sonarının
uluslararası piyasada rekabetçiliğini
nasıl değerlendiriyorsunuz? MİLGEM
korvetlerinin ihraç edilmesi gündeme
geldiğinde, YAKAMOS da üzerlerinde
olacak mı?
Tunç BATUM: YAKAMOS, Dz.K.K.lığı
envanterindeki en iyi karinaya monteli sonar (HMS) sistemi. Bunu, kuvvetin yaptığı poligon testleri ile de ispat
etti. Sistem, TCG HEYBELİADA ve TCG
BÜYÜKADA ile birlikte, NATO görevleri
dâhil, dünya denizlerinde ve farklı coğrafi koşullarda başarıyla çalıştı.
Dünyada, sonar konusunda önde gelen
firmalar, yıllar önce geliştirdikleri ve
Meteksan Savunma’nın
Yara Savunma
Simülatörü’nde,
gerçekçi eğitimler
gerçekleştiriliyor.

iyi çalışan sonarlarını, güncelleyerek
ilerliyor. YAKAMOS, bunların arasında,
daha sonra geliştirildiği için, teknolojisinin daha yeni olması ile öne çıkıyor.
Kuşkusuz, teknoloji olduğu yerde kalmıyor. Biz de YAKAMOS’u, geleceğe
taşımak için şimdiden yol haritamızı oluşturduk. Teknoloji trendlerini
ve müşteri beklentilerini analiz ettik;
geleceğin rekabet koşullarını inceledik. Yapacağımız geliştirmeleri, yurt
içindeki platform modernizasyon ve
üretim projeleri ile de takvimsel olarak eşleştirmeye çalıştık. Amacımız,
YAKAMOS sonarını, ürün yaşam döngüsü içinde, sürekli geliştirmek. Geriye dönük uyumluluk kaygılarını göz
ardı etmeden, sürekli performansını
arttırmak ve yurt dışındaki rekabette
fark yaratacak özellikler katmak. Bu

© MSI Dergisi

yol haritasını, SSM ve Dz.K.K.lığı ile de
koordine ediyoruz.
Yurt içinde, YAKAMOS’un, kullanılabileceği tüm platformlarda yer alacağını öngörüyoruz. Yurt dışında ise ilk
aşamada, MİLGEM’in ihracat faaliyetlerinde, STM ile beraber çalışıyoruz.
Bir sonarın, üzerinde yer alacağı platformla tam entegre olması; o platformun gürültü kaynaklarına göre optimize edilmiş olması çok önemli. Başka
bir gemide başarılı olmuş bir sonarı
MİLGEM’e taktığınızda, bu optimizasyon çalışmaları yapılmadan aynı
performansı göstermesini bekleyemezsiniz. YAKAMOS da MİLGEM’de
en iyi performansı gösterecek sonar
olduğundan, MİLGEM ihraç edildiğinde, mutlaka üzerinde olacaktır diye
düşünüyoruz. İhracat pazarlarında,
orta ve uzun vadede, MİLGEM dışında
platformlarda da sonar ailemizle yer
almayı hedefliyoruz.

Projeler ve Sistemler
Çeşitleniyor

MSI Dergisi: Haberleşme Sistemleri
faaliyet alanında, füze üstü veri bağları
dışında, farklı platformlar ve sistemler
için planlarınız, hedefleriniz var mı?
Tunç BATUM: Bildiğiniz gibi günümüz
harekât konseptleri, ağ temelli harekâtı; gerçek zamanlı veya gerçeğe
yakın zamanlı unsurlar arası güvenli
veri aktarımını sağlayan veri bağlarını
vazgeçilmez kılıyor. Meteksan Savunma olarak füze ile platformlar arasında sunduğumuz özgün, güvenilir ve
yüksek bant genişlikli veri bağı sistem
çözümlerimizi; kara, deniz ve hava
platformları arasındaki ihtiyaç duyulan haberleşme sistemlerine taşımak,
hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda,
daha önce de belirttiğim gibi, başta
İHA’lar olmak üzere, döner ve sabit kanatlı insanlı keşif, gözetleme ve saldırı
hava araçlarının ihtiyaç duyduğu veri
bağları için, C-Bant Veri Bağı Sistemi
geliştirme çalışmalarına başladık ve
sistemimizi, bu yılın ikinci çeyreğinde,
kullanıcılara sunmayı hedefliyoruz.
Seyir füzeleri için, Türkiye’nin, ilk milli
ve özgün taktik veri bağı terminallerini geliştiren bir kurum olarak; mevcut
taktik veri bağlarının bilinen zafiyetlerini
ortadan kaldıran, hızlı, güvenilir, elektronik karıştırmalara dirençli, platformların ve harekât ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayan milli bir taktik veri bağı çözümü sunmak, bir diğer hedefimiz. Bu
bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),

Platform Simülatörleri,
bizim ihracat pazarındaki
en önemli alanımız. Hâlihazırda
memnuniyetlerini ifade ederek
eğitim faaliyetleri sürdüren
Umman Deniz Kuvvetleri için
tesis ettiğimiz Yara Savunma
Eğitim Simülatörü, şirketimizin
ve aynı zamanda savunma
sanayimizin, Umman’a
ilk ihracatı.
SSM ve platform sahibi veya entegratör
firmalarımızla birlikte, çalışmalarımıza
hızla devam ediyoruz ve kısa sürede,
maliyet etkin bir sistem çözümünü kullanıma sunacağımıza inanıyoruz. Taktik
sahada; veri, ses ve görüntü gibi yüksek
bant genişliği içeren ve ölçeklenebilir
kanal yapısına sahip haberleşme sistemlerini, kara platformları için üretmiş
ve kullanıma sunmuş durumdayız. Bu
altyapıya ihtiyaç duyan; mevcut, modernize edilecek veya geliştirilecek hava
platformları için de sistem çözümü sunmak arzusuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
MSI Dergisi: Meteksan Savunma,
lazer kamaştırıcı konusunda da
çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar ile
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Tunç BATUM: Lazer sistemlerine yönelik olarak, geçtiğimiz yıllarda başarıyla tamamladığımız projelerden elde
ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini,
endüstriyelleştirmeye -nihai ürün ve
sisteme dönüştürmeye- yönelik yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Deniz
platformları için yürüttüğümüz lazer
kamaştırıcı çalışmalarımız, bunlara
örnek teşkil ediyor. Böylece, çeşitli as-

keri platformlara karşı tehdit oluşturan
güdümlü mermi ve füzelerin, işlevsel
olarak imhasına ya da bertaraf edilmesine yönelik bir çözüm oluşturacağız.
MSI Dergisi: Platform Simülatörleri
faaliyet alanında, önemli ihracat
projeleriniz var. Diğer yandan, yurt
içinde, Yara Savunma ve Yangın Eğitim
Simülatörlerinden sonra, yeni bir proje
imzalamadınız. Bu alanda, yurt içi
pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu pazarda, Meteksan Savunma’yı
nasıl konumlandırıyorsunuz?
Tunç BATUM: Platform Simülatörleri,
bizim ihracat pazarındaki en önemli
alanımız. Hâlihazırda memnuniyetlerini ifade ederek eğitim faaliyetleri
sürdüren Umman Deniz Kuvvetleri için
tesis ettiğimiz Yara Savunma Eğitim Simülatörü, şirketimizin ve aynı zamanda
savunma sanayimizin, Umman’a ilk ihracatı. Başarı ile tamamlanan bu proje,
gerek bölgede gerekse uluslararası
alanda, yara savunma simülatörü vasıtasıyla tanınırlığımızı sağladı. Geçen yıl
da Kore Cumhuriyeti’nin Yara Savunma
Simülatörü ihalesini, yerel ortağımızla
kazandık ve bu proje de takvimine uygun olarak devam ediyor.
Yurt içinde ise Yara Savunma ve Yangın
Eğitim Simülatörleri projemizin kabulü sonrası, 2017 yılı Ocak ayında, yine
bir ilk uygulamada yer aldık ve söz konusu simülatörlerin, işletme ve bakım
faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin
sorumluluğu da üstlendik. Bu, Deniz
Kuvvetlerimiz için, ilk niteliği taşıyan
bir uygulamaydı.
2017’de, SSM’nin, yine elektromekanik ağırlıklı bir projesine teklif verdik;
şu anda değerlendirme aşamasında.
Önümüzdeki dönemde, platform simülatörleri alanında, bir dizi yeni fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Yurt içinde
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Retinar PTR

Meteksan Savunma, Retinar OPUS’un
elektro-optik kamerası için bir Türk firmasının
ürününü kullanmaya başlayarak hem yerlilik
oranını arttırdı hem de sistemin maliyetini düşürdü.

ve dışında, yeni yangın ve yara savunma
simülatörleri yanı sıra farklı ihtiyaçlara
yönelik platform simülatörleri ve sivil
uygulamalarında görev almayı hedefledik. Dört bir koldan yürüttüğümüz faaliyetlerle, platform simülatörleri konusunda, geleceğe umutla bakıyoruz.
MSI Dergisi: Retinar ürün ailesinin,
ilk ihracatını gerçekleştirdiniz.
Yurt içinde ise potansiyel
müşterilerinizin değerlendirmeleri
devam ediyor. Bu konuda, 2018 yılında
yeni gelişmeler olacak mı?
Tunç BATUM: Retinar Çevre Gözetleme Radarı ailesi, milimetre dalga
radar teknolojilerinde elde ettiğimiz
tecrübe ile kendi özkaynaklarımızı kullanarak geliştirdiğimiz; muadili pek olmayan bir ürün. 2017 yılına kadar, bu
ürün ailemizin herhangi bir üyesinin
yurt içinde envantere girmemiş olması,
motivasyonumuzu biraz düşürmüştü
ve ağırlığı, yurt dışı pazarlara vermemize neden olmuştu. 2017’de de ilk ihracat sözleşmemizi imzaladık. 2018’in
ilk yarısında da teslimat yapacağız. Bu
arada, yurt içinde de TSK ve İçişleri Bakanlığı nezdinde güzel gelişmeler oldu.
Ürünlerimiz, bir süredir, zorlu koşullarda test ediliyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle elektro-optik
sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, Retinar’ın bir kurtarıcı olduğu vurgulanıyor. Bu testler, bizim için de çok
yararlı oluyor; biz de ürünümüz daha
da geliştiriyoruz. Şu anda çok olumlu
bir noktaya geldik. Retinar’ın, 2018’de,
çok daha fazla ses getirecek bir ürün
olacağını tahmin ediyorum.
MSI Dergisi: Retinar ürün ailesine
yeni eklenecek sistemler var mı?
Tunç BATUM: Özellikle yurt dışındaki
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mevcut rekabet ortamı ve gelişen teknolojileri dikkate alarak, ürünlerimizi
sürekli geliştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Bunun bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra Meteksan Savunma’nın
doğrudan ana faaliyet alanlarında olmayan bileşenlerin yerlileştirilmesi için
de arayış içindeyiz. Örneğin, Retinar
OPUS’ta kullandığımız elektro-optik kamerayı, yurt dışından alıyorduk. Şimdi,
bir Türk firmasının ürünün kullanacağız. Böylece, kameranın maliyetini de
düşürdük; sistemin toplam maliyetinde
de %30’a varan bir iyileştirme sağladık.
Retinar ürün ailesi ile ilgili yeniliklerimizi de bu yıl içerisinde katılacağımız
fuarlarda, ziyaretçilerimizin ilgisine
sunacağız.
MSI Dergisi: Meteksan Savunma,
hava ve deniz platformlarına
çeşitli sistemler sağlıyor. Kara
platformlarında ise hava ve deniz
tarafına göre daha düşük bir profil
görüyoruz. Kara platformlarına
yönelik açılımınız olacak mı?
Tunç BATUM: Bu, doğru bir tespit. Kara
platformu üreticilerimizin çeşitliliği ve
yurt dışı ihracat potansiyeli düşünüldüğünde, kesinlikle odaklanmamız gereken bir alan olduğunun farkındayız.
Kara platformlarına değer katabilecek
ürünlerimizin ortaya çıkması ile birlikte,
var olan konsantrasyonumuzu daha da
arttırdık ve platform üreticileri ile daha
fazla zaman geçirmeye başladık. Örneğin, Retinar çevre gözetleme radarı gibi
ürünler ile kara platformları için çözümler sağlayabiliriz. Retinar, boyutları
ve gereksinimleri ile insansız kara araçlarında da rahatlıkla ve etkin bir şekilde
kullanılabilecek bir ürün. Lazer kamaştırıcı gibi işlevsel imha çözümü ya da

KEMENT gibi taktik haberleşme terminalleri de benzer şekilde, kara platformlarında kullanılabilir. Platform simülatörleri alanında da projeler olabilir.
Örneğin, ALTAY tankının simülatöründe
yer almak istiyoruz; burada üzerimize
düşecek görevlere talibiz ve hazırız.
2017 yılında, bu stratejilerimizi hayata
geçirecek şekilde, ekibimizi de genişlettik. 2018 yılı içinde, kara platformu
üreticileri ile daha çok bir araya gelmeyi ve akabinde, önümüzdeki dönemde de ilk siparişlerimizi almayı hedefliyoruz.

Geleceğe Umutla Bakıyoruz

MSI Dergisi: Uluslararası pazarda,
2017 yılında 3 sözleşme imzalayarak
önemli bir başarı elde ettiniz. Bu
başarının arkasında neler var;
uluslararası satış faaliyetlerini nasıl
yürütüyorsunuz? 2018’de yeni ihracat
haberleri duyacak mıyız?
Tunç BATUM: 2017 yılı içerisinde, ilk
olarak Kore Cumhuriyeti ile Yara Savunma Simülatörü anlaşması imzaladık. Arkasından da Retinar PTR Çevre
Gözetleme Radarı’nın dost bir ülkeye
ihracatını ve son olarak da geliştirdiğimiz milli aviyonik sistemlerin, bir
Uzak Doğu ülkesine ihracatını gerçekleştirdik.
Meteksan Savunma olarak, ihraç edebileceğimiz ürünlerimiz için, detaylı
bir şekilde pazar analizleri yapıyoruz
ve bunun ardından da kendimize hedef
ülkeler belirliyoruz. Ülkelerin savunma
bütçeleri, Türkiye ile savunma sanayisi ürünleri ticareti, siyasi ilişkiler, ilgili
kuvvetin büyüklüğü, envanterde bizim
ürünün benzerlerinin olup olmadığı,
yakın zamanda tedarik edip etmedikleri gibi birçok kriteri bir araya getirip, detaylı bir pazar analizi yapıyoruz.
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Meteksan Savunma’nın yangın ve
yara savunma simülatörlerinin kontrol odalarının
arka planında, derin bir alan bilgisi ile
oluşturulmuş konseptler yer alıyor.

Tüm bu çalışmalar, bizim ölçeğimizdeki şirketler için önemli; çünkü ihracat
çalışmaları için, kısıtlı bütçe ve insan
kaynağı ayırabiliyoruz. O yüzden, bu faaliyetleri çok doğru koordine etmemiz;
önceden stratejilerimizi oluşturmamız
lazım. Uluslararası satış faaliyetleri
de doğası itibarıyla uzun soluklu ve finansman gerektiren çalışmalar.
İhracat şampiyonumuz olan Yara Savunma Simülatörü için, 2018 yılında,
yeni bir sözleşme imzalama hedefimiz
var. Meteksan Savunma, Yara Savunma Simülatörü konusunda, en fazla
ülkede sözleşme imzalayan -Türkiye, Umman ve Kore Cumhuriyeti-, bu
alanda en güncel simülatörü geliştirmiş ve en yeni teknolojiyi kullanan bir
dünya markası hâline geldi. Bu alanda,
her sene yeni bir ülkeyi müşterilerimiz
arasına katma gibi bir hedefimiz de var.
Dost bir ülkeye gerçekleştirdiğimiz
Retinar PTR ihracatı, bizim için ayrı
bir anlam ve önem taşıyor. Henüz yurt
içinde envantere girmemiş bir ürünün
yurt dışına satılması, sektörümüzde
çok fazla örneği olmayan bir durum.
Retinar ürün ailesinin yurt dışında tanıtım faaliyetlerine devam ediyoruz.
Önümüzdeki 2 yıllık süreçte, sözleşme imzalamayı hedeflediğimiz en az
2 ülke var.
Gerçekleştirdiğimiz ihracatların hiçbirinin offset kapsamında olmadığını;
rakiplerimizi, yapılan ihalelerde, hem
teknik performans hem de fiyat açısından eleyerek bu başarıları elde ettiğimizi ayrıca vurgulamak isterim.
OKİS, YAKAMOS ve PELİKAN güdümlü
mermi simülatörü gibi yeni ürünlerimizin de 2018 yılı içerisinde yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Yeni ürünlerimiz de
ortaya çıkmaya başlıyor ve bunlar da
2019 ve sonrasına, büyük beklentilerle
bakmamızı sağlıyor. Tabii tüm bu ihracat faaliyetlerinin, zorlu ve uzun soluklu süreçler olduğunun farkındayız.
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MSI Dergisi: Meteksan Savunma’yı nasıl
bir 2018 bekliyor? Hedefleriniz neler?
Tunç BATUM: Öncelikle 2017 yılından
daha iyi bir 2018 yılı geçirmeyi bekliyoruz. Performans hedeflerimizi de bu
yönde koyduk. 2017 yılında sağladığımız büyümeye yakın bir hedef ile 2018
yılına giriyoruz. Kastedilen finansal bir
büyüme. İnsan kaynağında ise verimliliğimizi bozmayacak şekilde, sınırlı
bir büyümeyi hedefliyoruz. Bizi motive
eden birinci konu, 2017 yılında başlamayan platform projelerinin, 2018
yılında başlayabilecek olması. Bizim
farklı alt sistemlerimizle yer almayı
hedeflediğimiz bu projelerin, 2018 yılında sağlanacak ilave bütçe kaynakları
ile önünün açılacağını düşünüyoruz.
Seri üretim siparişlerimizin de 2018 yılında artacağını öngörüyoruz.
2018 yılı ihracatımız, 2017’nin, en az
2 katı olacak diyebilirim. İhracatın ciromuzdaki payını, %15 seviyesine çıkartmak istiyoruz.
MSI Dergisi: Daha uzun vadeli
baktığımızda, Türkiye’nin önünde
iddialı projeler var. Bunlardan biri de
MMU. Meteksan Savunma, MMU için
hangi görevleri üstlenmeye hazır?

PELİKAN Projesi kapsamında,
Meteksan Savunma
ve ROKETSAN iş ortaklığı
modeli ile geliştirilen
RF Güdümlü Mermi Simülatörü.

Tunç BATUM: Ülkemiz havacılık tarihinin en önemli adımlarından olan ve
sektörümüzü bir üst kademeye taşıması beklenen MMU projesi, Meteksan Savunma için de önem ve öncelik
arz eden bir konumda. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Müsteşarlığımızın önderliğinde edindiğimiz bilgi, birikim ve
tecrübeyi kullanarak ve başta iştiraki
olduğumuz Bilkent Üniversitesi olmak
üzere, üniversite-sanayi iş birliğini
sağlayarak MMU’nun, haberleşme ve
algılayıcılar alanında ihtiyacı olan sistem çözümlerini sunmak için, her türlü görevi alma azim ve arzusundayız.
Bu kapsamda, maliyet ve takvim etkin
sistem çözüm önerilerimizi oluşturup
MMU proje ekibinin değerlendirmelerine sunduk. Mevcut sistem çözüm
önerilerimizin, MMU öncesinde, mevcut hava araçlarımıza kazandırılması konusunda da gerek TSK gerekse
TUSAŞ ile görüşmelerimiz ayrıca devam ediyor.
Üstlenmek istediğimiz görevleri, şöyle
özetleyebilirim:
n 5. nesil bir muharip uçağın
yanı sıra çoklu İHA’ların da
yer aldığı; kara, hava ve deniz
unsurlarının bir arada ortak
harekâtını sağlayan, yüksek
ölçeklenebilir bant genişliğine
sahip, tasarsız ağ yeteneği
içeren, çoklu frekans bandı
ve dalga şeklini içeren ağ tabanlı
haberleşme altyapısını
oluşturma,
n Radar altimetre sistemlerinin
tasarımı ve üretimi konusundaki
altyapımızın, MMU projesinin
yanı sıra diğer füze sistemleri de
dâhil tüm hava platformlarında
kullanılmasını sağlama,
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Meteksan Savunma, sosyal medyadaki faaliyetlerine de büyük önem veriyor.
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Savunma alanında, örtülü ambargoların uygulandığı bir dönemde,
platform üreticileri ve ana entegratörler ile daha fazla çalışmak;
sektördeki sinerjiyi arttırmak arzusundayız. Faaliyet gösterdiğimiz
alanlarda, milli savunma sanayimizin gelişmesi ve yerli ürünlerin
sayısının attırılması için, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.
40 GHz’e kadar olan RF sistem,
alt sistem, ekipman ve teçhizat
tasarım, üretim, test ve
entegrasyon kabiliyetimizi; radar,
seyrüsefer, kendini koruma gibi
sistemlere aktarma ve
n Ürün ömür döngüsü içinde,
Entegre Lojistik Destek
faaliyetlerini eksiksiz yerine
getirme.
Bu kapsamda, tüm ekip arkadaşlarımın, büyük bir fedakârlık, azim ve kararlılıkla çalıştıklarını özellikle vurgulamak isterim.
n

MSI Dergisi: Bir diğer zorlu proje,
uzun menzilli hava savunma sistemi.
Türkiye’de, milli olarak geliştirilen
füze projelerinde, veri bağı birimlerini
siz üretiyorsunuz. Bu çalışmalarınız
nasıl ilerliyor? Milli Uzun Menzilli
Hava ve Füze Savunma Sistemi için
hedefleriniz var mı?
Tunç BATUM: Öncelikle füze projelerindeki durumumuz hakkında özet bir bilgi
vermek uygun olacaktır diye düşünüyorum. Hava savunma sistem projeleri
başta olmak üzere, ülkemizde geliştirilen akıllı mühimmat projeleri de dâhil
tüm füze projelerinde, kullanıcılarımıza; veri bağları, telemetre sistemleri
ve anten sistem çözümleri sağlıyoruz.
Geliştirme süreci tamamlanan birçok
sistem için, TSK ihtiyacı doğrultusunda,
seri üretim sözleşmeleri imzalandı veya
önümüzdeki dönem içinde imzalanması
bekleniyor. İmzalanan projelerimiz için,
üretim çalışmalarımız devam ediyor.
İmzada bekleyen projeler kapsamında
24 - Şubat 2018

da üretim altyapımızı hazırladık, planlamalarımızı tamamladık ve ön çalışmalarımızı başlattık. Farklı platformlara
entegrasyon gibi fazlar içeren projeler
için de tekliflerimizi oluşturduk; her an
görev verilecek şekilde, tüm organizasyonumuzu düzenledik ve hazırlıklarımızı
tamamladık. Projelerimizin ürün ömür
döngüsü içinde, Entegre Lojistik Destek
faaliyetlerini eksiksiz yerine getirmek
için de tüm altyapımızı hazırladık.
Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi kapsamında:
n Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma
Sistemlerinde görev aldığımız
haberleşme çözümü başta olmak
üzere, füze üstünde telemetre ve
arayıcı başlık,
n Karaya konuşlu sistemlerde ise
radar ve algılayıcı sistem ve alt
sistemler; kurulacak batarya ve
komuta kontrol merkezlerinin
güvenliğini sağlanması amaçlı ise
EO/IR kamera entegre personel
tespit radarı, elektro-optik güdümlü
füze ve İHA’lardan koruyacak karşı
tedbir sistemlerinin tasarımı ve
üretimi konularında görev almak
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
MSI Dergisi: Meteksan Savunma’yı,
son 1 yıldır, sosyal medyada da çok
aktif görüyoruz. Sektördeki, en çok
takip edilen, haberleri paylaşılan
şirketlerden birisiniz. İletişimin bu
tarafında sergilediğiniz başarınızın
arkasındaki etmenler neler?
Meteksan Savunma, sosyal medyadaki
görünürlüğü ile neleri hedefliyor?

Tunç BATUM: Yaptığınız işte iyi olmak,
odaklanma ve önemseme ile ilgili. Ben
iletişime, özellikle de sosyal medya konusuna büyük önem veriyorum; çünkü
iletişim çağında yaşıyoruz. Yeni kuşaklar, sürekli iletişim hâlinde. Siz de
bu dünyaya ayak uydurmak için, doğru
bilgilerinizi, size ilgi duyan, sizden haber bekleyen kitlerle, en kısa sürede
iletmelisiniz. Bugün, özellikle gençler,
çalışmak için, sosyal medyada aktif olan
şirketleri öncelikli olarak tercih ediyor.
Biz de sosyal medyadaki faaliyetlerimizi, 2 yıldır çok üst seviyeye çıkarttık. İlgili
arkadaşlarımızın, yoğun ve titiz çalışmaları ile hedeflerimizin de üzerine çıktık.
2017 yılının son aylarında, İngilizce
Twitter hesabımızı da açtık. 2018 yılında, oradan da paylaşımlarımızı arttırmayı ve marka ve ürünlerimizin, yurt
dışındaki bilinirliğine katkı sağlamayı
hedefliyoruz.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Tunç BATUM: Meteksan Savunma olarak, özellikle platformlara yönelik ileri
teknoloji içeren alt sistemler tasarlıyor,
geliştiriyor ve üretiyoruz. Savunma alanında, örtülü ambargoların uygulandığı bir dönemde, platform üreticileri ve
ana entegratörler ile daha fazla çalışmak; sektördeki sinerjiyi arttırmak
arzusundayız. Faaliyet gösterdiğimiz
alanlarda, milli savunma sanayimizin
gelişmesi ve yerli ürünlerin sayısının
attırılması için, elimizden gelen her
şeyi yapmaya hazırız.
Sektördeki sinerjiyi arttırmaktan bahsederken dikkat çekmek istediğimiz bir
konu var. Sektörümüzün en önemli sorunu, sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik, sinerji ile gelişirken, yıkıcı rekabet
ile geriliyor. Son dönemde, savunma ve
havacılık sektörünün, pek çok firmaya
cazip göründüğünü ve firmaları çektiğini gözlemliyoruz. Bu firmaların sektöre girişi, zaman zaman yıkıcı rekabeti
de beraberinde getiriyor. Sektörümüzün, tüm paydaşları ile bu konuyu dikkate almaları gerektiğini düşünüyoruz.
Son olarak, MSI Dergisi’ne, sektörümüzün iletişimine ve gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz.

Meteksan Savunma Genel Müdürü
Tunç Batum’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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SSM’den 14 Yeni Ar-Ge Projesi

S

SM’nin Ar-Ge projelerini ele alış şekli, geçtiğimiz yıllarda, önemli
ölçüde değişti. Ar-Ge projelerini, 2009 yılına kadar,
kullanıcı makamın ihtiyaç
bildirmesi üzerine başlatan
SSM, 2009 yılında alınan bir
Bakanlar Kurulu Kararı’nın
ardından, bu konuda daha
esnek bir yapıya kavuştu ve
dışarıdan bir talep gelmeden, kendi öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak proje
yürütebilir hâle geldi. Kendi
inisiyatifi ile başlattığı projelere, SSM Ar-Ge Yol Haritası
Projeleri adını veren kurum,
bu faaliyetlerini desteklemek amacıyla, 2012 yılında
alınan başka bir Bakanlar
Kurulu Kararı ile de Ar-Ge
paneli konseptini kullanmaya başladı.
SSM, ilkini 22 Aralık 2016’da
düzenlediği Ar-Ge panellerinden, şimdiye kadar
3 tane gerçekleştirdi. Panellere; SSM yetkilileri,
Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ve akademisyenler
başta olmak üzere, sektördeki çeşitli paydaşlar
katılım gösterdi ve 22 yeni
Ar-Ge projesinin başlatılmasına ve 6 adet SSM ArGe Geniş Alan (SAGA) çağrısının yapılmasına karar
verildi. 26 Ocak’ta gerçekleştirilen törenle bunların
14 tanesinin sözleşmesi
imzalandı.
26 - Şubat 2018

Deniz
Demirci

Gelecekteki
Her İhtiyaç için Bir
Ar-Ge Projesi

Başlatılan her bir Ar-Ge
projesinde, mevcut veya gelecekte ortaya çıkacak bir
ihtiyaç göz önünde bulunduruluyor. Bu ihtiyaç ise daha
üst seviyelerde, alt sistem
ve platform projeleri ile ilişkilendiriliyor. Örneğin, Özgün Helikopter Programı’nda ihtiyaç duyulan motorun
geliştirilmesi
maksadıyla
Turboşaft Motor Geliştirme
(TMG) Projesi başlatıldı. Bu
motorda kullanılmak üzere
üretilecek türbin palelerinin
yüksek sıcaklık dayanımına sahip olması için ise tek
kristal döküm teknolojilerine yönelik bir Ar-Ge projesi
hayata geçirildi. Benzer şekilde, yine Özgün Helikopter
platformunda kullanılacak
dişli kutusunun gövdesinin,
yüksek yorulma dayanımına sahip olabilmesi için de

Stratejik hedeflerinden biri de
“Ar-Ge Yol Haritası kapsamında
doğrudan alt sistem ve bileşen
ürünlerine yönelik teknoloji
projelerinin hayata geçirilme oranını
arttırmak.” olan Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM), 26 Ocak’ta,
Ankara’da düzenlenen imza töreniyle
14 yeni Ar-Ge projesini başlattı.
Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir’in, SSM’nin
Ar-Ge çalışmalarında geldiği noktayı
gözler önüne seren törende yaptığı
konuşmanın satır aralarında ise
SSM’nin, bu tip projelerde,
her türlü iş birliğine açık olduğuna
dair önemli notlar vardı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

magnezyum döküm teknolojilerinin kazanılabilmesi
maksadıyla başka bir Ar-Ge
projesi başlatıldı.

Sektör, Ar-Ge
Harcamalarında
Ön Sıralarda
Savunma ve havacılık sektörü, Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarında, önemli bir
yere sahip. 2016 yılında,
Türkiye’de, özel sektör ta-

rafından, toplam 4,42 milyar
dolarlık Ar-Ge harcaması
yapıldı. Bunun içerisinde,
savunma ve havacılık sanayisinin payı, %28 ile 1,25
milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılında da SSM
tarafından, 14 Ar-Ge projesinin kabul testleri başarıyla tamamlandı ve projelerin
çıktıları hizmete sunuldu.
Hâlihazırda, SSM tarafından, toplam bedeli yaklaşık

Prof. Dr. İsmail Demir

ÇINAR Projesi’nin anı kartını, Prof. Dr. İsmail Demir ve
ULAK A.Ş. Genel Müdürü Dr. A. Metin Balcı imzaladı.

1,5 milyar lira olan, 91 adet
Ar-Ge projesi yürütülüyor.
Projelerde, 90 kurum ve kuruluş, 2.160 çalışan ile rol
alıyor. Bu kurum ve kuruluşların; 59’u firma, 25’i üniversite ve 6’sı da araştırma
merkezlerinden oluşuyor.
Ayrıca SSM’nin, yıllık 300
milyon liralık bir Ar-Ge bütçesi bulunuyor.

Ar-Ge Projelerinde,
KOBİ-Ana YükleniciÜniversite İş Birliği
n

n

n

HAVADİS Projesi’nin anı kartını imzalayanlar; GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk
Görgün, Prof. Dr. İsmail Demir, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Şahin,
TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin ve DATABOSS Genel Müdürü
Doç. Dr. S. Serdar Kozak oldu.

Prof. Dr. İsmail Demir ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin
Demirdağ, DEĞİRMEN Projesi’nin anı kartını imzaladı.

n

Projesi - İTÜNOVA ana
yükleniciliğinde, İstanbul
Teknik Üniversitesi alt
yükleniciliğinde
Kubbe ve Optik Pencereler
İçin Yeni Nesil Malzeme

Geliştirilmesi (KUBBE)
Projesi - ASELSAN
ana yükleniciliğinde,
TÜBİTAK MAM ve
TÜBİTAK SAGE alt
yükleniciliğinde
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n

Derin Öğrenme Büyük
Veri Analiz Platformu
(DEĞİRMEN) Projesi Fırat Üniversitesi ana
yükleniciliğinde
Çok Boyutlu Telsiz
Haberleşme İşaret
Analiz Platformu
(KAŞİF) Projesi TÜBİTAK BİLGEM
ana yükleniciliğinde,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
İstanbul Ticaret
Üniversitesi ve
MEDİPOL Üniversitesi
alt yükleniciliğinde
Bilişsel Radyo
Ağlarında Kaynak
Yönetimi Algoritmaları
ve Test Simülatörü
Geliştirme (KAYA) Projesi
- Ankara Üniversitesi
ana yükleniciliğinde,
ASELSAN alt
yükleniciliğinde
Bilişsel Radyo Ağlarında
Girişim Yönetimi (HİZA)

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

İmza töreni gerçekleştirilen
14 projedeki yüklenici modeli, KOBİ-Ana Yüklenici-Üniversite iş birliğine dayalı
olarak oluşturuldu. Bu maksatla Anadolu’daki çeşitli
üniversitelerin de aralarında
bulunduğu 11 üniversiteye
ve 3 TÜBİTAK enstitüsüne,
projelerde, yüklenici veya alt
yüklenici olarak yer verildi.
Başlatılan projeler ve yüklenicileri, şöyle sıralandı:
n SDN ve NFV Tabanlı 5G
Hazır Çekirdek Şebeke
(EPC) Geliştirilmesi
(ÇINAR) Projesi - ULAK
A.Ş. ana yükleniciliğinde,
ASELSAN ve ARGELA
alt yükleniciliğinde
n Sosyal Medya Anomali
Tespiti, Olay Takibi
ve Analizi (HAVADİS)
Projesi - DataBoss ana
yükleniciliğinde, Gebze
Teknik Üniversitesi ve
TOBB ETÜ Üniversitesi
alt yükleniciliğinde
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n

KAŞİF Projesi’nin anı kartını, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar, Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ve YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Şahin imzaladı.
n

Havacılık Uygulamaları
İçin Katmanlı İmalata
Uygun Nikel Metal

Toz Geliştirilmesi
(ATOM) Projesi - TEI
ana yükleniciliğinde,
Ermaksan ve Gazi
Üniversitesi alt
yükleniciliğinde
Füze Jet Kanadı
Uygulamaları İçin
Refrakter Malzemelerin
Geliştirilmesi (REFRAKTER)
Projesi - TÜBİTAK MAM
ana yükleniciliğinde,
ROKETSAN alt
yükleniciliğinde
Elektron Işını ile
Ergitme (EBM)
Metodu ile Titanyum
Katmanlı İmalat
Prosesi Geliştirilmesi
(ELEKTRON) Projesi TEI ana yükleniciliğinde,
Sabancı Üniversitesi alt
yükleniciliğinde

Meteksan Savunma-Bilkent
Üniversitesi İş Ortaklığı, Kritik
Teknolojilere El Atıyor

KAYA Projesi’nin anı kartını imzalayanlar; Prof. Dr. İsmail Demir ve Ankara
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Elmalı oldu.

Prof. Dr. İsmail Demir ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal,
HİZA Projesi’nin anı kartını imzaladı.
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Meteksan Savunma, törenin ardında yayınladığı bilgi
notu ile Milimetre Dalga Bandında Çalışan GAN Temelli
Yüksek Performanslı Tümleşik Devre Geliştirme
(MOGAN) Projesi ile ilgili bilgi verdi. Bilkent Üniversitesi
İş Ortaklığı ile yürütülecek projede:
n GaN temelli yüksek güçlü tümleşik devre tasarım,
geliştirme ve üretim altyapısı, Ka-bant çalışma
frekans bandını da içine alacak şekilde
genişleyecek ve
n Gerek sivil gerekse askeri amaçlı uygulamalara
yönelik, yüksek güç, yüksek verimlilik ve
yüksek doğrusallık gerektiren GaN temelli güç
yükselteçlerinin tamamen milli olarak üretilmesi
sağlanacak.
GaN temelli RF aygıtların pazar payındaki artış
ve kullanım alanlarındaki genişleme göz önüne
alındığında, bu kritik teknolojinin Türkiye’ye
kazandırılması, elektronik alanındaki dışa bağımlılığı
azaltacak; sadece askeri değil sivil projelerdeki kritik
bileşenlerin de yerli olarak üretilmesini sağlayacak.
Yüksek frekanslarda çalışmaya uygun olan prototipler;
frekans, güç dayanımı, çıkış gücü/gürültü faktörü
avantajları sayesinde, askeri radar sistemlerinin
yanı sıra uydu terminalleri, 5G baz istasyonları, trafik
radarı uygulamaları, otonom sürüş uygulamaları,
görüntüleme uygulamaları için de kullanılabilecek.
Geliştirilecek olan GaN Tabanlı Güç Yükselteç Tümleşik
Devresi’nin, Anahtar Tümleşik Devresi’nin, Sürücü
Yükselteç Tümleşik Devresi’nin ve bu devrelerin
kullanılması ile geliştirilecek RF Güç Yükselteci ve
Yukarı Çevirici Modülü’nün, önümüzdeki dönemde
hayata geçirilecek projelerde kullanılması da
hedefleniyor.
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Havacılık Kalite
Paslanmaz Çelik ve
Nikel Bazlı Süper
Alaşım Geliştirilmesi
(DİNÇ) Projesi - TEI
ana yükleniciliğinde,
TÜBİTAK MAM
ve AKMETAL alt
yükleniciliğinde
n GaN Tabanlı G/A
Modül Bileşenleri
Geliştirme (AKASYA)
Projesi - ASELSAN ana
yükleniciliğinde, AB
MikroNano ve KUPFER
alt yükleniciliğinde
n Milimetre Dalga
Bandında Çalışan
GaN Temelli Yüksek
Performanslı Tümleşik
Devre Geliştirme
(MOGAN) Projesi Meteksan SavunmaBilkent Üniversitesi
İş Ortaklığı
yükleniciliğinde
n Toz Termobarik Patlayıcı
Geliştirilmesi (VOLKAN)
Projesi - TÜBİTAK SAGE
ana yükleniciliğinde,
TÜBİTAK MAM ve MKEK
alt yükleniciliğinde
Projelerin tamamlanması
ile ulaşılması hedeflenenler
ise şöyle sıralanıyor:
n Bilginin ve teknolojinin
sanayiye aktarılması,
sanayinin de teknolojiyi
ürüne dönüştürmesi,
n

REFRAKTER Projesi’nin anı kartını ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar,
Prof. Dr. İsmail Demir ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan
imzaladı.

KUBBE ve AKASYA projelerinin anı kartını imzalayanlar; Prof. Dr. İsmail Demir
ve ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken oldu.

n

n

n

n

Askeri telsizler,
kamu güvenliği geniş
bant haberleşme
şebekesi, istihbarat
sistemleri gibi
platformlar ve bunların
alt sistemlerinde ihtiyaç
duyulan teknoloji ve
bileşenlerin kazanılması,
Özellikle havacılık
uygulamaları için kritik
malzemelerin, yerli
olarak üretilmesi ile
bu alanda, yurt dışına
bağımlılığın büyük
oranda giderilmesi,
Tahrip teknolojilerindeki
kritik malzemelerin,
milli olarak üretilmesi ve
Radar uygulamalarında
kullanılacak yarı
iletken bileşenlerin,
yurt içinde üretilecek
şekilde geliştirilmesi ve
bu surette, radarların
kabiliyetlerinin
arttırılarak, tümüyle milli
olarak üretilebilmesi.

Ambargolara
Direnmek
İmza töreni, SSM Ar-Ge
Daire Başkanlığı İleri Malzemeler ve Enerji Projeleri
Grubu Müdürü Deniz Demirci’nin yaptığı sunum ile başladı. Demirci, sunumunda,
SSM’nin Ar-Ge projeleri ile
ilgili yaklaşımını anlattı.

TEI, Havacılık Uygulamalarına
Yönelik Kritik Malzemeleri
Geliştirecek

Prof. Dr. İsmail Demir ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit,
DİNÇ Projesi’nin anı kartını imzaladı.
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TEI, törende 3 sözleşmeye imza attı. Konu ile ilgili
firma tarafından yapılan açıklamada, bu projeler
sayesinde, özellikle havacılık uygulamalarında
kritik malzemelerin yerli olarak üretileceği,
bu alanda Türkiye’nin yurt dışı bağımlılığının büyük
oranda giderileceği ve tahrip teknolojilerindeki
kritik malzemelerin milli olarak üretilebileceği
vurgulandı.
DİNÇ projesi kapsamında, savunma sanayisi ve sivil
amaçlı havacılık platformlarında kullanılmak üzere
ihtiyaç duyulan, havacılık kalite paslanmaz çelik ve
nikel bazlı süper alaşımların geliştirilmesi amaçlanıyor.
ATOM projesinde, havacılık uygulamaları için katmanlı
imalata uygun nikel metal toz geliştirilmesi; ELEKTRON
projesi kapsamında ise elektron ışını ile ergitme (EBM)
metodu ile titanyum katman prosesi geliştirilmesi
hedefleniyor.
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ATOM Projesi’nin anı kartını, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Uslan, Prof. Dr. İsmail Demir ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk
Akşit imzaladı.

ELEKTRON Projesi’nin anı kartını imzalayanlar; Sabancı Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. İsmail Demir ve
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit oldu.

sı, bağımlılığımızın azalması
ve özellikle savunma sanayisinde yetkin hâle gelmemiz
gerekiyor. Bunun anahtarı,
tabii ki yüksek teknolojiye giden yolda ürünler geliştirmek
ve Ar-Ge yapmak.”

Başarılı Ar-Ge’nin
Sırrı İş Birlikleri

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, Prof. Dr. İsmail Demir, BİLKENT Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Atalar ve Nanotam Direktörü Prof. Dr. Ekmel Özbay, MOGAN Projesi’nin anı kartını imzaladı.

Demirci’nin ardından kürsüye gelen Savunma Sanayii
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir’in konuşmasının satır
aralarında ise Ar-Ge projelerine ilişkin önemli notlar
vardı. Ar-Ge’nin ülke kalkınmasındaki yerine değinerek
konuşmasına başlayan Prof.
Dr. Demir, mesajlarını, imza
töreninin
gerçekleştirildiği

tarihlerde, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı envanterinde yer
alan Leopard 2 tanklarının
modernizasyonu üzerinden
verdi. Bu modernizasyon ile
ilgili Türkiye’ye çeşitli ambargolar uygulanacağı yönünde
günlük basında yer alan haberleri hatırlatarak şunları
söyledi: “Bize soranlara diyoruz ki; şu anda önümüze kısıt

konularak getirilen kalemlerle ilgili hiçbir endişeye sahip
değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var. Alternatif kaynaklarımız var. O yüzden, bu
yönde daha kuvvetli ve özgür
olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, şunun bunun
ambargosuna tehdidine boyun eğmemek adına, yüksek
teknolojili ürünlerin oluşma-

Bir ürünün, Ar-Ge ile başlayan ve seri üretime kadar
uzanan bir zincirden oluştuğunu kaydeden Prof. Dr.
Demir, şöyle devam etti:
“Biz, Türkiye’de, Ar-Ge’den
sorumlu, Ar-Ge konusunda
çalışan; başta TÜBİTAK olmak üzere, bir dizi kurum ve
kuruluşun yanında, bir Ar-Ge
kuruluşu olduğumuzu iddia
etmiyoruz. Biz, ürüne giden
zinciri, özellikle savunma
alanını iyi bildiğimizi düşünüyoruz… Temel bilimlerde
çalışan arkadaşlarımız, uygulamalı bilimlerde çalışan
arkadaşlarımız, Ar-Ge yapanlar, araştırma enstitüleri,

2017 Yılında Tamamlanan Bazı Ar-Ge Projelerinde Edinilen Teknolojiler ve Kullanım Alanları
Tamamlanan Proje Sayesinde
Elde Edilen Teknoloji
Katmanlı imalat
Enerjik malzeme
İleri malzeme şekillendirme
Navigasyon teknolojileri
Kızılötesi algılama
Elektronik harp
Haberleşme
32 - Şubat 2018

Kullanım Alanı
Havacılıkta kullanılan motorlar
Roket ve füzeler
Hava araçları
Kafa takip sistemleri, güdümlü sistemler, taktik insansız hava araçları
Keşif ve gözetleme maksatlı kamera sistemleri, tesis ve sınır güvenliği, füze ikaz sistemi
Arayıcı başlık simülatörü
Kamu güvenliği haberleşme alt yapısı

şirketlerimiz, bu konuda zincirin halkalarını oluşturuyorlar. Biz, ürün bazında, kimin
ne istediğini bilen, bu konuda
diyalog içinde olan, ihtiyaçları tanımlayan ve bu ihtiyaca
giden yolda da teknoloji tabanında zincirin halkalarının
neler olması gerektiğini bilen bir kuruluş olarak, zincirin halkalarını oluşturarak
sizlerle diyalog içinde bulunmak istiyoruz.”
Prof. Dr. Demir, ekosistemin
sahip olması gereken sinerjiye ise şu sözleri ile vurgu
yaptı: “Zaten bu zinciri oluştururken hep beraber bir
aile olarak yürümemiz gerekiyor… Ülkemizde, bazen
falanca konunun liderliğini
kim yapacak, filanca konuda kim önde diye tartışmaların olduğu bir ortamda,
liderlik-önderlik derdinden
çok, işi başarmak, sonuca
ulaşmak her şeyin önünde.
Sonuca ulaştıktan sonra,

kredi hepimizin, değer hepimizin. O değere giden yolda,
irili ufaklı katkısı olan her
arkadaşımızın, her kuruluşumuzun değeri gerçekten
çok büyük. Yeter ki başarıya
giden yolun taşlarını beraber
döşeyelim, zincirin halkalarını beraber yapalım.”

SSM, Ar-Ge
Yapabilecek Herkese
Ulaşmak İstiyor
Prof. Dr. Demir, Ar-Ge yapabilecek her türlü paydaşa
ulaşma konusunda, SSM’nin
sahip olduğu motivasyonu
ise şu şekilde aktardı: “İhtiyaçlarımız çok fazla. Çalışılması gereken alan sayısı
gerçekten çok fazla. Burada
14 konudan bahsettik… Yarın
1.014, belki daha fazla konunun araştırılması gerekiyor.
Bu, sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Zaten
bu konu da sadece bizim
konumuz değil. Ülkemizin

VOLKAN Projesi’nin anı kartını imzalayanlar; MKEK Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Prof. Dr. İsmail Demir ve TÜBİTAK SAGE
Müdürü Erdal Çakmak oldu.

konusu. O anlamda da bizim
ulaşabildiğimiz her paydaş
değerli. Ulaşamadığımız, gözümüzden kaçan paydaşların
da sizlerin tarafından dikkatimize getirilmesi önem taşıyor. Ola ki falan veya filan
alanda çok değerli çalışma-

lar yapan arkadaşlarımız
vardır, kuruluşlarımız vardır,
biz görmemişizdir; lütfen
bunları bize bildirin.”
Etkinlik, sözleşmesi yakın
bir tarihte imzalanan projelerin anı kartlarının imzalanması ile son buldu. u
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral ALİŞ:

“SEDEC, güvenlik sektöründe sinerjiyi
arttıracak, projeleri ve iş birliklerini
hızlandıracak bir etkinlik olacak.”
© SSI

Anayurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik konularında
uluslararası ve ulusal tüm oyuncuları bir araya getiren ve
fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerini kapsayan bir etkinlik
olarak kurgulanan SEDEC, bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek.
Sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanan etkinliği
destekleyen kurumlar arasında, Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI) de yer alıyor. SEDEC’i, SSI’nın
etkinliğe verdiği desteği ve etkinlikten beklentilerini,
SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ile konuştuk.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

MSI Dergisi: SSI, Türk savunma ve
havacılık sanayisinin gelişimini, çeşitli
kulvarlarda destekliyor. Sektörün yeni
etkinliklerinden SEDEC’te de SSI’yi,
destekleyen kurum olarak görüyoruz.
Sizce SEDEC, sektörde hangi boşluğu
dolduracak; nasıl bir soluk getirecek?
Latif Aral ALİŞ: SEDEC; anayurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik konularında, uluslararası ve ulusal tüm oyuncuları bir araya getirecek, yeni bir etkinlik
olarak tasarlandı. Ülkemizde konu itibarıyla bu tür etkinliklerde işlenmeyen ve
özellikle son zamanlarda ön plana çıkan
güvenlik sektörü, coğrafyamız için son
derece kritik bir konuma geldi. Bu tabloda, SEDEC, güvenlik sektöründe sinerjiyi
arttıracak, projeleri ve iş birliklerini hızlandıracak bir etkinlik olacak.

güvenliği konuları, daha çok askeri sistemleri barındırırken; iç güvenlik sistemleri, aynı zamanda sivil kullanımları
da kapsıyor. Yer takibi ve ekipmanları,
şehir güvenlik sistemleri, karayolu trafiği gözetimi, hava sahası gözetimi ve
havaalanları gözetimleri, sivil bölüme
örnek verebileceğimiz sistemler.
Birçok ürüne ve alt sisteme baktığımızda, yerli üretim oranlarının düşük
olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmalar istenilen düzeyde olmadığından,
Türkiye’de, özellikle anayurt ve sınır
güvenliği ile iç güvenlik sistemleri ve
ürünleri konularına daha çok dikkat
çekmek, ülkedeki diğer sektörlere çalışan; fakat kabiliyetleri olan firmaları,
bu konulara yönlendirmek amacı ile bu
etkinliği destekliyoruz.

MSI Dergisi: Sektörün; anayurt
güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik
alanındaki performansını, siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Latif Aral ALİŞ: Anayurt güvenliği, sınır
güvenliği ve iç güvenlik konuları, hem
askeri hem de sivil, geniş bir yelpazede yer alıyor. Sınır kontrol sistemlerini,
kıyı güvenliğini, havaalanı kontrolünü,
askeri kamp sistemlerini ve altyapı
güvenliği konularını da içeriyor. Silah
sistemleri, gözetleme ve izleme sistemleri, haberleşme sistemleri, erişim
kontrolleri, detektörler, acil kurtarma
sistemleri, anayurt güvenliği ve sınır

MSI Dergisi: SEDEC’in KOBİ ayağının
da güçlü olması bekleniyor. Etkinlik,
KOBİ’ler açısından ne gibi faydalar
sağlayacak?
Latif Aral ALİŞ: SEDEC, güvenlik alanında, hâlihazırda tedarik zinciri içinde
bulunan, küçük ve orta boy işletmeler
için iyi bir fırsat olacak. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelecek olan ihtiyaç makamları ile birebir görüşmeler
yapabilecekler. Bir KOBİ için, bu kadar
çok sayıda ihtiyaç makamını; bir arada
ve kısa bir süre içinde görebilmek ve ihtiyaç makamlarının taleplerini anlayabilmek açısından önemli bir ortam olacak.
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Ayrıca, ülkemizde son derece önemli
olan; sınır güvenliği ve ülke güvenliği
ile ilgili sistemleri, ürünleri üretebilmek
için, kabiliyetini nasıl ve ne şekilde kullanabileceğini görecektir. Ülke olarak
kazancımız ise yurt dışından ithal edilen
ürünlerin, yerli üreticilerimiz ile yerli olarak üretilmesi ve dışa bağımlılığın
azaltılması olacak. Kısa vadede, ülkemize döviz kazandırırken uzun vadede, ülke
olarak küresel oyuncuların içinde birçok
firmamızın yer almasını sağlayacak.
MSI Dergisi: Türk savunma ve
havacılık sanayisinin yurt dışındaki iş
ortaklarına, SEDEC’e katılımları ile
ilgili nasıl bir mes aj vermek istersiniz?
Latif Aral ALİŞ: Öncelikle ülkemizde
bulunan kabiliyetler, yurt dışı OEM firmalarının tedarik süreçlerine, çok büyük katkıda bulunuyor. Bu durumu fark
eden büyük firmalar, hâlihazırda Türk
firmaları ile çalışmaya başladılar; şimdi ise sınır güvenliği ve anayurt güvenliği konularında ve ayrıca iç güvenlik
sistemleri konusunda, sektörün gelişimine ihtiyacımız var. Bulunduğumuz
konum ve zaman, sektörün bu konuda
hızla gelişeceğinin sinyallerini veriyor.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Aral Aliş’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için,
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Katmerciler İcra Kurulu
Başkan Vekili Furkan KATMERCİ:

“HIZIR, yeni görevler
almaya hazırlanıyor.”
Katmerciler, 2017 yılını, 3 tane önemli sözleşme
imzalayarak geride bıraktı. Bu sözleşmeler,
4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR’ın,
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine
ilk kez girecek olması ve firmanın kendi ürün
gamında bulunmayan, tamamıyla yeni bir araç
konsepti geliştirecek olması yönüyle büyük önem
taşıyor. Firma açısından son dönemdeki bir başka
önemli gelişme de Uzaktan Kumandalı Yangın
Söndürücü (UKYS)’nün lansmanı oldu. Katmerciler
İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci ile
son dönemdeki bu gelişmeleri, gelecek hedeflerini
ve yeni projelerinin ipuçlarını konu alan bir
söyleşi gerçekleştirdik.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
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MSI Dergisi: Katmerciler, 2017 yılında
pek çok önemli gelişmenin altına imza
attı. Hepsine tek tek değineceğiz;
ancak öncelikle genel bakacak
olursak, “2017 yılı, Katmercilerin
savunma alanında atılıma geçtiği yıl
oldu.” diyebilir miyiz? Bu sürecin
arkasında nasıl bir hazırlık vardı?
Furkan KATMERCİ: Katmerciler, araç
üstü ekipman üretmek üzere, 1985 yılında kurulan, 30 yılı aşkın deneyime
sahip bir şirket. Bu alanda, sektörün lideri ve en büyük ihracatçısı. Türkiye’nin
büyük şirketleri ve ihracatçıları arasında yer almayı başaran ve sektörünün
halka açık tek şirketi. Uzun bir süre,
sadece araç üstü ekipman alanında yolumuza devam ettik. 2010 yılına doğru
geldiğimizde ise sivil ekipman kulvarının yanına savunma kulvarını da eklemeye karar verdik ve ilk TOMA’larımızı
üretmeye başladık. Bu araçtaki performansımıza göre, yeni yönelimimizi netleştirecek; savunma alanında ne kadar
yoğunlaşacağımıza karar verecektik. Kabiliyetlerimize ve kapasitemize
duyduğumuz güven, bizi yanıltmadı ve
kısa zamanda, Türkiye’nin en büyük
TOMA üreticisi olduk. Araçlarımız, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğünün güvenini tamamıyla kazandı. TOMA üretimine soyunan
son oyuncu olmamıza rağmen, doğru

Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen ve sınır güvenliğine yönelik yürütülen
proje kapsamında, HIZIR, TSK ve dolayısı ile
NATO envanterine ilk kez girecek.

Tez zamanda, bir hayli yol aldık. Daha
çok yolumuz var; çünkü daha büyük
hayallerimiz var. Biz, hayallerimiz ve
hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.
MSI Dergisi: 141’inci sayımızdaki
söyleşimizde, “2017 hedeflerimizin
arasında, mutlaka savunma sanayisi
tarafından sipariş almak var.”
demiştiniz. Bu hedefe ulaştığınıza
göre, çıtayı bundan sonra nereye
konumlandıracaksınız?
Furkan KATMERCİ: Söylediklerimizi
gerçekleştirdik ve çok önemli ihaleleri
alma başarısı gösterdik. KIRAÇ ve sınır
gözetleme projeleri, NATO standartlarında geliştirdiğimiz 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracımız HIZIR’ın, ülkemiz
savunmasında sorumluluk üstlenmesinin yolunu açtı. Bu, bizim için, pozitif
anlamda bir kırılma noktasıdır. TOMA
ile başladığımız süreçte, HIZIR ile bir
sıçrama gerçekleştiriyoruz. Önümüzde, daha gideceğimiz çok yol var.
2018, Katmerciler’in, savunma alanındaki yeni ürünlerinin performansının
sahada test edileceği bir yıl olacak. Biz,
kendimize de araçlarımıza da güveniyoruz. Nasıl ki TOMA’larımız yüksek
performanslarıyla kullanıcılarımızda
ve karar vericilerimizde güven yarattıysa diğer araçlarımızla bu güveni
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kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen
iki önemli ihalede galip gelmesi, bizim
için gurur kaynağı oldu. Bu araç, pek
çok farklı görevi yerine getirebilecek
şekilde konfigüre edilebilir bir yapıya
sahip. Bu sayede ortaya çıkan farklı
modelleri de artık TSK ve dolayısı ile
NATO envanterine girmeye hazırlanıyor. İnşallah, ilk aracın üretim bandından indirilip silahlı kuvvetlerimize tesliminde de sizlerle bir arada olacağız.
NEFER adını verdiğimiz gizli zırhlama
sistemini de 2017 yılında silahlı kuvvetlerimizin hizmetine soktuk.
2017 yılında, bu başarıların dışında,
yeni araçlarımızın tanıtımını da yaptık.
Ülkemizin, doğrudan ambulans olarak
üretilmiş, ilk zırhlı ambulansını duyurduk. Uzaktan kumandalı zırhlı platformumuzu geliştirdik. Bunun savunma
alanındaki ilk örneği olan Uzaktan
Kumandalı Atış Platformu (UKAP)’nu,
IDEF 2017’de sergiledik ve tanıttık.
Sivil alandaki ilk örneği olan UKYS’yi
ise Ankara’da gerçekleştirilen, 6’ncı
Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde tanıttık. Tüm bu
ürünler, büyük ilgi uyandırdı. Zırhlı iş
makinelerimiz de uzun süredir silahlı
kuvvetlerimizin hizmetinde. Savunma
alanında, TOMA’yı başlangıç kabul
edersek 7 yıllık bir geçmişle geldiğimiz noktayı, son derece önemsiyoruz.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

ürün, kalite ve fiyat politikamızla ülkemizde TOMA pazarının hâkimi olduk.
Elbette ki tüm bu başarı, güçlü bir altyapının ve hazırlığın sonucuydu. Araç
üstü ekipman alanında, yaklaşık 30
farklı araç tasarlayıp üretebilen, çok
farklı markalara ait kamyon ve kamyonet modelleri üzerine ekipman tasarlayıp entegre edebilecek esnekliğe
ve yetkinliğe sahip bir Ar-Ge merkezimiz ve deneyimli bir üretim kadromuzun olması, bizi bu noktaya taşıyan en
önemli kıymetlerimiz oldu. TOMA’larla
elde ettiğimiz başarıdan aldığımız güç,
moral ve enerjiyle, özellikle 2015 yılı
sonrasında, savunma ve güvenlik sektörüne yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık.
TOMA’ların ardından, taktik tekerlekli zırhlı zırhlı araçlara ve istihkâm faaliyetlerinde önemli yer tutan, zırhlı
iş makinelerine ağırlık verdik. Zırhlı
personel taşıyıcı KHAN’ın ardından
geliştirdiğimiz zırhlı muharebe aracı
HIZIR, ülkemizde büyük yankı yarattı.
Başka araçlara dönüştürülebilecek bir
platform olma özelliği taşıyan bu araç,
tabiri caizse Katmerciler’in savunma
alanındaki amiral gemisi oldu.
HIZIR’ın, 2016 yılının Kasım ayında,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın da teşrifleriyle gerçekleştirilen lansmanının ardından, 1 yıl gibi
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Hepsi de 4x4 çekişe sahip olan KHAN, HIZIR ve Zırhlı Ambulans ile Katmerciler, taktik tekerlekli arazi araçları tasarlama konusunda kendini kanıtlamıştı. Firma,
şimdi de KIRAÇ projesinin ana yüklenicisi olarak, yine 4x4 özellikte; ancak tamamen yeni araçlar geliştirmeye hazırlanıyor. Gövde yapısı ile birlikte, şasiyi de
kendi Ar-Ge merkezinde tasarlayacak olan Katmerciler, proje kapsamında, 4 ayrı tipte araç geliştirecek.

daha da pekiştireceğimize inanıyoruz.
Yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olan savunma sektöründe, sahip
olduğumuz bu momentumla daha da
büyüyebilecek bir şirketiz. Bu potansiyelimizi de kullanarak; ülkemize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza değer
katmaya devam edeceğiz.
Öte yandan, yeni araçlar konusunda
çalışmalarımız devam ediyor. UKAP
ve UKYS’nin ardından, yakın dönemde
üçüncü bir uzaktan kumandalı aracımızı daha duyurmaya hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz insansız kara araçları pazarı, daha çok yeni
ürün kaldırır. 2017 yılında envantere
giren gizli zırhlama sistemi NEFER’in
kullanımının da daha fazla yaygınlaşacağını ümit ediyoruz. HIZIR ve UKAP
ile başlayıp, farklı araç segmentlerinde
savunma sektörümüze kazandırmaya
çalıştığımız hibrit araçlar konusunda
da bir hayli yol aldık. Hibrit araçlarımızın, 2018 yılında, ülkemizin envanterine
girebileceğini öngörüyoruz.
Bu arada, tüm bu hedef ve vizyonumuzun, sadece ülkemiz için değil, ihracat
potansiyelimiz bulunan tüm dünya ülkeleri için geçerli olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. İhracat odaklı
bir şirket olarak, sivil tarafta olduğu
gibi savunma tarafında da yönümüz
ve perspektifimiz tüm dünya olacak.
NATO envanterine girecek HIZIR’ın yanı
HIZIR yan eğim testlerinde görülüyor.
Daha küçük bir dizel motora ilave olarak elektrikli
tahrikle de hareket edebilecek ve yakın zamanda
test edilmeye başlanacak olan Hibrit HIZIR’da ise
bataryalar, aracın altına yerleştirildiği için,
ağırlık merkezi daha aşağı çekildi ve
böylece araç, daha stabil hale geldi.
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sıra UKAP ve Zırhlı Ambulans gibi savunma araçlarıyla uluslararası ölçekte
de daha etkili olacağımıza inanıyoruz.
Farklı ülkelerde katılım sağladığımız
çok sayıda savunma fuarından elde ettiğimiz pozitif geri bildirimler de buna
işaret ediyor.
Özetle, 2017 yılında bir sıçrama gerçekleştirdik; 2018 ve sonrasında da
hedefimiz, geldiğimiz yeni seviyeyi korumak ve sonrasında daha da yükseğe
taşımak olacak. Sivil taraftaki başarımızı, savunma tarafında da devam et-

tirecek; iki kulvarda birden, başarıyla
yolumuza devam edeceğiz.
MSI Dergisi: Geçtiğimiz yılın Ocak
ve Mart aylarında KAP’a yaptığınız
açıklamalarla savunma sanayisinde
faaliyet göstermek üzere,
Limak Holding ile birlikte, LİKA adında
bir şirket kurduğunuzu duyurdunuz.

Bu kapsamda, bir gizlilik protokolü
imzaladığınızı da biliyoruz; ancak
okuyucularımızın merakını bir nebze
yatıştırmak adına, bu konuda çok kısa
da olsa bir şeyler söylemek
ister misiniz?
Furkan KATMERCİ: LİKA, uzun vadeli
stratejiler doğrultusunda kurulan bir
savunma şirketi. Katmerciler’in faaliyet
gösterdiği araçların kulvarında olmayacak. Esas hedefi, alt sistemler alanında, yetkin ve üst seviye çözümler
üretmek olacak. Acele adımlar atmayı
gerektirmeyen, yavaş yavaş; ama emin
adımlarla ilerlenmesini gerektiren bir
vizyona sahip. Dolayısıyla bu oluşumdan, kısa vadede somut bir şeyler beklemek doğru değil.
Bu perspektifle ve vizyonla çalışmalarını devam ettiriyor. Zamanı geldiğinde,
sektörümüze ve kamuoyuna güzel haberler vereceğimize inanıyoruz.

HIZIR, TSK Envanterine
Girmeye Hazırlanıyor

MSI Dergisi: Ekim ayı içerisinde
imzaladığınız sözleşmelere gelecek
olursak bu sözleşmelerden ilki, Avrupa

Birliği tarafından finanse edilen ve
ana yüklenicinin ASELSAN olduğu bir
proje kapsamında imzalandı. HIZIR
4x4 aracının ilk kez envantere gireceği
bu proje hakkında hangi bilgileri
paylaşabilirsiniz?
Furkan KATMERCİ: Bu proje, sınır güvenliğinin üst düzeyde sağlanması için
kurgulandı. Yurt içinde geliştirilen, bu
kategorideki araçların en güçlüsü olan
HIZIR, 400 beygirlik motor gücüyle üstün bir performans sergiliyor. NATO
standartlarındaki aracın, manevra kabiliyeti çok yüksek. Hem yüksek koruma sağlayabilmek hem de görev yapacak personelin rahatlık ve konforu
için, tüm ayrıntılar gözetildi. Bu aracın
zırhlı sürümü, üstün balistik koruma ve
mayına karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor. Eklediğimiz bazı özellikler de askeri kullanımda, araca duyulan güveni
arttırıyor.
Aracın göreve özel sistemleri ise
ASELSAN ürünü olacak. Bunların
HIZIR’a entegrasyonu ve montajı ise
ASELSAN’ın onayı alınmak suretiyle
firmamız sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

KIRAÇ Projesi ile
Yeni Araçlar Doğuyor

MSI Dergisi: İmzaladığınız ikinci
sözleşme ile de Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) tarafından
yürütülen, Yeni Nesil Kriminal
İnceleme Araçları (KIRAÇ) projesinin
ana yüklenicisi oldunuz. 4x4 araçların
tedarikini kapsayan bu proje için,
elinizdeki mevcut platformlardan
birisini mi kullanacaksınız
yoksa tamamen yeni bir araç mı
geliştireceksiniz?
Furkan KATMERCİ: Emniyet Genel Müdürlüğü ve SSM’nin koordinasyonuyla
devam eden bu proje kapsamında, 4 tip
araç bulunuyor. Talep edilen araçlar,
tamamen kendine has özelliklere sahip
olacak. Dolayısıyla bu projeyi, mevcut
platformlarımızın dışında, yepyeni bir
proje olarak ele alıyoruz. Gövde yapısı
ile birlikte, şasiyi de tamamen kendi
bünyemizdeki Ar-Ge gücümüz ile tasarlıyoruz. Araçlar, 4x4 arazi yeteneğine, özel bir görünüme ve özel bir yapıya
sahip olacak. Her türlü soğuk ve sıcak
iklim koşullarında çalışmaya uygun tasarlanan araçlarda, iklimlendirme sis-
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Biz de gerçekten ambulans
olarak düşünülmüş bir zırhlı
araç tasarlayıp geliştirmeye
karar verdik. Sağlık personelinin,
acil müdahale; hatta ameliyat
gereksinimleri de dâhil tüm tıbbi
ihtiyaçlarını referans aldık ve
Sağlık Bakanlığı ile koordineli
bir çalışma yürüttük. Zırhlı
araç geliştirme gücümüzü ve
geçmişten gelen ambulans
tasarımı tecrübemizi, tek bir
potada erittiğimiz bu çalışma
sonucunda da ambulans içi
sistemlerinin yerleşimini
optimize edip Katmerciler Zırhlı
Ambulansı tasarladık.
temi de bulunacak. Özel bir görünüme
sahip olmasına rağmen bu araç, 4x4
sürüş kabiliyetine ve bağımsız süspansiyon sistemine sahip olacak. Bunlara
ilave olarak; araç içinden kumanda
edilen diferansiyel kilidi, yüksek karın
altı mesafesi, dik eğim tırmanabilme
ve yan eğimde hareket edebilme gibi
kabiliyetleri ile arazi koşulları için geliştirdiğimiz bu platform, gerçek bir
taktik araç olacak. Ayrıca, kısa dönüş
yarıçapı ile özellikle şehir içinde, yüksek manevra kabiliyeti de sunacak.
Otomatik şanzıman ile donatılmış
araçlarda, ağır ve hızlı olmak üzere, iki
farklı hızda transfer kutusu bulunacak.
Bu sistemler, aracın, hem arazi hem
de düz yol koşullarında yüksek performans gösterebilmesi için en önemli
bileşenler. Araçlardan bir bölümü de
zırhlı olarak tasarlanacak. Bu örnek

çalışmayı, hem ülkemiz hem şirketimiz
için çok önemli katma değer sağlayan
bir proje olarak değerlendiriyoruz.
MSI Dergisi: KIRAÇ projesi
kapsamındaki araçlar üzerinde ne gibi
donanımlar göreceğiz?
Furkan KATMERCİ: Daha önce üretilen olay yeri inceleme araçlarından çok
daha üstün özelliklerde donanıma sahip
olacak 4 ayrı tipteki bu araçların içinde;
ofis bölümü, delil muhafaza bölümü, laboratuvar bölümü gibi çeşitli bölümler
bulunacak. Olay yeri inceleme görevlerinde kullanılacak olan araçlarda; daha
önceden yapılmış atışların mesafe ve
yönünü tespit edecek sistemler, delil
analiz cihazları, parmak izi tespit donanımı, kimyasal analiz imkânları, delil
muhafaza sistemi ve ayrıca İnternet ve
uydu haberleşme sistemleri bulunacak.

Zırhlı Ambulans geliştirilirken; aracın yüksekliğinden uzunluğuna, sedyelerin ve tıbbi malzemelerin
yerleşiminden bir ameliyat ortamı yaratılmasına kadar tüm tasarım süreçlerinde, askeri doktorların
yönlendirmesinden faydalanıldı.
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Farklı İhtiyaçları
Tek Potada Eriten Çözüm:
Zırhlı Ambulans
MSI Dergisi: Zırhlı Ambulans,
taktik gereksinimlerle tıbbi
gereksinimleri bünyesinde optimize
eden bir araç. Çelişen gereksinimleri
optimize etme sürecini biraz
ayrıntılandırabilir misiniz? Bu
süreci, Katmercilerin mühendislik
kabiliyetlerinin bir göstergesi olarak
değerlendirebilir miyiz?
Furkan KATMERCİ: En başta, kendi
Ar-Ge merkezimizde, piyasadaki mevcut zırhlı ambulansları incelediğimiz
bir çalışma gerçekleştirdik. Ve bu incelemede, temelde zırhlı personel taşıyıcı
olarak tasarlanmış araçlara, sonradan
ambulans özelliği kazandırıldığını tespit ettik. Yani, aslında zırhlı ambulans
denilen araçlar, ambulans olarak üretilmemiş; bir ambulansta olması gereken temel özellikleri barındırmayan,
zırhlı personel taşıyıcıların modifiye
edilmiş hâlleriydi.
Ayrıca bu incelememizde, düşük siluetli
olması gereken araçlara, sonradan ambulans özelliği kazandırıldığını ve dolayısıyla aracın basık yapısı sebebiyle oluşan
düşük tavan yüksekliğinin, ambulans
içinde görev yapan sağlık personelinin
ergonomik ihtiyaçlarıyla çeliştiğini gördük. Çünkü buradaki en önemli kriterlerden biri, iç yükseklik. Sağlık personelinin hastaya müdahale edebilmesi için
ayakta durma ihtiyacı, yapılacak müdahalede hayati önem taşıyor.
Biz de gerçekten ambulans olarak
düşünülmüş bir zırhlı araç tasarlayıp
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Katmerciler, içerisinde ortalama boydaki bir
insanın rahatlıkla ayakta durabileceği
Zırhlı Ambulans’ı, sıfırdan tasarladı.
Tıbbı gereksinimleri göz önünde bulunduran
firma yetkilileri, aracın iç hacmini geniş tutarken,
taktik tekerlekli bir zırhlı araçta bulunması
gereken özelliklerden de ödün vermedi.

geliştirmeye karar verdik. Sağlık personelinin, acil müdahale; hatta ameliyat gereksinimleri de dâhil tüm tıbbi
ihtiyaçlarını referans aldık ve Sağlık
Bakanlığı ile koordineli bir çalışma
yürüttük. Zırhlı araç geliştirme gücümüzü ve geçmişten gelen ambulans
tasarımı tecrübemizi, tek bir potada
erittiğimiz bu çalışma sonucunda da
ambulans içi sistemlerinin yerleşimini
optimize edip Katmerciler Zırhlı Ambulansı tasarladık.
Katmerciler’in sunduğu bu araçta,
taktik özellikler ve zırh korumasından
ödün vermeden, sağlık personelinin
ayakta müdahale etme ihtiyacını karşılayabildiğimiz gibi, geniş iç hacim ile
daha fazla hasta ve tıbbi malzeme taşıma kapasitesi sağladık. Aslında şöyle
formüle edebiliriz: Askeri doktorlar,
bize savaş ve çatışma koşullarında bir
ambulansta neyin nasıl olması gerek-
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tiğini, nelere ihtiyaç duyduklarını, tüm
ayrıntılarıyla anlattılar. Biz de onlara,
ihtiyaç duydukları ambulansın, zırhlı ve emniyetli modelini verdik. Aracın
yüksekliğinden uzunluğuna, sedyelerin yerleşiminden tıbbi malzemelerin
yerleşimine, bir ameliyat ortamı yaratılmasına kadar tüm tasarım süreçleri, askeri doktorların yönlendirmesiyle
belirlenip gerçekleştirildi. Böylece, en
baştan itibaren ambulans olarak tasarlanan, Türkiye’nin ilk zırhlı ambulansını, TSK’nın ve güvenlik güçlerimizin
hizmetine sunmak üzere, seri üretime
hazır hâle getirdik.

MSI Dergisi: İmzaladığınız son
sözleşme ise çeşitli zırhlandırılmış
kazıyıcı ve ekipmanların tedarikini
kapsıyor. Bu sözleşme, hâlihazırda
ürün gamınızda bulunan çözümlerden
hangilerini içeriyor?
Furkan KATMERCİ: Savunma alanında, istihkâm fonksiyonuna sahip
iş makineleri, son derece önemli bir
role sahip. Örneğin; hendek açmaya,
açılan başka bir hendeği kapatmaya,
tank ve obüs gibi muharip araçların
kamuflajı ve korunması amacıyla mevzi kazmaya yarayan zırhlı ekskavatör,
zırhlı kazıcı ve yükleyici gibi araçlar.
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Savunma alanında, istihkâm
fonksiyonuna sahip iş makineleri,
son derece önemli bir role sahip.
Örneğin; hendek açmaya, açılan
başka bir hendeği kapatmaya,
tank ve obüs gibi muharip
araçların kamuflajı ve korunması
amacıyla mevzi kazmaya yarayan
zırhlı ekskavatör, zırhlı kazıcı ve
yükleyici gibi araçlar.
Benzer şekilde, lojistik açıdan da çatışma ortamlarına su ve yakıt taşıyan
tankerler, personel taşımada kullanılan zırhlı otobüs, askeri araçların
taşınmasında kullanılan zırhlı lowbed
treyler gibi araçlar olmadan, güçlü bir
savunmadan söz etmek de mümkün
değil. Biz, silahlı kuvvetlerimizin bu
yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasında
da önemli bir rol ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz.
Sözünü ettiğiniz sözleşme ise spesifik
olarak, TSK’nın zırhlı paletli ekskavatör
ihtiyacını karşılamaya yönelik bir sözleşme.
MSI Dergisi: IDEF’17 sırasında
sergilediğiniz Uzaktan Kontrollü
Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi ile
silah kuleleri pazarına da
girmiş oldunuz. Ufukta,
kule sistemleri konusunda bir
açılım olabilir mi?
Furkan KATMERCİ: Bu alanda geliştireceğimiz ürünlerden ilki olan bahsettiğiniz sistemi, 4x4 zırhlı personel
taşıyıcı aracımız KHAN üzerinde sergilemiştik. Kendi geliştirdiğimiz ve 52
namluya sahip bu sistem, tekli ve çoklu
atış yapılabiliyor. Bu alanda çok farklı
ürünler geliştirmek de mümkün. İhtiyaç ve talepleri dikkate alarak, bu yönde yola devam edeceğiz.

Katmerciler,
2017 yılının sonlarına
doğru imzaladığı
sözleşme kapsamında,
TSK’ya Zırhlı Ekskavatör
tedarik edecek.

Sessiz Savaşçı: Hibrit HIZIR
MSI Dergisi: HIZIR’ın hibrit güç
paketine sahip sürümünü, ASELSAN’la
birlikte geliştiriyorsunuz. Türkiye’nin
ilk hibrit zırhlısı olmaya aday bu
aracın yetenekleri ile ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
Furkan KATMERCİ: HIZIR, yeni görevler almaya hazırlanıyor. Hibrit güç sistemi sayesinde, sadece daha ekonomik
imkânlarla daha uzun bir menzile sahip
olmakla kalmayacak. Bunlardan çok
daha önemlisi, Hibrit HIZIR, düşmana
sessiz ve gizlice yaklaşma kabiliyeti ile
ön planda olan bir araç hâline gelecek.
Sızma tipi operasyonlarda büyük üstünlük sağlayacak sessiz hareket etme
kabiliyeti de ASELSAN ile yapılan ortak
çalışmalar neticesinde hayata geçiriliyor. Bu amaçla yakıt verimliliğini opti-

mize edip en uygun sonucu alacağımız
elektrik motorunu araca entegre ettik.
Bu entegrasyonu yaparken aracın yapısını tekrar şekillendirdik; diğer yandan,
HIZIR’a özgü tırmanma kabiliyeti, azami
hız gibi taktik özelliklerin hiçbirisinden
ödün vermedik. Hatta bataryaların aracın altına yerleştirilmesi ile ağırlık merkezi daha aşağı çekilmiş oldu ve böylece,
yan eğimde hareket kabiliyeti arttırıldı
ve araç, daha stabil bir hâle geldi.
MSI Dergisi: HIZIR’ın bu sürümünün
testleri ile ilgili hangi aşamadasınız?
Furkan KATMERCİ: Hibrit HIZIR’ın bileşenlerini tespit edildi ve yerleşim çalışmasında da son aşamaya gelindi. Alt
bileşenlerin temin edilmesi ile birlikte,
aracın test sürüşlerini, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi; yılın ikinci
Zırhlı Su Tankeri

Zırhlı Low-Bed Treyler
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HIZIR, sudan geçiş testlerinde.

çeyreğinde de aracı seri üretime hazır
hâle getirmeyi hedefliyoruz.

İş Birliklerini Teşvik Eden
Bir Şirket Olacağız

MSI Dergisi: Bu çalışmanıza benzer
şekilde, sektördeki diğer firmalarla
ortak olarak yürüttüğünüz faaliyetler
var mı?

Furkan KATMERCİ: ASELSAN ile sınır
gözetleme projesinde ve Hibrit HIZIR
projesinde, örnek bir çalışma hayata geçiriyoruz. Farklı fonksiyonlara sahip iki
şirket, farklı yeteneklerini ve birikimlerini
ortak bir potada eriterek ülke savunmasına hizmet edecek, silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarına
yanıt verecek ürünler geliştiriyor.

Katmerciler olarak, taktik veya stratejik, bu tür iş birliklerine her zaman
açık olduk; olmaya da devam edeceğiz. Hatta bu tür iş birliklerini zorlayan ve özendiren taraf olacağız. Çünkü
biz, her şirketin her işi yapamayacağını, yapmasının da gerekmediğini
çok iyi biliyoruz. Farklı kabiliyetler bir araya getirildiğinde, hızlı ve
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etkili sonuçlar almak mümkün.
Konsolide çalışmalar yapabilmeliyiz. Bu tür çalışmalar, savunmada
dışa bağımlılığın azaltılmasına da
stratejik fayda sağlayacaktır. Kamu
otoriteleri ve düzenleyici kurumların,
bu tür iş birliklerinin teşvik ve koordinasyonunu üstlenmelerinde yarar var.
Yerli otomobil geliştirilip üretilmesi
yönünde, farklı yeteneğe sahip 5 farklı şirketin bir araya getirilmiş olması,
savunma sanayisi için de örnek oluşturabilir; hatta oluşturmalı diye düşünüyoruz.
MSI Dergisi: NEFER gizli zırhlama
sistemini HIZIR’a uygulama
konusundaki çalışmalarınız hangi
aşamada?
Furkan KATMERCİ: HIZIR’ın mevcut
balistik korumasını, girmiş olduğumuz ihalelerde verdiğimiz taahhütlerden çok daha yüksek seviyelere
çekebilmek için, kompozit zırhlama
çalışmalarımız devam ediyor. Balistik testlerle kompozit yapısında optimizasyon çalışmalarımız da Ar-Ge
merkezimiz bünyesinde sürdürülü-
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Katmerciler, NEFER gizli zırhlama sisteminin, çeşitli araçlara entegrasyonuna devam ediyor.
NEFER uygulanmış 4x4 arazi araçlarının, bu yıl TSK envanterine girmesi planlanıyor.

yor. Bu çalışmalarda da araca uygulama ile ilgili tasarım aşamasındayız.
Mevcuda göre, daha hafif, dolayısıyla manevra yeteneği daha yüksek

ve pek çok farklı avantajlara sahip
NEFER’lenmiş HIZIR’ı, silahlı kuvvetlerimizin hizmetine sunmak için yoğun bir çalışma içindeyiz.
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Farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla
konfigüre edilebilen modüler bir
platform olan Uzaktan Kumandalı
Araç, üzerine yerleştirilecek
termal ve hareketli kameralar
ve sensörlerle bir keşif gözlem
aracı olabilir. Mayın temizleme
için kullanılabilir. Platform
üzerine, kurşun geçirmez
bir kabin yapılarak çatışma
bölgelerinden yaralı kurtarmak
üzere kullanılabilir. 2 ton’a kadar
yük taşıyabilme kapasitesiyle
askeri mühimmat ve teçhizatları
nakledebilir.
UKAP’ın Artık Uydu
Kontrolü de Var
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MSI Dergisi: IDEF’17 sırasında, bir
sürpriz yaparak UKAP’ı sergilediniz.
2017 yılının Eylül ayında gerçekleşen
DSEI fuarı sırasında da bu aracı,
farklı arazi ve iklim koşullarında
test etmek üzere hazırlık yaptığınız
bilgisini almıştık. Araçla ilgili test
faaliyetlerinizin son durumunu
öğrenebilir miyiz?
Furkan KATMERCİ: Uzaktan Kumandalı Araç, Katmerciler için bir konsept
çalışması olarak planlandı ve bir araç
ailesi geliştirmemizi sağlayacak bir
platform olarak düşünüldü. Şunu hayal
ettik: “Uzaktan yönetilebilen öyle bir
araç yapalım ki, bunun üzerine yerleştireceğimiz aparatlarla, yapısal modifikasyonlarla çok farklı ihtiyaçlara cevap
verecek farklı araçları, aynı platform
üzerinde geliştirebilelim.”
Bunun ilk örneği, UKAP oldu. IDEF
2017’de lansmanını yapar yapmaz, silahlı kuvvetler temsilcilerimiz ve özellikle çatışma bölgelerinde bulunan
komutanlarımız, araca büyük ilgi gösterdiler. Standımıza gelip özel olarak
bilgi aldılar, hem takdirlerini ilettiler
hem de önerilerini paylaştılar.
Uzaktan kumanda kitiyle 3 km mesafeden yönetilebilen UKAP’a, son olarak
uydu kontrol yeteneğini ekledik. Artık
uydu bağlantısı sayesinde, Türkiye’nin
herhangi bir noktasından, başka herhangi bir noktasındaki UKAP kontrol
edilebiliyor.
İlk prototipi, atış platformu olarak geliştirdik. Ana platformun üzerinde,
ASELSAN’ın uzaktan komutalı stabilize
silah sistemi SARP ve uydu haberleşme sistemi bulunuyor. Araç elektrikli

Uydudan kontrol kabiliyeti ile 100 araçlık
sürüler halinde görev yapabilecek hale getirilen
UKAP, ihtiyaç halinde; keşif gözetleme,
mayın temizleme, yaralı kurtarma veya mühimmat
taşıma gibi görevlerde de kullanılabilecek.

günlerde, soğuk iklim uyumluluğunu
görmek üzere performans testlerini de
gerçekleştireceğiz.

Katmerciler, uzaktan kumanda kitiyle
3 km mesafeden yönetilebilen UKAP’a,
son olarak uydudan kontrol edilebilme
kabiliyetini de ekledi.

ve hibrit tahrikli olabiliyor. Operasyon
süresi, bataryayla asgari 5 saat. Bu
süre, jeneratörle 8 saate çıkabiliyor.
Saatteki hızı, şimdilik 25 km. Bu hızın
arttırılması yönünde de çalışmalarımız
devam ediyor.
Gelinen noktada, UKAP’ın çöl şartlarındaki performans testleri için hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Şubat
ayı içerisinde de testlerin tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca ilerleyen

MSI Dergisi: Faydalı yükler açısından
bakıldığında, gelecekte UKAP’ın
üzerinde hangi sistemleri görmeyi
beklemeliyiz?
Furkan KATMERCİ: Farklı ihtiyaçlara
göre kolaylıkla konfigüre edilebilen
modüler bir platform olan Uzaktan Kumandalı Araç, üzerine yerleştirilecek
termal ve hareketli kameralar ve sensörlerle bir keşif gözlem aracı olabilir.
Mayın temizleme için kullanılabilir.
Platform üzerine, kurşun geçirmez bir
kabin yapılarak çatışma bölgelerinden
yaralı kurtarmak üzere kullanılabilir.
2 ton’a kadar yük taşıyabilme kapasitesiyle askeri mühimmat ve teçhizatları
nakledebilir.
UKAP’ı, sadece tek tek değil, uydu bağlantısı vasıtasıyla birlikte ve koordineli olarak yönetmek de mümkün. Aynı
anda, 100-150 UKAP, uzaktan kumandayla ve sürü konseptiyle aynı hedefe
yönlendirilebilir. Bu özellikleri ile TSK
için vazgeçilmez bir araç olarak yerini
alacağını düşünüyorum.
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Son Sürpriz UKYS
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Katmerciler’in 3’üncü
Uzaktan Kumandalı Aracı

MSI Dergisi: İnsansız kara araçları
konusunda, UKAP ve UKYS’ye
ilave olarak ufukta ne gibi
projeler var?
Furkan KATMERCİ: Öncelikle şunu
söylemeliyim; uzaktan kumandalı
araç konseptiyle farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanıp geliştireceğimiz
araçlar, ülkemiz iç ve dış güvenliğinin
temininde ve ülkemiz savunmasında
çok önemli rol oynamaya aday olacaklar. UKAP ve UKYS’nin ardından,
uzaktan kumandalı araç ailemizin geliştirilmekte olan üçüncü üyesini ise
Şubat ayında tanıtmayı planlıyoruz.
Yeni araç da ailenin diğer üyeleri gibi,
uzaktan kontrollü ve uydu bağlantısı
ile uzun mesafelerden kontrol edilebilir olacak.
UKAP’tan hareketle ve TSK’nın belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen yeni modelimizin ayrıntılarını da
lansmanda yapacağız.

Katmercilerin Uzaktan Kumandalı Araç ailesinin,
UKAP ve UKYS olmak üzere, hâlihazırda iki üyesi
bulunuyor. Firma, bu aileye, yakın zamanda bir
üçüncüsünü eklemeye hazırlanıyor.
© MSI Dergisi

MSI Dergisi: Aralık ayı içerisinde bir
sürpriz yaparak lanse ettiğiniz UKYS’den
de biraz bahsedebilir misiniz?
Furkan KATMERCİ: Uzaktan kumandalı araç ailemizin, mevcut şartlarda
iki üyesi var: Askeri alanda kullanılmak
üzere geliştirilen UKAP ve sivil alanda
kullanılmak üzere geliştirilen UKYS.
Ailenin, sivil alandaki ilk örneği olan
UKYS’nin, şu anda iki modelini tasarladık. Birinci model, yangın söndürme
sistemi olarak tasarlandı. Üzerinde bir
pompa bulunuyor ve istenilen mesafeye
kadar uzatılabilen bir hortumla uzaktaki su veya köpük tankına bağlı çalışıyor.
UKYS sayesinde, itfaiyecilerin yaklaşamadığı, yüksek risk taşıyan; orman,
maden ya da kimyasal madde yangınlarına uzaktan müdahale imkânı doğuyor.
UKYS; bir insanın soluk alamayacağı,
gözle görüşte sıkıntı yaşayacağı, uzun
süre geçirmesi hâlinde yaşam fonksiyonlarını kaybedebileceği durumlarda,
uzun süreli müdahale olanağı sağlayan
etkili bir yangın söndürme aracı.
UKYS’nin ikinci modeli
ise yangın sonrasında
bölgenin soğutma işlemini yapacak uzaktan
kumandalı araç olacak.
Yangın, afet ve arama
kurtarma
esnasında,
yaralı taşıma, faydalı
yük taşıma gibi görevlerde etkin bir role sahip
olacaklar.

Aralık ayında, sürpriz bir şekilde lansmanı
gerçekleştirilen UKYS’nin, iki sürümü bulunuyor.
Birinci model, yangın söndürücü olarak; ikinci
model ise yangın sonrasında bölgenin soğutma
işlemini yapacak araç olarak tasarlandı.

Tablo 1. Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü
(UKYS)’nün Teknik Özellikleri
Enerji Kaynağı
Hızı
Boş ağırlığı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Sıvı Püskürtme Kapasitesi
Sıvı Püskürtme Basıncı

Batarya veya jeneratör
5 km/sa
700 kg
1.400 mm
1.100 mm
650 mm
2.000 litre/dakika
7 bar
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MSI Dergisi: TOMA ve NEFER gibi diğer
ürün ve çözümleriniz için, TSK veya
güvenlik güçlerinden son dönemde
aldığınız sipariş oldu mu?
Furkan KATMERCİ: KIRAÇ ve sınır
gözetleme projelerin yanı sıra gizli zırhlama sistemimiz NEFER için de
2017 yılında önemli siparişler aldık.
NEFER’lenmiş 4x4 arazi araçları, bu
yıl silahlı kuvvetlerimizin envanterinde
olacak. Biz, bu yöntemin, ilerleyen dönemlerde, çok daha fazla tercih edilir
hâle geleceğini düşünüyoruz.
Bunlara ilave olarak, 2017’de, yurt içinden değil; ama Gine ve Vietnam’dan,
TOMA siparişleri aldık.
MSI Dergisi: Ankara’da kurmakta
olduğunuz fabrikayla ilgili
çalışmalarınız ne durumda?
Furkan KATMERCİ: Ankara’da planlanmış ve projelendirilmiş yatırımlarımız tamamlanmak üzere. 3 parçadan
oluşan 27 dönümlük arazide, 3 üretim merkezi kuruluyor. Bu tesislerimiz, esas olarak savunma araçlarımız
için Ar-Ge, tasarım ve üretim merkezi olacak. KIRAÇ, sınır gözetleme,
NEFER’leme, uzaktan kumandalı
araçlar, KHAN, zırhlı ambulans gibi
savunmaya yönelik tüm araçlarımızın
üretimini, büyük ölçüde, İzmir’deki
fabrikamızdan Ankara tesislerine kaydıracağız. Savunma ve güvenlik sektöründe, Katmerciler’in kalbi, Başkent
Organize Sanayi Bölgesi’nde atacak.
Öte yandan, geçtiğimiz
aylarda aldığımız bir kararla 27 dönümlük ara-

Katmerciler, 2017 yılı içinde, Gine ve Vietnam’dan, TOMA siparişleri aldı.

ziye ek olarak, mevcut araziye bitişik,
5.800 metrekarelik bir arazi daha satın
aldık. Bu alanı da araçlarımızın testleri
için bir test merkezi hâline getireceğiz.
Yol performansından patlatma testlerine kadar tüm testleri, bu alanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Araçlarımızın tasarım ve montajından teslimine
kadarki tüm aşamaların, aynı tesislerde tamamlanmasını öngörüyoruz.
Bu tesisler için toplam yatırım tutarımız ise yaklaşık 25 milyon lira civarında olacak.

Kompozit Malzeme Üretimi
için Yeni Bir Tesis

MSI Dergisi: Ankara’daki fabrikanıza
benzer şekilde, hâlihazırda yürüyen
veya gelecek için planladığınız başka
tesis yatırımları var mı?
Furkan KATMERCİ: Kısa vadede değil,
ancak orta vadede diyebileceğimiz bir
zaman diliminde, Ankara’da, araçların gizli

zırhlaması, çelik yelekler, miğferler,
bina zırhlandırması gibi zırhlandırma
ve güçlendirme işlerinin hammaddesi
olan zırh kompozitini üretmek üzere,
bir tesis kurma öngörümüz bulunuyor. Henüz proje aşamasında. Ancak
bu alanda, iç ve dış pazarda belirli bir
iş hacmi ortaya çıkacak olursa projeyi
hızla hayat geçirebilecek durumdayız.

Katmerciler’in
Ana Silahı: İhracat

MSI Dergisi: Savunma ve havacılıkla
alanındaki uluslararası fuarlara
katılımınızın, son 1 yıl içerisinde,
önemli ölçüde arttığını gözlemliyoruz.
Bu gelişmeleri, savunmaya yönelik
ürünlerinizin, yurt içinde envantere
girmesine paralel olarak, ihracat
tarafında yapacağınız atılımların
habercisi olarak değerlendirebilir
miyiz?
Furkan KATMERCİ: Analiz, tespit ve
öngörünüz kesinlikle doğru ve yerinde.
Katmerciler olarak, sürekli vurguladığımız bir husus var. Biz sivil ekipman

ASELSAN’ın
ana yükleniciliğinde
devam eden sınır güvenliğine
yönelik proje kapsamında
teslim edilecek HIZIR’ların
üzerindeki göreve özel
sistemlerin entegrasyonundan,
Katmerciler sorumlu olacak.
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Yurt İçindeki Savunma
Yatırımları Arttırılmalı

TOMA’larla başlayan savunma ürünleri ihracatımızı, HIZIR başta
olmak üzere, diğer araçlarla devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2018
ve 2019 yıllarının, bu yönde önemli sonuçlar elde edeceğimiz yıllar
olacağına inanıyoruz. İhracat yapan savunma şirketi hüviyetimiz
güçlendikçe, önümüz çok daha açık olacak.
alanındaki en büyük gelişmemizi, son
10 yılda gerçekleştirdik ve bu gelişimde, ihracatın belirleyici bir katkısı vardı. Savunma alanına yöneldiğimizde
de aynı yaklaşımı koruyacağımızı hep
söyledik. Önce, ülkemizin savunma ve
güvenliği için tasarlayacak, geliştirecek ve üreteceğiz. Ancak hedefimiz,
aynı zamanda tüm dost ülkeler olacak
dedik. NATO üyesi ülkeler ile dost ülkelerin, savunmada hedef pazarlarımız
olacağını önemle vurguladık. Hem bir
savunma şirketi olarak uluslararası
ölçekte tanınırlığımızı ve bilinirliğimizi
arttırmak hem de araçlarımızı tanıtmak amacıyla uluslararası savunma
fuarlarının pek çoğunda, doğrudan ya
da SSM koordinasyonunda yer aldık.
Kendimizle birlikte, ülkemizin askeri
araç geliştirme yetenek ve becerilerini
de göstermeye çalıştık. Türkiye’de kayda değer bir savunma sektörünün olduğunun bilinmesini önemsedik. Bunu
milli bir görev olarak telakki ettik.
TOMA’larla başlayan savunma ürünleri
ihracatımızı, HIZIR başta olmak üzere,
diğer araçlarla devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2018 ve 2019 yıllarının, bu yönde
önemli sonuçlar elde edeceğimiz yıllar
olacağına inanıyoruz. İhracat yapan savunma şirketi hüviyetimiz güçlendikçe,
önümüz çok daha açık olacak.

MSI Dergisi: 2017 yılı Haziran ayı
içerisinde NATO tarafından
organize edilen Uluslararası
Havaalanları Kaza Kırım ve
Yangınla Mücadele Paneli’ne katıldınız.
Bu gelişmeyi, “Katmerciler, sahip
olduğu araç üstü ekipman üreticisi
kimliğini de savunma ve havacılık
sektörüne taşıyor.” şeklinde
yorumlayabilir miyiz?
Furkan KATMERCİ: Bizim kuruluş
ve faaliyet alanımız olan ve 30 yılı
aşkın süredir, sektör lideri ve ihracat
şampiyonu sıfatlarına sahip olduğumuz araç üstü ekipman deneyimimiz,
savunma sektörüne yönelik ilk ürünümüz olan TOMA’dan başlayarak bu
alandaki tüm ürünlerimizde kendisini gösterir. Sivil ekipman alanındaki
deneyim ve birikimimiz olmasaydı,
savunma alanında, bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı gelişim gösteremezdik. Güçlü Ar-Ge merkezimiz ve
deneyimli insan kaynağımız, bu geçişi sağlamada kritik başarı faktörleri
oldu.
Ancak bu sorunuza doğrudan yanıt vermek gerekirse evet. UKYS ile araç üstü
ekipman üreticisi kimliğimizi, savunma
ve havacılık sektörüne de taşıyoruz. Bu
araç, bir anlamda da bu yöndeki çalışmalarımızın bir sonucu.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Furkan KATMERCİ: Türkiye’nin, savunma ve güvenlik için ayırdığı bütçenin, gelişmiş ülkelerin ayırdığı bütçe
ile kıyaslandığında, oldukça düşük
seviyede kaldığını görüyoruz. Muadil
ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için,
savunma harcamalarının 2-3 katına çıkartılması gerekiyor. Etrafı ateş
çemberi olan bir ülke olarak, güçlü
bir savunmadan feragatte bulunulamayacağı açık. Bu bütçeyi arttırmak,
yerli savunma sanayisini desteklemek, üretimde yerlileştirme oranını
yükseltmek doğrultusunda şirketleri
desteklemek gerekiyor.
Başta
Cumhurbaşkanımız
olmak
üzere, devletimizin ortaya koyduğu vizyon da bu yönde. Bu yönde
önemli adımlar atılmakla birlikte, bu
adımları hızlandırmak, güçlendirmek,
şirketlerin heyecanını motive etmek
gerekiyor.
Bu alanda faaliyet göstermek zor olsa
da ülke savunması için kafa yoran,
heyecan duyan, katma değer üretme
yeteneğine sahip küçük büyük ayrımı
yapılmadan başka şirketlere de ihtiyaç
var. Savunmada dışa bağımlılığımızı
azaltacak her projenin, devlet tarafından desteklenmesi, stratejik açıdan
büyük önem taşıyan bir yaklaşım olacaktır. Katmerciler olarak, bu yönde
atılan adımlara destek vermeye, bu
adımların bir parçası olmaya hazır olduğumuz gibi, her kim olursa olsun,
bu yönde çaba harcayanlara sağlanan
desteği alkışlıyoruz. Bu ülke için taş
üstüne taş koyanların, onları destekleyenlerin yanındayız. Bizler inanıyoruz
ki, ülkemizin de sektörümüzün de şirketimizin de önü açık. Yeter ki bir olalım, birlik olalım, diri olalım, sağlam
duralım.
Hem savunma hem sivil alanda olmak
üzere, iki kulvarda birden yoluna başarıyla devam eden Katmerciler, ülkesiyle, çalışanlarıyla, hissedarlarıyla bir
bütün olarak ülkemizin kalkınması ve
gelişmesi ve toplumumuzun refahı için
çalışmaya, gelişmeye ve büyümeye devam edecek.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili
Furkan Katmerci’ye, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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Genelkurmay Başkanlığı,
2017’yi Özetledi

2017 yılında teslim alınan sistemler arasında,
CH-47 yük helikopterleri de bulunuyor.

G

© TSK

enelkurmay Başkanlığı, 12 Ocak’ta yayınladığı Yıllık
Basın Bilgi Notu ile 1 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri
arasındaki faaliyetlerini özetledi. Bilgi notunda, “Savunma
İmkân ve Kabiliyetlerini Geliştirme Gayretleri” başlığı
altında, şu maddeler yer aldı:
n Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; teknolojik gelişmeler
yakından takip edilmekte, özellikle günümüzde büyük
önem kazanan siber savunma alanındaki gelişmelere
öncelik verilmektedir. Bu kapsamda; siber savunma
yeteneklerinin arttırılması, bu yeteneklerin milli olarak
üretilmiş donanım ve yazılımlar ile kazanılması ve siber
savunma alanında yetiştirilmiş nitelikli insan gücü
tarafından milli menfaatlerimiz yönünde kullanılması için
yoğun gayret sarf edilmektedir.
n Türk Silahlı Kuvvetleri, 2017 yılında teslim alınan,
başta ATAK Taarruz Helikopterleri, CH-47 Yük

n

Helikopterleri, İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA), füze
sistemleri, amfibi ve denizaltı kurtarma gemileri, A400M
ulaştırma uçakları ve Milli Piyade Tüfeği ile harekât
etkinliğini arttırmaya devam etmektedir.
Önümüzdeki dönemde envantere alınacak, özellikle yerli
savunma sanayimizin ürünleri olan, çok daha modern silah
sistemleri ve teçhizatla, günümüzün muharebe ortamında
etkinlik ve caydırıcılığın arttırılması hedeflenmektedir. u

TEI, EASA Onaylı Bakım Organizasyonu Oldu

T

© HAVELSAN

EI, 3 Ocak’ta, EASA (European Aviation Safety Agency / Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından onaylı bakım
organizasyonu olarak ilan edildi. Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran TEI’nin paylaşımında, şu ifade yer
aldı: “Part-145 Bakım Organizasyonu Onay Sertifikamız, EASA tarafından yayınlandı. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi
tarafından yayınlanan bu sertifika ile havacılık bakım sektöründe, askeri alanda olduğumuz kadar sivil alanda da
gereken yetkinliklere sahip olduğumuz kanıtlandı.” u

© HAVELSAN

H

AVELSAN ile Gebze
Teknik Üniversitesi
(GTÜ), 9 Ocak’ta, arttırılmış
ve sanal gerçeklik
teknolojilerini konu alan
bir iş birliği protokolü
imzaladı. Savunma
Sanayii için Araştırmacı
Yetiştirme Programı (SAYP)
kapsamında imzalanan
protokol uyarınca, ortak
proje gerçekleştirilecek.
GTÜ Rektörü Prof. Dr.
Haluk Görgün, konu ile
ilgili şunları söyledi:
54 - Şubat 2018

HAVELSAN ve GTÜ, Arttırılmış ve
Sanal Gerçeklik Alanlarında İş Birliği Yapacak
“Ülkemizde milli ve
yerli askeri sistemlerin
geliştirilmesi ve üretimi
vizyonu çerçevesinde
yapılan çalışmalar, son
hızla devam ediyor. Bu
vizyon kapsamında; askeri
sistemlerin yeni teknolojiler
kullanılarak geliştirilmesi,
mevcut askeri
sistemlerin kabiliyetlerini
arttıracağı öngörülen

yeni teknolojilerin bu
sistemlere kazandırılması,
sistemlerin kalitesini ve
verimini yükselteceği için,
en önemli hedeflerden
biri hâline geldi. Bu hedef
çerçevesinde yapılan
araştırmalarda arttırılmış
gerçeklik ve sanal gerçeklik
teknolojilerinin gün
geçtikçe daha çok alanda
uygulanmaya başlandığı

görülüyor. Üniversite
olarak biz de milli askeri
platformlarda görev yapan
kullanıcıların operasyonel
ve taktiksel anlamda
durumsal farkındalığının
yükseltilmesinde ve
analiz kabiliyetlerinin
arttırılmasında etkili
olacak bir proje üzerinde
HAVELSAN ile birlikte
çalışacağız.” u
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Türkiye’nin gelecekte envantere alacağı uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi için imzaları, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve
EUROSAM Genel Müdürü Abdoulaye Samba attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da atılan imzalara şahitlik ettiler.

© EUROSAM

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Yeni Kurgusu ile Toplandı

S

avunma Sanayii İcra Komitesi, Resmi Gazete’de,
24 Aralık’ta yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’de yapılan düzenlemenin ardından, ilk
toplantısını, 31 Ocak’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ardından
yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Toplantıda, Zeytin
Dalı Operasyonu’nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin
gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini
eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar
alınmıştır. Toplam 9,4 milyar dolar (36 milyar lira) bedeli olan
55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini
geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif
yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir.”
Ocak ayında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’ndan, iki
de imza haberi geldi. 4 Ocak’ta, SSM ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında, inşaatlarda
kullanılan betonun denetiminin elektronik ortamda yapılması
amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu iş birliği
sonucunda, betonda çipli sistem uygulamasına geçilmesi ve
betondaki hata, kayıp ve kaçak oranlarının sıfır ya da sıfıra en
yakın hâle getirilmesi amaçlanıyor. Çiplerin üretimi, sistemin
devreye alınmasından sonra, 1 yıl içerisinde, ASELSAN
tarafından gerçekleştirilmeye başlanacak.
© SSM

ASELSAN,
ROKETSAN ve
EUROSAM’ın
çalışmaları,
Aster 30 Block
1 NT füzesini
temel alacak.

© MBDA
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5 Ocak’ta ise Türkiye’nin, gelecekte envantere alacağı, uzun
menzilli hava ve füze savunma sistemi ile ilgili çalışmaların,
ilk safhasının imzaları atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Fransa’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında
gerçekleştirilen törende, imzaları, Savunma Sanayii Müsteşarı
Prof. Dr. İsmail Demir ve EUROSAM Genel Müdürü Abdoulaye
Samba attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron da atılan imzalara şahitlik ettiler.
18 ay sürmesi planlanan ilk safhada, sistemin geliştirme ve
üretim sözleşmesi ile ilgili çalışmalar; ASELSAN, ROKETSAN
ve EUROSAM tarafından gerçekleştirilecek. EUROSAM’ı,
hissedarları MBDA ve Thales destekleyecek. Bu çalışmalar,
daha genel çerçevede, Türkiye, Fransa ve İtalya’nın ortak
girişimi olacak. Türkiye, ortaya çıkacak sisteme tam olarak
hakim olacak ve NATO ile entegrasyon seviyesini de kendisi
belirleyebilecek.
Ocak ayında, SSM tarafından yayınlanan ihale ilanları ve bilgi
istek dokümanları da şunlar oldu:
n HvBS-JSF Bütünleşmesi Projesi’nin ihale ilanı,
3 Ocak’ta yayınlandı. Proje, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı
(JSF)’nın bilgi sistemleri ile Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi
(HvBS) bileşenlerinin güvenli bir şekilde bağlanmasının
ve sistemler arasında, gizlilik dereceli bilgilerin güvenli ve

SSM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzlandı.
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kontrollü bir şekilde paylaşılmasının sağlanmasını konu
alıyor. İhale ilanının yayınlanmasının ardından, teklife çağrı
dokümanını alan firmalar; Altay, AYESAŞ, HAVELSAN ve
MilSOFT oldu. Teklifler, 28 Şubat’a kadar teslim edilecek.
n PT6 Serisi Motorların Depo Seviyesi Bakım (DSB)
Kabiliyetinin Kazanılması ve Lojistik Destek Hizmet
Projesi’nin ihale ilanı, 4 Ocak’ta yayınlandı. Proje,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
ihtiyacına binaen, PT6 serisi motorların DSB kabiliyetinin
kazanılmasını ve söz konusu motorlara ilişkin lojistik
destek hizmeti alınmasını kapsıyor. İhalede, yurt içindeki
istekli firmalardan, 30 Mart’a kadar teklif alınacak.
n Robotik Sistemler Araştırması Bilgi İstek Dokümanı,
12 Ocak’ta yayınlandı. Doküman, robotik sistemler ile
bunlarda kullanılan alt sistemler (güç birimleri, servo
motorlar, sensörler, aktüatörler, hareketlendiriciler ve
malzemeler) konusunda, Türkiye’deki mevcut altyapı
ve insan gücüne ilişkin durum tespitinin yapılmasını
amaçlıyor.
n Mayın Temizleme Sistemi Projesi Bilgi İstek Dokümanı,
16 Ocak’ta yayınlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının
ihtiyacını karşılamak için başlatılacak projede:
l Mekanik Geçit Açma Sistemi ile anti-tank ve
		 anti-personel mayınlarını yerinden söküp geçit dışına
		 atabilen,
l Roketle Sevk Edilen Hat İmla Hakkı ile anti-tank ve
		 anti-personel mayınlarını patlatmak suretiyle belirli
		 ebatlarda geçit açabilen,
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l Manyetik Etkiyle Geçit Açma Sistemi ile manyetik fünyeli
		 mayınları patlatabilen ve
l Temizlenmiş Geçiş İşaretleme Sistemi ile mayınlı
		 sahada açtığı geçidi işaretleyebilen
		bir sistem geliştirilecek. Sistem, uyarlanmış ALTAY gövde
		 yapısından oluşan, paletli bir araca entegre edilecek.
n Hava Fotoğrafı Çekimi Amaçlı Mini İHA Sistemi Projesi’nin
ihale ilanı, 25 Ocak’ta yayınlandı. İhale ilanı kapsamında,
teklifler, 20 Mart’a kadar iletilecek.
n Tank Kurtarıcı Projesi Bilgi İstek Dokümanı, 31 Ocak’ta
yayınlandı. Projede, Kara Kuvvetleri Komutanlığının
ihtiyacını karşılamak için:
l Her türlü hava ve arazi şartlarında yüksek hareket
		 kabiliyeti ile desteklediği birliğin muharebe etkinliğine
		 kuvvet çarpanı olarak destek sağlayacak,
l Etkin zırh koruması, düşük siluet ve diğer olanakları ile
		 yüksek beka kabiliyetine sahip olacak,
l Tanımlanmış yetki içerisinde, üst kademelere kadar
		 muharebe alanı bilgilerini iletebilecek sayısal ve güvenli
		 Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemlerine sahip olacak,
l ALTAY tankı gövdesi üzerinde gerekli modifikasyonlar
		 yapılarak üzerine Kurtarma Teçhizatı adapte edilecek,
l Müşterek harekâtta, karşılıklı çalışabilirlik ve
		 Altay tankı ile birlikte lojistik desteklenebilirliğe
		 olanak sağlayacak şekilde, Türkiye tarafından kabul
		 edilmiş NATO standartlarına uygun yeteneklere
		 sahip olacak, paletli bir sistemin geliştirilmesi
		 öngörülüyor. u
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5 mm Hava Savunma
Sistemi Modernizasyonu
ve Parçacıklı Mühimmat
Tedariki Sözleşmesi,
29 Aralık’ta, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı
ile ASELSAN arasında
imzalandı. Projenin
faaliyetleri ise 15 Ocak’ta,
ASELSAN tesislerinde
düzenlenen imza töreni ile
başladı. Törene, Savunma
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr.
İsmail Demir’in yanı sıra
Türk Silahlı Kuvvetlerinden
ve SSM’den çok sayıda üst
düzey yetkili katıldı.
Sözleşme kapsamında,
ASELSAN tarafından
geliştirilen ve ilk örnekleri
2016 yılında Kara Kuvvetleri
Komutanlığı (K.K.K.lığı)’na
teslim edilen, 35 mm Çekili
Hava Savunma Takımı’nın
ve 35 mm Parçacıklı
Mühimmat (ATOM)’ın
seri üretim faaliyetleri
yürütülecek. Üretilen
sistemler, hem K.K.K.lığına
hem de Hava Kuvvetleri
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’na
teslim edilecek. Ayrıca,
söz konusu sistemlerin
üst seviye komuta
kontrol unsurları olarak,
K.K.K.lığı için Batarya
Komuta Kontrol Merkezi
(BKKM) ve Hv.K.K.lığı için
Batarya Komuta Kontrol
Harekat Merkezi (BKKHM)
geliştirilecek ve seri
üretimleri yapılacak.
Geliştirme çalışmalarına
2010 yılında başlanan
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Namlulu Hava Savunmasına ASELSAN İmzası
sistemlerden, 35 mm Çekili
Hava Savunma Takımı
ASELSAN tarafından;
ATOM ise ASELSAN ana
yükleniciliğinde ve MKEK
ve TÜBİTAK SAGE alt
yükleniciliğinde geliştirildi.
Sistemler, 1 Aralık 2015’te,
hızlı hedef uçak kullanılarak
gerçekleştirilen atışlı
testlerde, havadan karaya
füzelere karşı etkinliklerini
ispatladı. K.K.K.lığı
envanterine giren örnekleri
de 20 Ekim 2017 tarihinde
gerçekleştirilen, “Ateş
Serbest 2017” tatbikatında,
hedef uçakları tam isabetle
vurdu.
Yine ASELSAN’ın geliştirdiği
ve 2016 yılından bu yana,
K.K.K.lığı tarafından
kullanılmakta olan
KORKUT Kundağı Motorlu
Namlulu Alçak İrtifa Hava
Savunma Sistemi’nin de

geçen sene başlatılan
seri üretim çalışmaları,
başarıyla devam ediyor.
Paletli bir araç üzerinde
şekillendirilen ve yüksek
manevra kabiliyetine sahip
olan KORKUT Sistemi;
askeri birliklerin ve kritik
tesislerin hava savunmasını,
sabit ve hareketli olarak
yapabiliyor. KORKUT da
etkinliğini arttırmak için,
ATOM kullanıyor.
Ocak ayında, ASELSAN
tarafından, borsaya, şu
bildirimler yapıldı:
ASELSAN ile BMC arasında,
4 Ocak’ta, K.K.K.lığı
ve Jandarma Genel
Komutanlığının ihtiyacı
kapsamında, SARP Uzaktan
Komutalı Silah Sistemi
tedarikine yönelik olarak,
toplam bedeli 76.812.000
avro olan bir sözleşme
imzalandı. Sözleşme

Proje kapsamında, 35 mm çekili hava savunma toplarının etkinliği arttırılacak.

© ASELSAN

3

kapsamında teslimatlar, yıl
içinde tamamlanacak.
12 Ocak’ta, ASESLAN ile
SSM arasında, Modüler
Geçici Üs Bölgesi
Projesi’nin sözleşmesinde
değişiklik yapıldığı bildirildi.
5 Şubat 2013 tarihinde
imzalanan sözleşmede
yapılan değişiklikle
ASELSAN’a, 16.000.000
dolarlık kısmı opsiyonel
olmak üzere, toplam
119.115.506 dolar tutarında,
ilave güvenlik sistemi
siparişi verildi. Sözleşme
değişikliği kapsamındaki
teslimatlar, 2020 yılı sonuna
kadar tamamlanacak.
ASELSAN, ROKETSAN,
TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı
ile SSM arasında,
15 Ocak’ta, uzun menzilli
savunma sistemi
geliştirilmesine ilişkin
sözleşme imzalandı. u
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ASO, Sektör Firmalarını Ödüllendirdi

A

nkara Sanayi Odası (ASO), kuruluşunun 54’üncü
yıldönümünde düzenlediği ödül töreninde, aralarında,
savunma ve havacılık sanayisi firmalarının da yer aldığı,
54 firmaya ödül verdi. 22 Ocak’ta, Ankara’da düzenlenen
törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci başta olmak üzere, çok sayıda davetli
katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Ankara il sınırları içinde faaliyet gösteren 13 organize sanayi
bölgesinin, üretimin her alanında, Türkiye’ye ve dünyaya
hizmet verdiğini ve Ankara’nın, özellikle savunma ve
havacılık sanayisinde, iyi bir damar yakaladığını kaydetti.

Ödüller; ihracat, kurumlar vergisi, gelir vergisi,
Ar-Ge merkezi, patent, yaratılan katma değer ve istihdam
kategorilerinde verildi. Kategorilere göre ödül alan
savunma ve havacılık firmaları, şöyle oldu:
n İhracat Ödülü: ASELSAN, FNSS, ROKETSAN,
TUSAŞ
n Kurumlar Vergisi Ödülü: STM
n Patent Ödülü: ASELSAN, ROKETSAN
n Ar-Ge Merkezi Ödülü: AKANA Mühendislik, ASELSAN,
Pİ Makina, STM
n Yaratılan Katma Değer Ödülü: ASELSAN, ROKETSAN,
TUSAŞ
n İstihdam Özel Ödülü: TUSAŞ u

G

eçtiğimiz yılın Ekim
ayında imzalanan
sözleşme kapsamında,
ilk defa envantere
girmeye hazırlanan
HIZIR, patlatma testlerini
başarıyla tamamladı.
Katmerciler tarafından,
22 Ocak’ta yayınlanan
basın bülteninde, testler
kapsamında, HIZIR’ın,

hem alt bölgesinde hem
de yan taraflarında yapılan
patlatmalarda, aracın,
beklentilerin üzerinde
bir dayanıklılığa sahip
olduğunun kanıtlandığı
vurgulandı. Patlayıcılara
karşı aracın direncini
arttırmak üzere, karın
bölgesi özel olarak
tasarlanırken, araç içindeki

© Katmerciler

HIZIR, Rüştünü Patlatma
Testlerinde de İspat Etti

personelin güvenliğini
arttırmak için ise koltuklar,
patlama sonucu oluşan
basıncın etkisini azaltacak
şekilde tasarlandı.
Testler, yurt dışı

merkezli, bağımsız bir
kuruluşun gözetiminde
gerçekleştirildi. Böylece
HIZIR, patlatma testi dâhil
tüm testlerden başarıyla
geçmiş oldu. u
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RBSS Genel Müdürü
Mehmet Çimşir Oldu

R

heinmetall BMC Savunma Sanayi A.Ş. (RBSS)’nin
Genel Müdürü, Mehmet Çimşir oldu. 1961 Zonguldak
doğumlu olan Çimşir, Essen Üniversitesi’nden makina
mühendisi olarak mezun olduktan sonra, 2 yıl, Almanya’da
proje mühendisi olarak çalıştı. 1992-2008 yılları arasında,
Bosch Grubu’nda görev aldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik
yaptı. Bu süre içinde, 1 yıl Brezilya ve 3 yıl da ABD’de görev
yaptı. 2008-2017 yılları arasında, otomotiv sektöründeki bazı
uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Çimşir,
RBSS’ye katılmadan önce, Rexroth A.Ş.’de çalışıyordu.
Çimşir, İngilizce, Almanca ve Portekizce biliyor.
MSI Dergisi olarak, Mehmet Çimşir’e, yeni görevinde
başarılar diliyoruz. u
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BİTES ve HAVELSAN,
İş Birliklerini Derinleştiriyor

B

İTES ve HAVELSAN arasındaki, eğitim ve simülasyon
teknolojilerini konu alan iş birliği anlaşması, 12 Ocak’ta
imzalandı. HAVELSAN tesislerinde düzenlenen törende,
imzalar, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun ve HAVELSAN
Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Akif Nacar tarafından atıldı. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire
Başkanı Yakup Taşdelen ile Sanayileşme Daire Başkanı
Bilal Aktaş da imzalara şahitlik etti.
BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, HAVELSAN ile
imzaladıkları iş birliği anlaşmasının, küresel boyutta da
etki yaratacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:
“HAVELSAN ile yapacağımız güç birliği ve iş birliği ile
uluslararası rekabette birlikte hareket etmek; hem
ülkemize hem de şirketlerimize değer katacak. Yurt içinde
tamamlanan başarılı projeler sonucunda, HAVELSAN’ın
çözüm ortağı olarak elde etmiş olduğumuz ürün ve
kabiliyetler, uluslararası alanda yetkinliğimizi gün geçtikçe
arttırıyor. Sektörde yaratmış olduğumuz bu başarılı iş
birliğini genişleterek ve küresel pazarlara taşıyarak,
Türkiye’de teknolojik ürün ve hizmetlerin markalaşmasında
önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. HAVELSAN’ın,
geçmiş yıllarda satın almış olduğu Amerikan şirketi
Quantum 3D’nin en önemli ürünü olan görüntü üreteci
altyapısının, ihtiyaç duyduğu sentetik çevre modelleme ve
içerik üretimi konusunu da içeren iş birliği kapsamında,
HAVELSAN ve BİTES, hem küresel hem de yerel pazar için
sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir pozisyon yaratacak.”
BİTES, 7 Aralık’ta düzenlenen Buluştay’da ise
HAVELSAN’dan Uzun Süreli İş Birliği Ödülü almıştı.
BİTES’in HAVELSAN’ın alt yüklenicisi olarak görev aldığı
projeler, şöyle sıralanıyor
n HELSİM Projesi Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi ve
Sınav Kontrol Sistemi (2005-2008)
n HELSİM Projesi Eğitim Yönetim Sistemi (2005-2009)
n HELSİM 2 Cougar Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi
(2009 - devam ediyor)
n F16SİM Veri Kayıt ve Dibrifing Sistemi (2010-2014)
n TESİM Veri Kayıt ve Dibrifing Sistemi (2010-2013)
n ARISİM Veri Kayıt ve Dibrifing Sistemi (2010-2013)
64 - Şubat 2018

F16SİM Görsel Veritabanı ve Üç Boyutlu Modelleme
(2010-2014)
n TESİM Görsel Veritabanı ve Üç Boyutlu Modelleme
(2010-2013)
n F16 Glass Cockpit Modelleme (2011-2012)
n F16SİM Eğitmen Konsol Yazılımı Personel Hizmeti
(2012 - devam ediyor)
n UMTASES Bakım Eğitim Yardımcı Sistemi ve
Üç Boyutlu Modeller (2011 - devam ediyor)
n OYMES Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi (2011-2014)
n OYMES Görsel Arazi Veritabanı ve Üç Boyutlu Modelleme
(2011-2014)
n Katar AW-139 Simülatörü Görsel Veritabanı ve
3 Boyutlu Modelleme (2013-2016)
n ATAKSİM Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi
(2014 - devam ediyor)
n ATAKSİM Sanal Bakım Simülatörü (2014 - devam ediyor)
n TESİM Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi
(2013 - devam ediyor)
n TESİM Uçucu Bakım Personeli Eğitim Yardımcısı
(2013 - devam ediyor)
n Seahawk LOT-2 Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi
(2015 - devam ediyor)
n ATAKSİM Görsel Veritabanı ve 3 Boyutlu Modeller
(2016 - devam ediyor)
Ocak ayının bir diğer gelişmesi, BİTES’in, İnovaLİG 2017’de,
İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü Kategorisi’nde,
Üstün Başarı Sertifikası’na layık görülmesi oldu. u
n
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MKEK’nin 2020 Ciro Hedefi, 1 Milyar Dolar

M

illi Savunma Bakanlığı (MSB) Müsteşarı Ali Fidan,
11 Ocak’ta, MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Ahmet Taşkın’ı, makamında ziyaret etti. Ziyaret
sırasında, MKEK Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı, bir
toplantı da gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumun 2017 yılı
faaliyetleri ve 2018 yılı hedefleri hakkında, MSB Müsteşarı
Fidan’a bilgi sunuldu.
MKEK’nin vizyonunun da görüşüldüğü toplantıda, kurumun
2020 yılı hedefleri, şöyle sıralandı:
n 1 milyar dolar ciro
n 100 milyon dolar Ar-Ge harcaması
n Yan sanayiye 400 milyon dolar iş hacmi
n 250 milyon dolar ihracat

Kurumun bu hedeflere ulaşmak için genişlemeyi planladığı
alanlar ise şu şekilde sıralandı:
n Güdümlü mühimmat sistemleri
n Atış kontrol ve kumanda sistemleri
n Kimyasal ve hammadde üretimi
n Elektronik ve mekanik tapalar
n Vasıflı çelik üretimi
n Güç grubu geliştirilmesi
n İhracat ve yurt dışı tesis kurulumu
Ziyaretle ilgili olarak konuşan MSB Müsteşarı Fidan,
gelişen şartlarda, MKEK’nin yaptığı üretimin, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve milli güvenlik açısından, daha da önem
kazandığını ifade etti. u

SEDEC, Sektörün İş Geliştirme
ve Tanıtım Faaliyetleri için
Yeni Bir Yol Açıyor

A

nayurt güvenliği,
sınır güvenliği, iç
güvenlik ve savunma
sistemleri konularında
uluslararası ve ulusal
tüm oyuncuları bir araya
getiren ve fuar, konferans
ve ikili iş görüşmelerini
kapsayan bir etkinlik olarak
kurgulanan SEDEC, sektöre
yeni bir soluk getirmeye
hazırlanıyor. 3-5 Temmuz
tarihlerinde, Ankara’da,
ATO Congresium’da
düzenlenecek etkinlik,
konusu ve kurgusu
ile sektör için bir ilk
olacak. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın
ve Savunma Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI)
desteği ile organize edilen
SEDEC, Teknopark Ankara
bünyesinde yürüyen,
Ekonomi Bakanlığı destekli
URGE projesi kapsamında
da yer alıyor.
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Sloganı, “Kısa sürede doğru
kişiler, doğru işler!” olan
SEDEC:
n Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri
Komutanlıkları,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve
SSM gibi ihtiyaç
makamlarını, üreticiler
ile doğrudan bağlantıya
geçiren,
n Ana sanayi üreticilerinin,
KOBİ seviyesinde tedarik
zinciri bağlantılarını en
kısa sürede sağlayabilen
etkin bir platform olmayı
hedefliyor.
Etkinlik, aynı zamanda,
önceden planlanan
ikili iş görüşmeleri
kapsamında yabancı
orijinal ekipman üreticileri
ile birinci ve ikinci seviye
tedarikçileri, Türk
savunma, havacılık ve

güvenlik sanayisi firmaları
ile buluşturacak. Türk
firmalarının, özellikle
KOBİ’lerin, yetenekleri
ve başarıları, yabancı
misafirlere daha yakından
tanıtılacak. Etkinliğin ilk
gününde; anayurt güvenliği,
sınır güvenliği ve iç güvenlik
ile savunma sanayisinin
tedarik zinciri konularını
kapsayan bir konferans da
gerçekleşecek.
Resmi süreçlerin
tamamlanması ile
hazırlıkları çalışmaları
hızlandırılan SEDEC’e:
n Milli Savunma Bakanlığı,
Kara, Deniz ve Hava
Komutanlıkları,
Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı,
Emniyet Genel
Müdürlüğü, Başbakanlık

Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı
ve Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü,
n Askeri Ataşeler,
n FRONTEX (Avrupa Sınır
ve Sahil Koruma Ajansı),
n ASELSAN, FNSS,
HAVELSAN, MKEK,
ROKETSAN, TUSAŞ,
n Airbus, BAE Systems,
Boeing, Leonardo,
Lockheed Martin, MBDA,
Rolls-Royce, Tawazun,
gibi kurum ve kuruluşların,
satın almacılarının da
aralarında yer aldığı
temsilcileri resmi olarak
davet edildiler.
Sektörün, alanında önde
gelen etkinliği olmayı
hedefleyen SEDEC, her
2 yılda bir, çiftli yıllarda
düzenlenmeye devam
edecek. u
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Özgün Yerli Tabancada İpi, Sarsılmaz Göğüsledi

S
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© Sarsılmaz

avunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından 2015
yılında başlatılan Özgün Yerli Tabanca Geliştirme
Projesi (ÖYTP) çerçevesinde, Sarsılmaz mühendisleri
tarafından tasarlanan tabanca, yapılan testleri
birincilikle tamamladı ve SSM ile Sarsılmaz arasında,
seri üretim sözleşmesi görüşmeleri başladı.
Sarsılmaz’ın, konuyla ilgili olarak Ocak ayı içinde, sosyal
medya hesapları üzerinden yaptığı bilgilendirmede,
tabancanın, testlerden, açık ara birincilikle çıktığı
vurgulandı.
ÖYTP’nin test süreci, 27 Mayıs – 13 Temmuz 2017 tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Kapsadığı denemelerin niteliği
itibarıyla dünya genelinde uygulanan
en zorlu testler arasında gösterilen
bu süreçte, ihaleye katılan firmalar,
30’ar adet tabanca teslim etti.
Bu tabancalar arasından, rastgele
seçilen 3 tabancaya, 30.000’er
atışlık ömür mukavemet testi uygulandı.
Sarsılmaz yetkililerinin verdiği bilgilere
göre, Sarsılmaz’ın seçilen 3 tabancası,
testleri, toplamda, sadece 13 hata
ile tamamladı. Diğer katılımcı
firmalardan biri, testlerde,
tabancasının ana parçalarından
birinin kırılması nedeniyle
diskalifiye oldu. Diğeri ise testleri
yüzlerce hata ile tamamladı.
Sarsılmaz tarafından yapılan
açıklamada, testlerin bu sonucu ile firmanın
tabancasının, “Milli Tabanca” olmaya layık görüldüğü
belirtildi.
Testlerin ardından, SSM ile Sarsılmaz arasındaki
sözleşme görüşmeleri, Aralık ayında başladı. Toplam
110.242 adet tabancayı kapsayacak sözleşmenin, yakın
zamanda imzalanması bekleniyor. Tabancanın ismi ise
Sarsılmaz’ın önerdiği adaylar arasından, SSM tarafından
seçilecek.

Sözleşmenin imzalanması ile Sarsılmaz, uzun soluklu bir
üretim sürecine başlayacak. 2018 yılında 30.142;
2019 yılında 55.300; 2020-2032 yılları arasında ise
24.800 adet tabanca üretilerek teslim edilecek.
Toplam 110.242 tabanca, Türk Silahlı Kuvvetleri ile
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kullanımına sunulacak.
Seri üretim dönemi içinde, ihtiyaç makamlarının talebi
doğrultusunda yapılacak sözleşme değişiklikleri ile üretim
adetlerinin artması da gündemde.
Sarsılmaz, 2017’de, bu proje için geliştirdiği tabancayı,
küçük farklılıklarla ticarileştirerek, SAR 9 olarak piyasaya
sürmüştü. Kısa zamanda bilinen ve beğenilen bir model
hâline gelen SAR 9
ile ÖYTP’de teslim
edilecek tabanca
arasında, bazı
farklılıklar olacak.
Bunların başında,
ağırlık geliyor. Ağırlığın,
azami 750 g olması isteri doğrultusunda,
projede teslim edilen model, 780 g olan
SAR 9’dan, 30 g daha hafif olacak. Her
iki modelin çalışma prensibi ise tamamen aynı. Kapak
takımında ise ağırlık ve görünüş olarak bazı farklar
bulunuyor. Projede tabancalar, kurumların talebi
doğrultusunda, emniyet mandallı ve mandalsız olmak
üzere, iki ayrı tipte teslim edilecek. İlk olarak emniyet
mandallı modeli ile piyasaya sunulan SAR 9 da kısa süre
içerisinde, emniyet mandalsız modeli ile MKEK’de
satışta olacak.
Sarsılmaz cephesindeki bir diğer gelişme kapsamında,
EGM’nin, 40.000 adet, 9x19 mm çapında yarı otomatik
tabanca alımına dair ihalede de SAR 9, testleri
tamamlayabilen tek tabanca oldu. Sarsılmaz yetkilileri,
testlere katılan diğer tabancaların, parça kırarak
diskalifiye olduklarını söyledi. Böylelikle EGM’ye,
ÖYTP kapsamında teslim edilecek tabancalar haricinde,
40.000 adet de SAR 9 teslim edilmiş olacak. u

© Onur A.Ş.

Onur A.Ş., DHMİ’nin
VCS/VRS Projesi’nde
Kesin Kabulleri Tamamladı

O

NUR A.Ş., 26 Ocak’ta,
İnternet sitesinden
yaptığı açıklamayla Devlet
Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) için yürütülen;
“Adana, Gaziantep, Muş
ve Siirt Havalimanları için
IP Tabanlı Ses İletişim
(VCS), Kayıt / Geri Dinleme
(VRS) Temini Projesi”nin
kesin kabullerinin
tamamlandığı duyurdu.

Proje kapsamında
ONUR A.Ş., DHMİ’nin
gereksinimlerini,
askeri kullanım için
geliştirdiği haberleşme
çözümlerini, sivil alana
uyarlayarak karşıladı.
Proje sayesinde DHMİ de
bu alanda, ilk defa
yerli bir çözümü
tedarik ederek kullanıma
aldı. u

TÜMOSAN, Yeni Araç
Projelerine Hazırlanıyor

I

DEF 2017’de PUSAT ile 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı
Araç (TTZA)’ını sergileyerek, motor ve şanzımanın
ötesine geçen ve platform alanına da giren TÜMOSAN,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yayınlanan
“8x8, 10x10, 12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner
Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi” Teklife Çağrı
Dokümanı’na cevap vermeye hazırlanıyor. Firma
tarafından 30 Ocak’ta, Borsa İstanbul’a yapılan
açıklamada, söz konusu teklife çağrı dokümanının
alındığı ve proje ile ilgili teklifin, 19 Mart 2018 tarihine
kadar iletileceği belirtildi.
PUSAT’ı da bir araç ailesi olarak kurgulayan TÜMOSAN,
IDEF 2017’de, Orta Sınıf TTZA ve Lojistik Araç
sürümlerinin de maketlerini sergilemişti. 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. u
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uraç, 23-26 Ocak tarihlerinde, ABD’de gerçekleştirilen
Shot Show 2018’de, ürünlerini sergiledi. Fuara, özellikle
Orta ve Latin Amerika pazarlarındaki nüfuzunu arttırma
hedefiyle katılan Turaç, kendisine ait Sterling markası altında
ürettiği; piyade tüfeği fişeklerini, 9x19 mm çapındaki tabanca
fişeklerini ve av fişeklerini ziyaretçilerin ilgisine sundu.
Son 2 yıldır yoğun şekilde yürüttüğü pazarlama faaliyetleri
ile 2016 yılı başında 36 olan müşteri ülke sayısını, 2018 yılı
başında 53 ülkeye çıkaran Turaç, fuar boyunca, standında,
26 farklı ülkeden heyetleri ağırladı.
Shot Show’a, 2018 yılında, en az 3 yeni ülkeyi daha müşterileri
arasına ekleme hedefiyle katılan Turaç, fuardaki temasları
kapsamında, aralarında; Fas, Tayvan ve Meksika’nın da
bulunduğu heyetlerini ağırladı. Turaç, bu temasların, yakın
zamanda, yeni ihracat başarılarının kapılarını aralayacağından
oldukça ümitli. Turaç’ın üretim miktarları da firmanın hızlı
büyümesinin göstergeleri arasında yer alıyor. Firmanın
fişek bazında üretim miktarları, 2015 yılında 90 milyon adet
ve 2016 yılında 120 milyon adet iken, bu rakam, 2017 yılına
gelindiğinde, 153 milyon adede ulaştı. Fuar katılımlarındaki
artış, nüfuz edilen pazar sayısının yükselişi, müşteri
portföyünün genişlemesi gibi faktörler ve Shot Show
sırasındaki kurulan yeni ihracat bağlantıları doğrultusunda
Turaç, 2018 yılı üretim hedefini, 200 milyon adede çıkarmış
durumda.
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Shot Show’a Katılan Turaç,
Amerika Kıtası’ndaki
Bilinirliğini Arttırdı

Turaç, piyade tüfeklerine yönelik fişeklerini de sergiledi.

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, Shot Show 2018
katılımları ile ilgili şunları söyledi: “Shot Show sırasında,
mevcut Sterling kullanıcılarına ilave olarak pek çok potansiyel
kullanıcı ile bir araya geldik. Özellikle Orta ve Latin Amerika
pazarlarındaki bilinirliğimizi önemli ölçüde arttırmış olduk.
Dünyanın en iyisini, en makul fiyata üretme amacıyla adım
attığımız mühimmat pazarında; nüfuz ettiğimiz pazar
sayısı artıyor, üretim rakamlarımızın yükseliyor ve müşteri
portföyümüz sürekli genişliyor. Turaç büyüyor. Tüm bu
gelişmelerle birlikte, fuarda gördüğümüz ilgi de belirlediğimiz
hedeflere, kısa süre içerisinde ulaşacağımıza işaret ediyor.”
Shot Show ile 2018 yılına hızlı bir başlangıç yapan Turaç,
yılın geriye kalanında da bu ivmesini sürdürme niyetinde.
Turaç, Afrika bölgesinde düzenlenen önde gelen etkinliklerde
yer alarak, bu bölgedeki etkinliğini arttırmayı ve müşteri
portföyünü, tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde
genişletmeyi hedefliyor. Bu bölgedeki faaliyetlerine
paralel şekilde, Uzak Doğu ülkelerine yönelik pazarlama
çalışmalarına da hız veren Turaç, “Her kıtada bir Turaç ürünü
kullanılmasını hedefliyor. u

DDC ve TARGET Grup,
Sektörün Özel İhtiyaçlarına
Yönelik Çözümleri,
DDC Çalıştayı’nda Anlatacak

D

ünyanın, alanında
önde gelen
firmalarından DDC
(Data Device Corporation),
Türk savunma ve
havacılık sanayisine
daha iyi hizmet verebilmek
için, 43 yıldır sektörün
çözüm ortağı olan
TARGET ile iş birliğini
genişletiyor. Bu kapsamda
başlatılan çalışmaların
ilki, DDC için Türkiye’de
ilk defa düzenlenecek
DDC Workshop
(DDC Çalıştayı) etkinliği
olacak.
21 Mart’ta, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Teknokent İkizler
Binası’nda düzenlenecek
çalıştayda, katılımcılar;
ürün geliştirme, üretim
ve test süreçlerinde
DDC’nin sunduğu
teknolojiler ve aşağıdaki
soruların cevapları
hakkında, çok detaylı
bilgi edinme fırsatı
bulacak.
n DDC, veri yolu
çözümlerinin geleceği
ile ilgili hangi
iş birliklerini
yapıyor?
n Uzay uygulamalarında
yüksek güvenilirlik
nasıl sağlanabilir?
n DDC, sistem seviyesi
entegrasyon
çalışmalarınızı nasıl
daha kolay hâle
getirebilir?
Çalıştayın fuaye alanında
ise DDC ürünleri
sergilenecek.
Savunma, aviyonik ve
uzay uygulamaları ile
endüstriyel havacılık

uygulamalar için; başta
veri yolu, elektrik motoru
kontrolü ve katı hâlli
güç kontrolü olmak
üzere, geniş bir
yelpazede çözümler
sağlayan DDC, özellikle
MIL-STD-1553 veri
yolu ürünleri ile sektör
tarafından yakından
tanınıyor. Uzun süredir,
sektörün güvenilir bir
tedarikçisi olan DDC,
çalıştayda, MIL-STD-1553
ürünleri kadar iddialı
olduğu diğer çözümlerini
de paylaşacak. DDC
ürünlerinin, performansın
yanı sıra bir diğer önemli
özelliği de ihracat
kısıtlamalarına tabi
olmaması.
DDC ürünlerinin
kullanıcıları, TARGET’in
tedarik süreçlerinde
ve ürün desteğinde
kattığı değerin farkını
da görecekler. Bunların
ilk adımı olan bu
çalıştayda, yeni sinerjilerin
ortaya çıkartılması da
hedefleniyor.
Etkinliğe katılım ve
etkinlikle ilgili detaylı
bilgi için aşağıdaki
QR kodu okutabilir ya
da TARGET ile irtibata
geçebilirsiniz. u
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STM’ye ASO ve
TESİD’den Ödül
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ASO’nun verdiği İhracat Ödülü ile Ar-Ge Merkezi Ödülü’nü,
STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
ASO Başkanı Nurettin Özdebir’den aldı.
© STM

TM, Ocak ayında, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türk
Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)’nden aldığı
ödüllerle adını duyurdu. STM Genel Müdürü Davut Yılmaz,
ASO’nun verdiği İhracat Ödülü ile Ar-Ge Merkezi Ödülü’nü,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ASO Başkanı
Nurettin Özdebir’den aldı. TESİD’in Duvar Arkası Radar (DAR)
için verdiği Büyük Firma Dalında Yaratıcı Fikir Ödülü’nü ise
STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, TESİD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Y. Suat Bengür’den aldı.
STM, Ocak ayında, 2017 yılı
Ekim-Aralık dönemindeki siber
güvenlik saldırılarını ve 2018 yılı
öngörülerini içeren, Siber Tehdit
Durum Raporu’nu da yayınladı.
Raporda, öne çıkan konular
şunlar oldu:
n Yapay zekâ uygulamaları; siber tehdit avcılığı, koruyucu
kod geliştirme ve test süreçlerinde kullanımıyla siber
güvenliğe katkı sağlarken saldırganların elinde, aynı
zamanda bir tehdide de dönüşebiliyor.
n 2017, siber güvenlik alanında, fidye yazılımlarında gözle
görülür bir artışın olduğu ve başta Wannacry, NotPetya,
Expetr, Retefe, Bad Rabbit vb. saldırıların dünya
genelinde ses getirdiği bir yıl oldu.
n STM uzmanları, siber güvenlik alanında, savunma amaçlı
yapay zekâ kullanımının artarak devam edeceğini
belirtiyor.
n Yapay zekânın kullanıldığı zararlı yazılımların da
yakın gelecekte, siber güvenlik dünyasının karşılaşacağı
en büyük sorunlardan biri olacağı öngörülüyor.
n 2017’nin sonunda ortaya çıkan; “Meltdown” ve “Spectre”
zararlı yazılımlarının ortak hedefi, saldırı yöntemleri
birbirinden farklılık gösterse de Intel ve AMD gibi
işlemcilerde yer alan bellek izolasyonu oldu.
n Yılın son çeyreğinde, ATM’ler, bir kez daha; bu sefer
oldukça ilginç bir yöntemle siber saldırıların hedefi
oldu. 150 yıl önce icat edilen endoskopi cihazlarıyla
gerçekleştirilen bu saldırılarda, cihazın ışıkları ve
kameraları, siber saldırganlar tarafından ATM’lerin
sensörlerini kandırıp içindeki paraları almak maksadıyla
kullanıldı.
STM’nin yayımladığı raporun 2018 yılı siber tehdit
beklentileri bölümünde ise şu tespitler yer aldı:

© STM
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STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, Büyük Firma Dalında Yaratıcı Fikir
Ödülü’nü, TESİD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Y. Suat Bengür’den aldı.
n

n

n
n
n
n

Yapay zekâ uygulamalarının saldırganlar arasında hızla
yaygınlaşmasının yanı sıra sunucusuz uygulamalara
yönelik saldırılar artacak.
IoT (Internet of Things / Nesnelerin İnterneti) cihazları,
daha sıklıkla siber saldırıların, hem kurbanı hem de
aracısı olacak.
Fidye yazılımları, şekil değiştirerek de olsa önemli
bir tehdit olmaya devam edecek.
Siber casusluk, etki alanını genişletecek.
Sağlık sektörüne ve kritik altyapılara yönelik saldırılar
yoğunlaşacak.
Kripto para birimlerini hedef alan siber saldırılar,
gündemi daha fazla meşgul edecek. u

TEKNOFEST İSTANBUL,
Yarışmaları ile Sektörün
Geleceğine Katkı Verecek

T

ürkiye Teknoloji Takımı (T3)
Vakfı, TEKNOFEST
İSTANBUL Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali’ni,
20-23 Eylül tarihlerinde,
İstanbul’da gerçekleştirecek.
Toplumda teknolojiye olan
ilgiyi arttırmayı ve teknoloji üretimi
konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen
etkinlik kapsamında, bir dizi faaliyet
düzenlenecek:
n Ortaokuldan yükseköğrenim
mezunlarına kadar geniş bir
yaş aralığına hitap eden ve
yarışmacıların teknolojik ürünler
tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji
yarışmaları.
n Her yaş gurubundan izleyiciye hitap eden
havacılık gösterileri.
n Teknoloji girişimlerinin ve yatırımcıların
bir araya geleceği, uluslararası girişim fuarı.
n Teknoloji gündemine ilişkin seminerler.
Teknoloji yarışmaları ise şöyle
sıralanıyor:
n İHA Destekli İnsansız Kara Aracı
Yarışması
n İnsanlık Yararına Teknoloji
Yarışması
n İnsansız Su Altı Sistemleri
Yarışması
n Robotaksi Yarışması
n Robotik Fetih 1453 Yarışması
n Roket Yarışması
n Savaşan İHA Yarışması
n İnsansız Hava Aracı
Yarışması
n Havalimanı Sistemleri
IoT Uygulamaları Yarışması
n Model Uydu Yarışması
n Yapay Zekâ Yarışması
n Sürü İHA Yarışması
Etkinlik ve yarışmalar hakkında bilgi için:
http://teknofestistanbul.org u
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HÜRKUŞ-B Göklerde

© TUSAŞ

ürkiye’nin ve uluslararası kullanıcıların, yeni nesil
askeri eğitim uçağı olması için TUSAŞ tarafından
tasarlanan HÜRKUŞ-B, ilk uçuşunu, 30 Ocak’ta
gerçekleştirdi. HÜRKUŞ-A modelinden türetilen;
askeri gereksinimlere uygun sayısal bir kokpite sahip
HÜRKUŞ-B, aynı zamanda, A modelinden 100 kg daha
hafif ve daha stabil bir uçak. Motor, aviyonik, stabilite ve
uçuş mükemmelliği gibi çeşitli testlerin, toplam 90 saatlik
sortilerde tamamlamasının ardından, ilk uçağın, bu yılın
ortasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi
öngörülüyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, ilk uçuş ile
ilgili yaptığı açıklamada; “HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-A’dan 100
kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant,
daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı.”
dedi.
TUSAŞ, Ocak ayında, bir dizi iş birliği anlaşması da
imzaladı. Bunlardan ilki, 11 Ocak’ta, Hacettepe Üniversitesi
ile imzalanan protokol oldu. Protokol kapsamında,
Hacettepe Meslek Yüksekokulu öğrencileri, TUSAŞ
tesislerinde, haftanın en az 2 günü, eğitimini aldıkları
alanlarda uygulama yapacak. Uygulama alanları, TUSAŞ’ın
ihtiyaçlarına göre belirlenecek. Programı başarı ile
tamamlayan öğrenciler, gerekli şartlar yerine getirildiği
takdirde, mezuniyet sonrası, TUSAŞ bünyesinde istihdam
da edilebilecek.

HÜRKUŞ-B, toplam 90 saati bulacak bir uçuş test programına başlayacak.
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T

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen ve
TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil

24 Ocak’ta ise TUSAŞ, Stajyer Mühendis Programı
kapsamında, 16 üniversite ile protokol imzaladı. Bu
üniversiteler; Ankara, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya,
Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Ticaret, İstanbul
Teknik, Orta Doğu Teknik, TED, TOBB ETÜ, Türk Hava
Kurumu, Yıldırım Beyazıt ve Yıldız Teknik Üniversiteleri
olarak sıralandı.
Geçtiğimiz aylarda başlatılan Stajyer Mühendis Programı,
yeni mühendisler yetiştirmeyi ve bu mühendislere, yeni
yetenekleri, eğitimler sırasında kazandırmayı amaçlıyor.
Programa, üniversitelerin, başta makine, elektrikelektronik, haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri,
bilgisayar, metalürji, malzeme, kimya ve mekatronik
mühendisliği bölümlerinde olmak üzere, 3’üncü veya
4’üncü sınıflarında okuyan öğrenciler katılabiliyor.
Stajyer mühendisler, haftada en az 1 tam gün TUSAŞ’ta
çalışıyor; şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise
TUSAŞ mühendisleri, üniversitelere giderek öğrencilerle
çalışmalar yürütüyor. Öğrenciler, çalıştıkları süre boyunca,
üniversiteleri tarafından sigortalanıyor; TUSAŞ’taki
çalışmaları için de ücret ödeniyor.
İmzalanan protokole ilişkin konuşma yapan Doç. Dr.
Kotil, stajyer mühendis programının önemine vurgu yaptı.
Üniversite yıllarında çalışmanın önemine dikkat çekerek,
şirket bünyesinde devam eden projelerin başarısı için,
istihdam rakamlarının artması gerektiğini belirtti. u

TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık
Ödüllerinde, Sektörü,
ASELSAN ve STM Temsil Etti

T

© MSI Dergisi

ürk Elektronik
Sanayicileri Derneği
(TESİD) tarafından, bu yıl
16’ncısı düzenlenen; TESİD
Yenilikçilik Yaratıcılık
Ödülleri, 23 Ocak’ta,
Işık Üniversitesi Maslak
Kampüsü’nde yapılan
bir törenle sahiplerini
buldu. TESİD ödüllerinin
verilmesine 1999 yılında
başlandığını ve ödüllerin
artık gelenekselleştiğini
vurgulayan TESİD Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Sıddık Yarman, “TESİD
Yenilikçilik Yaratıcılık
Ödülleri’nin önemli bir
teşvik unsuru olduğuna
inanıyor, tüm katılımcıları
kutluyorum.” dedi.

Yarışmanın, Türk elektronik
sektörü kuruluşlarının,
yenilikçi ve yaratıcı
projelerini desteklemek
amacıyla, sektörün
yardımlarıyla gerçekleştiğini
belirten Prof. Dr. Yarman,
bu yılın sponsorları olan;
ASELSAN, CANOVATE,
ELEKTRA, ENTES, KRON,
NETAŞ, SAVRONİK ve
VESTEL’e teşekkür etti.
Bu yıl, “Büyük Firma
Dalında Yaratıcı Fikir
Ödülü”nü, Duvar Arkası
Radar (DAR) ile STM alırken
Büyük Firma Dalında Ürün
Geliştirme Süreci Ödülü’nü,
İHTAR- İnsansız Hava
Aracı Tespit/ Tahrip Arama
sistemi ile ASELSAN aldı. u
İHTAR- İnsansız
Hava Aracı Tespit/
Tahrip Arama
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Duvar Arkası Radar (DAR)
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ONUR A.Ş. Genel Müdürü
Noyan DEDE:

“Uluslararası arenadaki
rakiplerimizle onlardan
daha yeni teknolojileri
içeren özgün ürünler
geliştirerek rekabet
ediyoruz.”
© MSI Dergisi

IP tabanlı ses iletişim sistemleri, hava trafik kontrol
sistemleri, meteorolojik sistemler ve aviyonik
sistemler konularına odaklanan ONUR A.Ş.,
üstlendiği projeler ve geliştirdiği özgün çözümlerle
büyümesini sürdürüyor. ONUR A.Ş.nin bugününü ve
geleceğini, görevini, Kasım ayında, şirketin Kurucu
Genel Müdürü Cengiz Dede’den devralan
ONUR A.Ş. Genel Müdürü Noyan Dede
ile konuştuk.
Şebnem ASİL / s. asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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MSI Dergisi: Noyan Bey, ONUR A.Ş.
Genel Müdürlük görevini, Kasım
ayında, babanız Cengiz Dede’den
devraldınız. ONUR A.Ş., babanızın
yönetiminde, kendi özgün ürünlerini
geliştiren bir sektör oyuncusu hâline
geldi. Siz, bayrağı nereye taşımayı
hedefliyorsunuz? ONUR A.Ş.nin, sizin
yönetiminizde geleceği nokta ile ilgili
vizyonunuzu anlatır mısınız?
Noyan DEDE: ONUR A.Ş. olarak vizyonumuz, müşterilerimizin elinde mevcut
olan ses ve veri haberleşme sistemlerine, ağ destekli yetenek kazandırarak
ülke kaynaklarımızın en verimli şekilde
kullanılmasını sağlamak. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken de güncel
standartları yakından takip ediyoruz;
yer yer ilgili sivil ve askeri çalışma
gruplarına katılım sağlayarak ülkemizi
temsil ediyoruz. Bu bağlamda, derinlemesine uzmanlık sahibi olarak odaklı
kalmak, en temel stratejilerimizden
biri. Stratejimiz uyarınca, ürün portföyümüzü, mevcut yetkinlik alanlarında
alt ürünler geliştirerek genişletme yolunda ilerliyoruz. Ürünlerimizi, gelişen
teknolojiye cevap verecek şekilde, yeni
yazılım veya donanım bileşenleri ile
sürekli güncelleştiriyoruz. Uluslararası arenadaki rakiplerimizle onlardan
daha yeni teknolojileri içeren özgün
ürünler geliştirerek rekabet ediyoruz.
Deniz, hava ve kara uygulamalarının
farklılıklarının yanında askeri-sivil
standart farklılıklarını da takip ediyoruz ve ürünlerimizi, bu isterlere uygun
olarak uyarlıyor ve gerekiyorsa sertifikalandırıyoruz.
Hâlihazırda yürütmekte olduğumuz
projeler dâhilinde, başta SSM olmak
üzere, hem Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) ile yakın
ilişkiler içerisindeyiz. Sahip olduğumuz
bu olumlu iletişim tarzını, tüm kuvvet
ve komutanlıklara yaygınlaştırarak
üretmekte olduğumuz milli ürün ve
sistemlerin, TSK’nın diğer unsurlarında da kullanılmasını sağlamak, temel
hedeflerimizden biri. Bu çalışmalara
ilaveten, geliştirdiğimiz ve geleceğin
teknolojilerini içeren ürünlerimizi, yurt
dışına ihraç edebilmek için de yoğun
görüşme ve istişareler gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki; yakın ve orta vadede,
gerçekleştireceğimiz ihracat başarıları
ile bu vizyonumuz doğrultusunda da
olumlu gelişmeler yaşayacağız.
Kurumsallaşma konusunda da bizi
üst seviyeye çıkartacak önemli

DETTA projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ağ destekli yetenek kazanımı için kritik altyapıyı sağlayacak.

atılımlar içerisindeyiz. “İş Süreç Yönetimi” (BPM) yaklaşımı ile süreçlerimizi
otomasyona tabi tutarak personel üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi; böylece,
iş ortamını daha etkili ve verimli bir
şekilde kullanmayı ve kurumsal hafızamızın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu sürecin ilk ayağı olan, “Belge
Yönetimi Modülü”ne, Kasım ayı itibarıyla geçiş yaptık. Bu modülü, Personel
Yönetimi, Satın Alma / Depo Yönetimi
ve Proje Yönetimi modülleri takip edecek. Böylelikle çalışmalarımızı, daha
profesyonel bir yapıda ve süreklilik
sağlar bir biçimde yürütmemizi sağlayacak bir kurguya geçiş yapacağız.

2017 Yoğun Geçti
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MSI Dergisi: Sizden, ONUR A.Ş.nin
mevcut durumu ve 2017 faaliyetleriniz
ile ilgili genel bir değerlendirme
alabilir miyiz?
Noyan DEDE: ONUR A.Ş. olarak, 2017
yılını, yoğun bir iş programı ve gündemle geçirdik. Özetlemek gerekirse
birinci fazını, 2017 yılının ilk yarısında
tamamlamış olduğumuz Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) Projesi’nin ikinci
fazına, Temmuz ayı başı itibarıyla başladık. Bu faz ile HSTA Projesi’nin ilk
fazında geliştirilen milli ürün ve yetkinliklerin, Hv.K.K.lığının ilgili tüm birimlerine yaygınlaştırılması için, tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Sözleşmesini geçtiğimiz yıl imzaladığımız, Deniz Taktik Telsiz Ağı (DETTA)
Projesi kapsamında da hem Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) hem de
Dz.K.K.lığı ile yoğun bir iletişim ve istişare içerisindeyiz. Oluşturduğumuz bu
olumlu atmosfer içerisinde, hem SSM
hem de Dz.K.K.lığı personeli ile yakın
temasta kalarak çalışıyor ve projenin
en yeni teknoloji ve gelişmiş sistemleri

içerecek şekilde, zamanında ve eksiksiz teslim edilebilmesi için, azami gayret gösteriyoruz.
Yine 2017 yılı içerisinde, TUSAŞ tarafından üretilmekte olan insansız hava
aracı platformlarında, daha esnek telsiz kullanımına olanak sağlayan ve aviyonik standartlara göre akredite edilen, “Telsiz Anahtarlama” ürünümüzün
teslimatlarını başarıyla tamamladık.
Söz konusu teslimat ile yer kontrol birimlerinden gelecek komutlar ile hava
aracı üzerindeki VHF/UHF Telsiz Sistemi’nin, gerçek zamanlı yönetimi gerçekleştirilebilecek.
Projeler tarafındaki bu gelişmelerin
yanında 2017 yılını, kurumsallaşma
yönünde önemli adımlar atarak geçirdiğimizi de ifade etmek isterim. “İş
Süreç Yönetimi” yaklaşımına geçerek
tüm süreç ve işlemlerimizi, otonom bir
sistem üzerinden yürütmek amacıyla
şirket içerisinde bir proje başlattık. Her
bir adımı, yavaş yavaş süreçlerimize
adapte ediyoruz.
Yine 2017 yılında, yurt içi ve yurt dışı
fuar ve tanıtım faaliyetlerine önem verdik. Bir takım etkinliklerde sponsorluklar üstlendik ve sosyal sorumluluk
projeleri içinde yer aldık. Üniversiteler
ile yoğun dirsek temasları içerisinde olarak ortak projeler geliştirmeye
ve gençlerimize yol göstermeye çabaladık.
Hâlihazırda yürütmekte olduğumuz
tüm bu sosyal faaliyetler, 2018 yılında
da artarak devam edecek.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

MSI Dergisi: Görev değişimi aile
içerisind e gerçekleşse de ONUR A.Ş.
kuşkusuz kurumsal bir şirket. Aile ve
kurumsallık kavramlarını, ONUR A.Ş.
bünyesinde nasıl harmanlıyorsunuz;
bu konuda neler söylemek istersiniz?
Noyan DEDE: Kuruluş yıllarımızdan
bu yana, babam Cengiz Dede’nin önderliğinde faaliyetlerimizi yürüttük;
ancak her ne kadar aile şirketi olarak
yapılanmış olsak da uzmanlık gerektiren alanlarda, alanının en iyisi personel ile çalışmayı her zaman ilke
edindik. Onları da ailemizin içerisine
katarak karar süreçlerinde aktif olarak rol verdik. Tecrübeli ve nitelikli
personelin deneyimlerini önemseyerek, karar alma süreçlerinde, onların
tecrübelerinden faydalandık. Dolayısı
ile onların kurumsal firmalardan al-

dıkları görgü, bilgi birikimi ve uygulama vizyonlarını, şirketimize kolaylıkla
adapte edebildik. Hâlen kurumsallaşma yolunda, önümüzde önemli adımlar olduğuna inansam da var olan
nitelikli personelimiz sayesinde, firmamızı, kurumsal olgunluk seviyesi
yeterli bir boyuta kısa vadede taşıyacağımıza inanıyorum.

MSI
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı
envanterinde bulunan
Mobil Hava Trafik Kontrol
Kuleleri, ONUR A.Ş. tarafından
tasarlandı ve üretildi.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz aylarda,
yeni tesislerinizdeki Ar-Ge binanızın
açılışını gerçekleştirdiniz.
Bu yeni çalışma ortamı,
ONUR A.Ş.nin rekabetçiliğini nasıl
destekleyecek?
Noyan DEDE: Geçmiş dönemlerde, tüm
Ar-Ge faaliyetlerimizi, Hacettepe Teknokent bünyesinde açmış olduğumuz
ofisimizde yürütüyorduk. Ancak iki yapılı oluşum, hem idari hem de teknik
açıdan yönetimi zor bir hâl almıştı. Bunun üzerine, merkez binamızın hemen
yan tarafına, yeni bir bina inşa ederek
Ar-Ge ofisimizi hizmete aldık. Hâlihazırda, hem idari hem de teknik tüm
faaliyetlerimizi, Ümitköy’de yer alan
yerleşkelerimizde icra ediyoruz.
Ar-Ge ofisinin faaliyete geçmesi ile
hem akademi hem de sanayi ile daha
yakın ilişkiler içerisine girdik. SSM’nin
destekleri ile SAYP (Savunma Sanayii
için Araştırmacı Yetiştirme) protokolleri içerisinde yer aldık ve bu vesileyle
üniversiteler ile ortak projeler geliştirmek için adımlar attık.
Çalışanlarımızın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekleyerek nitelikli işgücümüzü daha da ileri boyuta
taşımaya odaklandık. Patent çalışmaları için ilk adımlarımızı da attık.
Yürütmekte olduğumuz tüm bu çaba
ve çalışmalar, rekabetçilik anlamında
öne geçmemizi sağlayacak ve ekosistemimizi genişletip geliştirerek ürün
ve çalışmalarımıza artı değer katacak.
MSI Dergisi: TUSAŞ’a, 2017 yılı
Temmuz ayında teslim ettiğiniz
Telsiz Anahtarlama ürününüz
için; ONUR A.Ş., IP tabanlı ses
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iletişim sistemleri, hava trafik
kontrol sistemleri ve meteorolojik
sistemlerinin yanında, yeni
bir faaliyet alanının kapısını
aralıyor değerlendirmesi
yapabilir miyiz?
Noyan DEDE: Sizlerin de bildiği üzere,
ONUR A.Ş. olarak, bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemler, yer sistemleri üzerindeydi. İnsansız hava araçları
için üretimini tamamladığımız Telsiz
Anahtarlama ürünümüz ile aviyonik
dünyasına ve platformlara giriş yapmış
bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere, aviyonik
sistemlerin koşulları ve standartları ile
üretilen sistemlere uygulanan testler,
farklılık gösteriyor. Tüm bu gereksinimleri karşılayan bir çözümü, ürün ailemize katmış olmak, bizlere, aviyonik
dünyasında yeni çözüm alternatifleri
üretilmesi konusunda yeni kapılar açacaktır diye değerlendiriyorum.
MSI Dergisi: Son dönemde, ONUR
A.Ş.nin en çok öne çıkan projesi,
DETTA oldu. Bu projede geldiğiniz
nokta hakkında bilgi verebilir misiniz?
Noyan DEDE: DETTA Projesi, hem SSM
hem de Dz.K.K.lığı ile kurmuş olduğumuz, verimli ve yapıcı iş ilişkileri sonucu, başarılı bir şekilde devam ediyor.
Sisteme ilişkin ilk prototip çalışmalarını, sizlerin de bildiği üzere, 8’inci
Deniz Sistemleri Semineri’nde sergiledik. Burada, hem kullanıcı tarafından
hem de yabancı askeri ataşelerden çok
olumlu geri bildirimler aldık. Ürünün,
nihai aşamada eksiksiz olabilmesi açısından, var gücümüzle çalışıyor; tüm
faz ve süreçlerde, SSM ve Dz.K.K.lığı
ile konuları istişare ederek ilerliyoruz.

Projenin sonunda, Dz.K.K.lığı, “Ağ Destekli Yetenek” kabiliyeti konusunda,
birçok ulusun imrenerek bakacağı,
teknolojinin geldiği son noktaya; hatta
ötesine ulaşmış olacak. Bu önemli kabiliyet, ONUR A.Ş. tarafından, yerli ve
milli çözüm olarak sunulacak.
Kuvvet’in ihtiyaçlarını karşılayan, ihraç
edilebilir ve dünya ligindeki aktörlerin
ürünlerinin ötesinde teknolojiler içeren
bir ürünü ortaya çıkaracağımıza, ben
yürekten inanıyorum.
MSI Dergisi: Diğer projelerinizin son
durumu hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Noyan DEDE: SSM ile yürütmekte olduğumuz bir diğer projemiz olan Mobil/
Sabit TACAN Sistemi Tedariki Projesi
kapsamında da ciddi bir yol kat ettik ve
şu anda projenin önemli safhalarından
birisindeyiz.
2016 yılında, İngiltere’de tamamlanan,
Sabit TACAN Sistemleri Fabrika Kabul
Testleri ve Eğitici Eğitimlerinden sonra, 2017 yılı yaz döneminde de ABD’de,
Mobil TACAN Sistemleri’nin fabrika kabul testlerini, SSM ve Hv.K.K.lığı personelinin katılımları ile gerçekleştirdik.
Sabit ve Mobil TACAN sistemlerine ait;
O, I ve D Level eğitimleri de başarı ile
tamamladık.
Bugünlerde, SSM ile koordineli bir
şekilde, Saha Kabul Testlerine başlayabilmek için, sistem teslimatlarını
planlıyoruz. 2018 yılının ilk ayları, yoğunlukla saha kabul faaliyetleri ile geçecek diye planlıyoruz. Hedefimiz, 2019
yılı içerisinde, tüm kabulleri tamamlayarak sistemleri Hv.K.K.lığı hizmetine
sunmak ve garanti sürecine başlamak.
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ONUR A.Ş., aviyonik standartlara göre doğrulaması
gerçekleştirilmiş telsiz anahtarlama ürününü,
insansız hava araçlarında kullanılmak üzere,
Temmuz ayında TUSAŞ’a teslim etti.

Sıra İhracatta

MSI Dergisi: 2018 yılı gündeminizde
neler olacak?
Noyan DEDE: 2018’e, yoğun ve güçlü
gündem maddeleri ile giriyoruz. Nihai
aşamaya gelmek üzere olan birkaç
projemizin sözleşme imza duyurularını, 2018 yılının ilk yarısında, sizler
ile paylaşacağız. 2018 yılında, ihracata
yönelik olarak da somut adımlar atıla-

© MSI Dergisi

MSI Dergisi: İhracat cephesinde hangi
çalışmaları yürütüyorsunuz?
Noyan DEDE: Hâlihazırda, TSK envanterine girmiş olan ürünlerimizi ihraç
edebilmek adına, yoğun bir biçimde
iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz.
Bu bağlamda, birbirinden çok farklı
coğrafyalarda, farklı projeler için, paralel süreçleri aynı anda götürüyor;
birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile
oluşturduğumuz sinerjiyi, yakın vadede iş sonuçlarına dönüştürmeyi
hedefliyoruz. Katar’dan Etiyopya’ya,
Malezya’dan Hindistan’a kadar farklı
coğrafyalarda, sivil ve askeri projelere
yönelik haberleşme çözümlerimizi; tanıtmaya, aktarmaya ve iş ortakları ile
ihalelere girerek sonuçlar yakalamaya
çabalıyoruz. Yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında Mart ayında
Dünya Sivil Havacılık Fuarı (World ATM
Congress)’na katılım sağlayacağız.

Katar’dan Etiyopya’ya, Malezya’dan Hindistan’a kadar farklı
coğrafyalarda, sivil ve askeri projelere yönelik haberleşme
çözümlerimizi; tanıtmaya, aktarmaya ve iş ortakları ile ihalelere
girerek sonuçlar yakalamaya çabalıyoruz.
cağına inanıyor ve bu anlamda ekibime
güveniyorum.
Alanımız ile ilgili her konuda, talepkâr
olmaya devam edecek ve bu anlamda
tüm fırsatları yakından takip edeceğiz.
Hem ana yüklenicilik hem de alt yüklenicilik için karşımıza çıkacak tüm alanlar için motiveyiz.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Noyan DEDE: Gelişim ve değişim,
sonu olmayan ve süreklilik arz eden
bir döngü. Değişime ayak uydurabilen kurum ve kişiler başarılı olurken, geride kalanlar ise maalesef bu
dinamizmi yaşayamayıp süreklilik
gösteremiyorlar. Yaklaşık 40 yıllık kurumsal geçmişimizde, biz hep kişilere

ONUR A.Ş.de, firmanın çeşitli ürün ve çözümlerinin ziyaretçilere gösterildiği özel bir tanıtım alanı da var.
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yatırım yaptık; firmamıza giren personeli ailemizden görerek tüm samimiyetimizle her türlü karar verme sürecinin içerisine dâhil ettik, benimsedik,
benimsettik. Önümüzdeki dönemde
de geliştireceğimiz katılımcı kültür,
kurumsal yapı ve insan kaynakları politika ve uygulamalarımız ile sektörde
çalışılmak için tercih edilen kurum
imajımızı geliştireceğimize inanıyor
ve bu aşamada bizleri bu noktaya getiren tüm paydaşlarımıza teşekkürü
bir borç biliyorum.

ONUR A.Ş. Genel Müdürü
Noyan Dede’ye, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Hindistan Milli Günü

Hindistan Milli Günü’nün 69’uncu Yıldönümü, 26 Ocak’ta, Ankara’da verilen bir resepsiyonla
kutlandı. Davete katılanları, Hindistan Büyükelçisi Shefali Kulshreshth ve Savunma Ataşesi Albay
Vikas Slathia, eşleri ile beraber girişte karşıladı. Resepsiyona, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakan Yardımcısı Yücel Coşkunyürek, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, yabancı sivil ve asker diplomatlar
ve çok sayıda davetli katıldı.

t

Hindistan Büyükelçisi Shefali Kulshreshth
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakan Yardımcısı Yücel Coşkunyürek,
geleneksel pastayı kesti

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

t

Eurasia İş Geliştirme ve Satış Müdürü
Celal Onur Uyanık ve eşi de Hindistan
Milli Günü resepsiyonuna katıldı.
t

Hindistan Savunma Ataşesi Albay Vikas Slathia, AMAC ve FALO üyeleri ile beraber.

t
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DIMDEX Organizasyon Komitesi Başkanı Tuğamiral
Abdulbaqi AL ANSARI’den Türk Firmalara Mesaj:

“Yarattığınız yenilikleri,
esas hedef kitlenize tanıtmanın
ve onlar nezdinde görünürlüğünüzü
arttırmanın tam zamanı.”
DIMDEX (Doha Maritime Defence Exhibition and
Conference / Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma
Fuarı ve Konferansı), 12-14 Mart tarihleri arasında,
kapılarını 6’ncı kez açacak. İki yılda bir düzenlenen ve
10’uncu yılını geride bırakan etkinlik, Türk savunma ve
havacılık sanayisinin de yoğun ilgisine sahne olacak.
DIMDEX 2018 ile ilgili hazırlıkların son durumunu,
DIMDEX Organizasyon Komitesi Başkanı Tuğamiral
Abdulbaqi Al Ansari’den dinledik.
2016’dakine kıyasla, DIMDEX 2018’deki
başlıca değişiklikler ve yenilikler neler
olacak?
DIMDEX, Katar Emiri Şeyh Tamim bin
Hamad Al-Thani’nin himayelerinde
gerçekleştiriliyor. Bu fuara ev sahipliği
yapmak ve düzenlemek, Katar Silahlı
Kuvvetleri için büyük bir gurur kaynağı.
10’uncu yıldönümünü kutlamaya hazırlanan DIMDEX, katılımcılara; teknoloji, denizcilik ve savunma sektörlerindeki gelişmeler konusunda, dünya
çapında bir platform sunacak. Bu yılki
fuar; sergi alanı, fuar katılımcılarının

sayısı ve beklenen ziyaretçi sayısı bakımından, şimdiye kadar düzenlenen
DIMDEX’lerin en büyüğü olacak.
Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yılki
DIMDEX de Uluslararası Stratejik Orta
Doğu Deniz Kuvvetleri Komutanları Konferansı (International Strategic
Middle East Naval Commanders Conference/ MENC)’na, uluslararası deniz
kuvvetlerinin “Ziyaretçi Savaş Gemisi
Gösterimlerine” ve seçkin VIP heyetlerinin ziyaretlerine ev sahipliği yapacak.
Mevcut bölgesel karmaşalara rağmen,
Katar, duruşunu korudu ve organizas-

yon komitesi, böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin, tüm zorluklarının üstesinden geldi. Şimdi ise bugüne kadarki en
büyük ve en başarılı DIMDEX’i gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz.
Sektörün uluslararası liderlerini; ana
karar mercileri ve VIP’ler ile bir araya
getiren DIMDEX, en son teknolojileri
gözler önüne serecek ve aynı zamanda,
katılımcılarına, hedef sektörlere yönelik ön görü, çeşitli konularda çözümler
ve önemli satın alma fırsatları sunacak.

Tüm fotoğraflar: © DIMDEX

Bu yıl için fuar katılımcısı, ziyaretçi,
ülke pavilyonu gibi göstergelerle ilgili
beklentileriniz neler?
DIMDEX, en başından beri, uluslararası
denizcilik, savunma ve güvenlik sektörlerinin takviminde yer alan önemli etkinliklerden biri olma yönünde, sürekli
bir gelişim hâlinde oldu. Her fuarda,
bir öncekine kıyasla ziyaretçi sayısında
ciddi artışlar kaydedildi ve yıllar içinde, toplam 49.200’den fazla ziyaretçi
ağırlandı. Fuar katılımcılarının sayısı ise 2008’de 80 iken, 2016’da 180’e
ulaşarak %125’lik bir artış gösterdi.
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Bu yıl, daha fazla sayıda fuar katılımcısı ve ülke pavilyonu olmasını bekliyoruz. Katılımcıların önemli bir kısmı, katılımlarını şimdiden teyit ettirip
yerlerini ayırttılar. DIMDEX 2018, fuar
alanı ve sergi katılımcılarının sayısı bakımından, şimdiye kadar düzenlenen
DIMDEX’lerin en büyüğü olacak. Satın alma ve sektörle ilgili fikir liderliği
fırsatları bakımından da bugüne kadar
gerçekleştirilen en başarılı fuarımız olmasını bekliyoruz.
DIMDEX 2018’de hangi konuların
öne çıkmasını bekliyorsunuz? Hangi
sistemler, teknolojiler ya da eğilimler
ön planda olacak?
DIMDEX, teknoloji, denizcilik ve savunma sektörlerinin kabiliyetleri konusunda, dünya çapında bir platform.
Ziyaretçiler ve katılımcılar, fuar sırasında; gemiler, hava sistemleri, deniz
havacılığı, iletişim sistemleri ve sonar
ve radarlar gibi en ileri donanma ve
savunma sistemlerini yerinde görme
imkânına sahip olacaklar. Ayrıca, Hamad Limanı’nda, ziyaretçi savaş gemileri de sergilenecek. Burada, heyetler
ve diğer ziyaretçiler, modern donanmaların muharip gemilerinin örneklerini yerinde inceleyebilecek ve bu tür
gemilerin, kabiliyetlerine ve sahip oldukları teknolojilere yakından bakabilecekler. Böylelikle gemi personelinin,
denizdeki menfaatlerin ve kıyıların korunmasıyla ilgili karmaşık meselelerle
nasıl baş ettiklerini keşfetme imkânı
bulacaklar.

Ziyaretçiler, DIMDEX 2018’de, önemli
sözleşmelerin imzalandığını da
görecekler mi? Biraz ipucu verebilir
misiniz?
Canlı ve dinamik bir profesyonel ortamda icra edilecek olan DIMDEX, aynı
zamanda, müzakereler ve anlaşmalar
için de mükemmel bir platform sağlıyor. Fuarda, uluslararası savunma şirketlerinin temsilcileri; başta askeri karar mercileri, devlet makamları ve VIP
heyetlerle doğrudan görüşerek onlarla
anlaşmalar imzalama imkânı bulacak.
Bugüne kadar, DIMDEX fuarlarında
yapılan anlaşmaların toplam değeri, 31,95 milyar dolara ulaştı. Bu da
DIMDEX’in, devletler düzeyinde ve özel
şirketlerle ticari sözleşmeler yapılmasına olanak sağlayarak, sektörle ilgili
etkinlik takviminde ne kadar önemli bir
yere sahip olduğunun bir kanıtı.
Bugün, dünyanın karşı karşıya olduğu,

savunma alanında giderek artan ve
karmaşıklaşan zorluklara bakarak,
bölgede denizcilik ve güvenlik alanına
yapılan harcamaların artacağını öngörüyoruz. DIMDEX 2018, bölgedeki
başlıca büyüme alanlarına ve gelecekteki zorluklara odaklanmak açısından,
dinamik bir ortam sağlayacak ve katılımcı firmalara, sahip oldukları ileri
teknolojileri, başlıca karar mercilerine
gösterme fırsatı sunacak.
MENC gündeminde neler olacak?
MENC, DIMDEX’in önemli unsurlarından biri. Çünkü bu konferans, önde gelen savunma uzmanlarını bir araya getirerek bölgenin ve daha geniş anlamda
dünyanın güvenliğini etkileyen stratejik
konuların, ortak bir vizyon çerçevesinde ele alınıp tartışılmasına olanak
sağlıyor. MENC, hem sektör içindeki hem de dışındaki paydaşlardan,
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önemli ve prestijli konuşmacıları konuk ederek, bu konularda fikir önderliği görevini üstlenecek. Bu kapsamda, askeri alanın yanı sıra savunma
ve denizcilik sektörlerinde yeni ortaya
çıkan teknolojilerle ilgili görüş ve bilgi
paylaşımı yapılacak. Uluslararası akademisyenler, küresel ve bölgesel deniz
kuvvetleri komutanları ve dünya genelinden sektör uzmanları, denizcilik alanını, hem operasyonel hem de stratejik
düzeyde etkileyen jeopolitik trendleri
belirlemek ve bu konuları ele almak
amacıyla bir araya gelecek.
DIMDEX 2018 kapsamında düzenlenecek konferansın bu yılki ana konusu,
“Uluslararası Düzeyde Vizyoner Askeri
İş Birliği ve Savunma Faaliyetleri Aracılığıyla, Zorlu Ortamlarda Kabiliyet
Geliştirilmesi”. Tartışmalar, uluslararası ilişkiler ve askeri iş birliği üzerine
yoğunlaşacak ve bu konuların, savunma kabiliyetlerini geliştirmeye nasıl
yardımcı olabileceğine odaklanacak.
Ele alınacak diğer konular kapsamında; mevcut ulusal, bölgesel ve uluslararası tehditler ve zorluklar göz önüne
alınarak, savunma kabiliyeti oluşturma
ve geliştirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği araştırılacak. Panelin
konuşmacıları ayrıca, askeri kabiliyetlerin, mevcut bölgesel tehdit ve zorlukları dikkate alarak geliştirilmesini
sağlamak amacıyla hem savunma kabiliyetlerinin oluşturulması konusundaki
öncelikleri hem de verimli bir uluslararası askeri iş birliğine ve iletişime yönelik genel stratejileri tartışacaklar.
Katılımcılar, MENC’den; denizcilikle
ilgili mevcut küresel, bölgesel ve yerel
zorlukların üstesinden gelmeye yarayacak rehber niteliğinde olası çözümler, kararlar ve sonuçların yanı sıra
deniz kuvvetleri ve sektördeki ortaklar
arasındaki iş birliklerini iyileştirmeye
yönelik tavsiyelerle ayrılacaklar.
Fuara katılmayı planlayan firmalar
için, DIMDEX 2018’e katılmanın ne
gibi avantajlar sağlayacağını anlatır
mısınız?
DIMDEX, dünyanın dört bir yanından
gelecek önemli katılımcıların, denizcilik ve savunma alanındaki son yeniliklerini gözler önüne seren; üst düzey
karar vericilerle verimli ticari fırsatları
değerlendirmelerine olanak sağlayan,
yerleşik bir platform. Bunun bir kanıtı da etkinliğin, başladığı 2008’den bu
yana, fuar katılımcısı sayısında görülen
ciddi artış.
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Katılımcılar, firmalarının kabiliyetlerini, hizmetlerini ve ürünlerini, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika pazarının yanı
sıra daha uzak yerlerdeki yeni pazarlara da gösterebilmenin kıymetinin farkındalar. 3 gün sürecek olan 2018 fuar
ve konferansında, firmalara milyarlarca dolarlık anlaşmalara taraf olma fırsatı sunuyoruz.
DIMDEX, saygın bir izleyici kitlesi nezdinde, görünürlüğünüzü arttırır. Fuara,
resmi VIP heyetlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan ve devlet kurumlarından üst düzey temsilciler de yüksek
katılım gösteriyorlar. Ziyaretçilerimizin
bu kadar nitelikli oluşu da yıllardır fuarımızın ayırt edici niteliklerinden biri
olageldi. DIMDEX’in 10’uncu yılını kutladığımız 2018’de de bu dikkat çekici eğilimin artarak devam etmesini, kıymetli
ilişkilerin başlamasına vesile olmasını,
bağlantı kurma fırsatları yaratmasını ve
firmaların, karar vericilere erişmesini
sağlamasını temenni ediyoruz.
Türk firmalarına ve savunma sanayisi
yetkililerine yönelik özel bir mesajınız
var mı?
Türkiye ve Katar, uzun yıllardan beri;
ekonomik, ticari ve endüstriyel alanlarda, ortak çalışmaya dayalı bir iş birliği
yürütüyor. Bu iş birliği, yakın zamanda,
Körfez İşbirliği Konseyi ile ilgili diplomatik anlaşmazlığın, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi hususunda
liderlik rolü üstlenen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği
yaptığı, pek çok gezi ve ikili görüşmeyle
daha da gelişmiş durumda.
Katar ve Türkiye’nin uluslararası ilişkileri ele alma vizyonu, aynı prensiplere,
temellere ve anlayışa dayanıyor. Her iki
ülke de Körfez İşbirliği Konseyi ile ilgili
krizler ve anlaşmazlıklar da dâhil olmak üzere, krizlere ve uluslararası ihtilaflara stratejik bir şekilde yaklaşıyor.

Tüm Türk firmalarını, pazardaki kabiliyetleri göstermek ve iş fırsatlarından
faydalanmak için mükemmel bir platform olarak tanımladığımız, DIMDEX’e
katılmaya davet ediyoruz. Yarattığınız
yenilikleri, esas hedef kitlenize tanıtmanın ve onlar nezdinde görünürlüğünüzü arttırmanın tam zamanı.
Eklemek istediğiniz başka bir konu
var mı?
Türkiye’deki mevcut ve yeni ortaklarımıza, devamlı ve kararlı destekleri
için teşekkür etmek isteriz. DIMDEX
organizasyon komitesi, küresel denizcilik güvenliği takviminde, mutlaka
katılınması gereken bir etkinlik olarak
yer alabilmek amacıyla, birinci sınıf bir
fuar ve konferans düzenlemek için büyük titizlikle çalışıyor.
Yakın zamanda gerçekleşecek bu özel
organizasyonla 10. yıl dönümünü kutlayacak olan DIMDEX, Türkiye’deki
muhataplarımız ve sektör liderleri
için, fuardan çok daha öte bir organizasyon olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Dinamizm dolu bir bağlantı kurma ve iş platformu olan DIMDEX, 2018
yılında, Doha’nın gelişen bir iş merkezi
olarak konumunu daha da güçlendirerek, küresel satıcılara, ziyaretçilere ve
misafirlere, büyük kazançlı pazarlara
erişebilmeleri açısından çok değerli
ticari fırsatlar sunacak. Fuarın başlamasına, 50 günden az bir zaman
kaldı. Ziyaretçileri ve katılımcıları,
DIMDEX’in resmi İnternet sayfasındaki
(www.dimdex.com) kayıt linklerinden,
ön kayıt yapmaya davet ediyoruz.

DIMDEX Organizasyon Komitesi
Başkanı Tuğamiral Abdulbaqi
Al Ansari’ye, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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tkinlik, ODTÜ, ODTÜ Teknokent, Ankara Sanayi
Odası (ASO) ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD)’nin
iş birliğinde ve TÜBİTAK,
KOSGEB ve sektördeki çeşitli ana yüklenicilerin desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikle amaçlananlar ise TSSK
bünyesindeki firmaların iş
geliştirme potansiyellerinin
arttırılması, sektör paydaşlarının arasındaki ilişki ve
iletişimin güçlendirilmesi,
yaratılacak sinerji ile projelerin geliştirilmesi, var olan
kaynakların daha etkin kullanılması ve sektörde yapılacak yeni yatırımların doğru
planlanması oldu. Tüm gün
süren etkinlikte; ASELSAN,
HAVELSAN, FNSS, Kale Havacılık, OTOKAR, ROKETSAN
ve TUSAŞ’ın yanı sıra aralarında Aerotim, ANDAR,
Anova, Ankaref, Ayyazılım,
BİTES, MAKEL, NanoMagnetics, SDT, Simsoft, Teknopar ve UDEA’nın da bulunduğu TSSK üyesi KOBİ’ler
ve OSSA, SAHA İstanbul ve
HUKD kümelenmeleri ile
ODTÜ araştırma merkezleri
ve girişimcilerden oluşan,
51 kurum ve kuruluş stant
açtı.
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TSSK 5’inci Proje Pazarı,
ODTÜ ve KOSGEB
İş Birliğine Sahne Oldu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Teknokent Savunma Sanayii
Kümelenmesi (TSSK) Proje Pazarı
etkinliğinin 5’incisi, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın himayesinde,
30 Ocak’ta, Ankara’da gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu
yıl da ana yüklenicilerle KOBİ’leri bir
araya getiren etkinlik sırasında,
ODTÜ ve KOSGEB arasında, bir iş
birliği protokolü de imzalandı.

şılaştırılabilecek, ciddi bir
büyüklük. İhracat seviyesi,
geçtiğimiz yıl, 135 milyon
doları buldu; ciro seviyeleri
de 1,4 milyar lirayı yakalamış durumda. Bu noktadan
hareketle bakarsak aslında
bizim temel amacımız ve vizyonumuz, Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmek. Özellikle
üniversite-sanayi iş birliğini
ve farklı skalalardaki sanayi
kuruluşlarının, birbirleri ile
etkili, özgün ve daha verimli
çözümler yaratmasını sağlamak.”

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

TSSK’nın
Faaliyetleri

ODTÜ TSSK’nın
2017 İhracatı
135 Milyon Dolar

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TSSK Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Ünal,
sözlerine, kümelenme hakkında çeşitli bilgiler vererek

başladı: “Hâlihazırda ODTÜ
Teknokent’in, savunma ve
havacılığa yönelik çalışan
firmalarında, 2.100 Ar-Ge
personeli var. Bu, aslında,
baktığınızda, sektörümüzdeki büyük oyuncuların
mühendislik gücü ile kar-

Ünal, küme üyesi firmalar
adına yürüttükleri faaliyetleri ise şu şekilde özetledi:
“Teknokent içi firmalar arası
tanıtım günleri düzenledik.
Bunlar, pek çok iş birliğine
ön ayak oldu. Uluslararası
fuarlara, küme olarak katıl-

Nurettin Özdebir

dık. Bu, pek çok uluslararası
fuarda, 4-5 senedir devam
eden bir uygulama. Tabii
bu süreç boyunca, Ekonomi
Bakanlığının
desteklerini
aldık. Özellikle sektörümüzdeki büyük oyuncularla teknokent firmalarının birbirlerini tanıması; yeteneklerini,
ürün havuzlarını anlamaları
yolunda birtakım etkinlikler
ve tanıtım günleri gerçekleştirdik. Yabancı firmalarla
odaklı belli alanlarda, belli
teknolojilerde tanıtım günleri yaptık. Ve sektördeki
birtakım sorunları, örneğin
fikri mülkiyet hakları, insan
kaynağı sorunları gibi konuları çözmek için, SSM ve
SaSaD ile iş birliği içerisinde toplantılar yaptık. Bunların neticesinde çıkan işlem
maddelerini de sektörü-

müzdeki oyuncuların takip
etmesini sağlamaya gayret
ettik.”

Proje Pazarı,
Sanayi Piramidini
Buluşturuyor
Ünal, etkinliğin amacını da
şu şekilde ifade etti: “Proje
Pazarı, geleneksel olarak 5
yıldır yaptığımız bir aktivite
ve bunun en önemli faydası, aslında, büyük oyuncularla küçük oyuncuların
birbirlerinin
ihtiyaçlarını,
yeteneklerini ve ürünlerini
tanımalarına fırsat verecek
bir ortam olması. Aslında bir
tür mini IDEF bu. Ama baktığınız zaman, sadece yerli
oyuncular var ve birbirleri
ile irtibat sağlayabilecekleri önemli bir aktivite. Çünkü bizim, zaman içerisinde

Salih Tuna Şahin

sektörde gördüğümüz şöyle
bir problem var: Ürünleri
yapıyoruz, ortaya çıkarıyoruz; ama daha verimli, daha
ekonomik yapmak ve özellikle yurt dışı bağımlığını
minimize etmek, ITAR-free
yapmak gibi önemli noktalar var. Özellikle dünyanın
şu anda bulunduğu karmaşıklık içerisinde, gerçekten
bağımlılığı minimize etmek
çok önemli.”

Sektörün, Ankara
Sanayi Odası
Açısından Önemi
Ünal’ın ardından kürsüye,
ASO Başkanı Nurettin Özdebir geldi ve şunları dile getirdi: “Ankara’nın, teknolojik
gelişme konusunda, diğer
illerimizden ileri olmasında,
savunma sanayimizin ami-

Dr. Celal Sami Tüfekçi

ral gemisi niteliğindeki kuruluşlarının etkisi küçümsenemez. Bu kuruluşlar,
bugüne kadar yan sanayimiz
için birer okul görevi üslenmişlerdir. Örneğin, başta
OSTİM olmak üzere, ASO
üyesi birçok KOBİ, savunma sanayimiz için mamul ve
yarı mamul ürün sağlayarak
gelişme imkânı bulmuştur.
Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, silahlı
kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını
karşılamada, yerli sanayimizin ve Ankara’nın potansiyelinin daha fazla geliştirilmesi
gerekmektedir. Ankara’da,
SSM’nin liderliğinde gerçekleştireceğimiz, Uzay ve
Havacılık İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi (HAB)’nin
tamamlanması ile Ankara
savunma sanayisi, daha da
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Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

ivme kazanacaktır. Görüldüğü üzere, Ankara’nın bilgi
ve teknoloji temelli böyle bir
kapasitesi bulunmaktadır.
Bu kapasitesinin geliştirilmesi ve kullanılması, yalnızca Ankara ekonomisine değil daha da ötesi Türkiye’nin
değişimine ve gelişimine öncülük edecektir.”
Bir sonraki konuşmacı olan
KOSGEB Başkan Yardımcısı
Salih Tuna Şahin de yüksek teknolojili ürün üreten
firmalara destek verilmesi
maksadıyla başlatılan Tek-
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Ahmet Dursunoğlu

noyatırım Programı’nı ve
yerli üretimin teşvik edilmesi maksadıyla başlatılan
Stratejik Ürün Destek Programı’nı tanıttı.

Türkiye,
Bağımsızlığı Seçiyor
Şahin’in ardından kürsüye gelen Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr.
Celal Sami Tüfekçi, SSM
açısından, son 15 yılın bir
özetini yaparak konuşmasına başladı ve şu şekilde devam etti: “Bütün bu geçmiş

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt

tarihe hızlıca baktığımızda,
geriye döndüğümüzde, eskiden hep şunu derdik: Türkiye bir yol ayrımında. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz;
Türkiye yol ayrımını geçmiş
ve seçimini yapmış. İki seçenekten birisi olan, bağımsız
teknolojisini kendi geliştiren
ve kendi kendine yeten bir
savunma sanayisini seçmiş
durumdadır. Diğer seçenek
olan, bağımlılık ve sürekli
birilerinin icazetini alma anlayışı, artık çok çok geride
kalmıştır. Ancak bu seçimi

yapmış olmak, sadece tek
başına yetmiyor. Bundan
sonraki süreçte, bu seçimimizi güçlendirecek, daha
büyük adımlar atmamız gerekiyor. Bu amaçla ekonomi
oluşturmak adına, savunma
sanayisinde yatırımlar yapmak gerekliliği hasıl olduğu
gibi, aynı zamanda bu yatırımlara hizmet edecek teknolojilerin de geliştirilmesi
gerekiyor.”

Orta Gelir
Tuzağına
Takılmamak için
EYDEP
SSM’nin Ar-Ge projelerinden de kısaca bahseden Dr.
Tüfekçi, sanayileşme konusunda ise şunları söyledi:
“Sanayi yönüne baktığımızda ise bu zamana kadar
küçük sanayicilerimizin -ki
TSSK içinde de çok fazla
sayıda KOBİ var- yetkinliği konusunda, büyük ana
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firmalarımızın, ana yüklenicilerin değerlendirmeleri ile
bu zamana geldik. Biz, daha
çok ofiste sözleşme yönetimi yapmaya çalışırken,
artık ofisin dışına çıkmamız
gerektiğini; sanayicimizin,
KOBİ’lerimizin, savunma sanayisindeki sıkıntılarını daha
iyi anlamamız gerektiğini ve
buna yönelik olarak da çözümler üretmemiz gerektiği
kanaatine vardık.”
Dr. Tüfekçi, Endüstriyel
Yetkinlik
Değerlendirme
ve Destekleme Programı
(EYDEP) hakkında da şunları dile getirdi: “EYDEP ile
sanayicilerimizi,
istedikleri yere getirmek istiyoruz. Nedir bu istenilen yer?
Esasında KOBİ’lerin yaşam
döngüsüne
baktığımızda,
KOBİ’ler doğuyor ve belirli bir zaman sonra ya yok
oluyorlar ya da büyüyerek
büyük oyuncu olma yolunda ilerleyip, büyük firmalar
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hâline dönüşüyorlar… Peki,
Türkiye’de bu niye olmuyor? Türkiye’de KOBİ’lere
baktığımızda [şunu görüyoruz]: Aile şirketleri ve küçük
ölçekli işletmeler, yıllarca
hayatlarını sürdürüyorlar
ve bir bakıma, iyi katma
değerler, yüksek katma değerler elde edemeden, hayatlarını idame ettirip KOBİ
olarak ila nihayet kalıyorlar. Bu, olmasını istemediğimiz bir durum. Herkesin bir TUSAŞ, ROKETSAN,
ASELSAN, HAVELSAN olması değil kastımız. Tabii
alternatif şirketler çıkması
da çok önemli; ama bu büyük şirketlerimizin, savunma
sanayisindeki vakıf şirketlerimizin akıllı alt sistemlerini
sağlayacak, orta ölçekle büyük ölçek arasında yer alacak alt yükleniciler olmasını
istiyoruz. Bunu da yakın bir
gelecekte sağlayacağımıza
inanıyoruz.”

KOSGEB ile ODTÜ arasındaki bir iş birliği protokolünü, Prof. Dr. Cevahir Uzkurt
ve Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök imzaladı.

ODTÜ Teknokent’in
Sektöre Katkıları

Daha sonra kürsüye gelen ODTÜ Rektörü ve ODTÜ
Teknokent Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Verşan Kök ise şu şekilde
konuştu: “ODTÜ Teknokent
firmalarının, son yıllarda
savunma sanayisinde pek
çok projeleri bulunmaktadır. Örneğin; Türkiye’nin ilk
orta irtifa insansız hava aracı
(İHA) ANKA’da, ülkemizin ilk
taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK’ta, ilk modern
tankı ALTAY’da, ilk milli gemisi MİLGEM’de, ilk savaş

uçağı TF-X’te ve ilk yüksek
çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK-2’de, ODTÜ
TSSK üyesi firmalar tarafından, öğretim üyelerimizin
de iş birliğinde geliştirilen;
yazılım, donanım ve sistemler kullanılmaktadır. ODTÜ
olarak birçok bölümümüz,
araştırma merkezimiz ve
teknoloji transfer ofisimiz
yoluyla savunma sanayisine
katkı vermekte ve önemli iş
birliklerine imza atmaktayız.
Bu kapsamda, Aralık 2017
tarihinde TUSAŞ ile başlatmış olduğumuz iş birliğini
de oldukça önemli bir giri-
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şim olarak görüyoruz. Ayrıca
üniversite-sanayi iş birliğini
geliştirmek amacıyla SSM
ile birlikte, 2011 yılında başlattığımız SAYP’ın, önemli bir
program hâline gelmiş olması ve ülkemizin diğer üniversitelerini içerecek şekilde
genişliyor olması, bizleri ayrıca memnun etmektedir.”
Prof. Dr. Kök’ün ardından,
KOSGEB’de Daire Başkanı
olarak görev yapan Ahmet
Dursunoğlu,
KOSGEB’in
Stratejik Ürün Desteği programı hakkında bilgi verdi.

Stratejik Ürün
Desteğinde
KOSGEB-ODTÜ
İş Birliği
Açılış konuşmalarının ardından; ithalatı yüksek, stratejik
ürün niteliğindeki ara malların milli imkânlarla üretilebilmesine yönelik olarak,
KOSGEB ile ODTÜ arasında
bir iş birliği protokolü imzalandı. İmzalar, Prof. Dr. Kök
ve KOSGEB Başkanı Prof.
Dr. Cevahir Uzkurt tarafından atıldı. İmza töreninin
sonunda bir konuşma yapan
Prof. Dr. Uzkurt, Stratejik
Ürün Destek Programı ile
imalat sanayisinde faaliyet
gösteren büyük işletmelerin
ve KOBİ’lerin yurt dışı bağımlılığından kurtulacağına
dikkat çekerek, şunları ilave etti: “Hazırlanan destek
programı sayesinde, imalat
sanayisinde yurt dışından
ithal edilen ve stratejik değer taşıyan ara malların,

İlk panelin katılımcıları; ASELSAN, FNSS, ROKETSAN ve Kale Havacılık’ın temsilcileri oldular.

milli imkânlarla ülkemizde üretilmesini amaçlıyoruz. Bu programı uygularken öncelikle işletmelerin
yurt dışından ithal ettikleri
stratejik ürünleri, iş birliği
yapmış olduğumuz kurum
ve kuruluşlarla birlikte belirleyeceğiz. KOBİ’ler ile
büyük işletmelerin iş birliği
yapmalarını sağlayıp, belirlemiş olduğumuz ürünleri,
KOSGEB desteği ile ülkemizde üreteceğiz. Bu destekten faydalanmak isteyen
işletmelerimize, 5 milyon
liraya kadar, %100 oranında
destek sağlayacağız.”

Ana Yüklenicilerin
Beklentileri
Etkinlik, moderatörlüğünü TSSK
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ünal’ın yaptığı; ASELSAN,
FNSS, HAVELSAN, Kale Havacılık, Otokar, ROKETSAN
ve TUSAŞ temsilcilerinin
ise konuşmacı olarak katıldığı panellerle devam etti.
Paneller sırasında; ana
yüklenicilerin, 2018-2019
döneminde iş hacmine yönelik beklentileri; bu işlerin, TSSK açısından, tasarım ve üretim olarak nasıl

dağılacağı ve ana yüklenici
alt yüklenici ilişkilerinin
sürdürülebilir olması için,
çözüm önerileri konuşuldu.
Panelistler ve değindikleri
konuların satır başları şunlar oldu:

n

ASELSAN Tedarik
Zinciri Yönetim
Müdürü Murat Aslan:
“ODTÜ TSSK ile
ilgili siparişlerimize
baktığımızda, son
dönemde, her yıl
ikiye katladığımızı
ve geçtiğimiz yıl
itibarıyla 20 milyon
dolara yaklaştığımızı
söyleyebiliriz…
Firmalarımıza verdiğimiz
siparişler, istikrarlı bir
şekilde artmaya devam

ediyor. Önümüzdeki
yıllarda, ASELSAN
ürünlerine, gerek yurt
içinde gerek yurt dışı
ilginin artacağı beklentisi
ile hâlihazırda devam
eden bu artışın da 2018
ve 2019’da ivmelenerek
devam edeceğini
düşünüyoruz. Bunun
yanında kendimize
SSM’nin belirlediği
sanayileşme piramidini
amaç ediniyoruz…
Bu piramidin etkin
kullanılması ile birlikte,
işlerde, özellikle tasarım
odağının artmasını
bekliyoruz. Verdiğimiz
işlerin kapsamına
bakacak olursak da
üretimde; talaşlı imalat
ağırlıklı olmak üzere,
sac-metal konstrüksiyon,
elektromekanik montaj
ve kablaj üretimi devam
ederken, tasarım
tarafında; mekanik
tasarım, yazılım
tasarımı, optik tasarım,
şelterizasyon tasarımı,
platform tasarımı ve
endüstriyel tasarım
[devam ediyor] gibi
özetleyebiliriz.”

Standında, kendi geliştirdiği esnek mermi yolu çözümlerini ve havacılıktaki
sıvı soğutma uygulamalarında kullanılabilecek gerotor tipindeki devir daim
pompasını sergileyen Anova, tasarım, simülasyon ve imalat kabiliyetlerini tanıttı.

Andar, etkinlikte, insansız platformlar ve hava platformları için geliştirdiği,
elektromekanik sistem çözümleri ile yer aldı.
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Ayyazılım Standını ziyaret eden Dr. Celal Sami Tüfekçi, firmanın
kara platformları için geliştirdiği araç içi konsollar ve diğer çözümleri
hakkında bilgi aldı.

BİTES, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik çözümlerini tanıttı.

MAKEL, etkinlik sırasında, yaşam destek sistemlerinin tanıtımına odaklandı.

SDT, etkinlikte, veri kayıt sistemi ailesinin üyelerini sergiledi.
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FNSS Tedarik Zinciri
Birim Yöneticisi Özlem
Sinem Numanoğlu:
“2010 yılında 220
olan aktif tedarikçi
sayımız, bugün itibarı
ile 400’lere yükseldi.
Yine bu süre zarfında,
tedarikçilerimize
verdiğimiz iş payı da
%70 oranında arttı.
Açılan siparişler
açısından baktığımızda
da geçtiğimiz yıl, yerli
firmalarımızdan,
toplamda 60 milyon
dolarlık alım yaptık.
2018’de ise artan iş
hacmimizle birlikte,
yerli firmalarımızdan,
90 milyon dolar
civarında bir alım
yapmayı öngörüyoruz.
Bu alımlarımızı,
alt gruplar hâlinde
yapıyoruz. Bunlar; talaşlı
ve kaynaklı imalatlar,
döküm ve dövme
parçalar, plastik ve yüzey
işlem esaslı imalatlar,
mekanik ve hidrolik
sistemler, elektrik
ve elektromekanik
sistemler ve yazılımlar
ile alt sistemler ve
ham malzemelerdir…
Hâlihazırda, tasarım
dâhil yerli alım yaptığımız
kritik alt sistemlerimiz
olarak; yangın bastırma,
harici güç ünitesi, fan,
soğutma grubu, dişli
kutuları, tekerlek göbeği,
mayına dayanıklı koltuk,
hidrolik parçalar ve
elektronik üniteleri
sayabiliriz. Rakamsal
olarak ifade etmek
gerekirse de yerli
alımlarımızın %30’unu,
firmalarımızla beraber
geliştirdiğimiz tasarım
ürünleri ve sistem
tedarikleri oluşturuyor.”

n

n

ROKETSAN Tedarik
Direktörü Ali Şarlak:
“2017 yılında, yerlilik
oranımız %87’ydi. [Şu
anda] 1.958 alt yüklenici
ile çalışıyoruz. Bu alt
yüklenicilerimizin
1.326 tanesi, KOBİ.
2017 yılı sonu itibarıyla
baktığımızda da
1,45 milyar [lira]
civarında bir tedarik
gerçekleştirdik.” Şarlak,
alt yüklenicilerden
beklentilerini ise
şöyle ifade etti:
“[Yapılan] yatırımlarla
birlikte milli ürün
üretebilecek teknolojiyi
bizimle paylaşsınlar.
Biliniz ki o gizlilik ve
güvenilirliğin içerisinde,
milli teknolojiyi
paylaşmadıkça,
üniversitelerimizle
devletin teşvikleri
ile birlikte hareket
etmediğimiz sürece, bir
yere varamayacağız.
Dolayısı ile milli ürünü
mutlaka ve mutlaka
desteklememiz
gerekiyor.”

Kale Havacılık Satın
Alma ve Tedarik Müdürü
Mahmut Habiboğlu, alt
yüklenicilere yönelik
stratejilerini şöyle aktardı:
“Yeni oluşturduğumuz
bir yönetim ekibimiz var
bu konuda. Ana teması,

yapısına kavuştuk. İkinci
konu başlığı ise “built
to spesification”. Yani
anahtar parametreleri biz
alt yükleniciye sunuyoruz.
Bu parametreleri
sağlayacak bir ürün
tasarlamasını, üretim ve
montajını; hatta testlerini
de yaparak, parametreleri
sağladığını bize gösteren,
proje sonunda bizim
platformumuza entegre
edilebilecek olgunlukta
ürünle gelmesini
sağlayacak bir sözleşme
modeli üzerinde de
çalışmalarımızı başlattık.”

aslında karşılıklı güven
ve ortak hareket etmek…
Bir işi, teknik yetkinlikler
bazında değerlendirmek
kolay aslında. Ama ortak
hareket etmek, güçlü
bir iletişimle beraber
aynı hedefe ve aynı
yoldan gitmek bize güç
katıyor. Ortak hareket
edebildiğimiz, ortak
hedefe kilitlendiğimiz yol
arkadaşları, iş ortakları
arıyoruz.”

n

TUSAŞ Alt Sözleşme
Yöneticisi Serkan Yalız,
tedarikçilere yönelik iş
modellerini şöyle anlattı:
“TUSAŞ’ın ham malzeme
ve raftan hazır aldığı
ürünleri hariç tutarsak
alt yüklenici ilişkileri,
aslında iki ana başlıkta
değerlendirilebilir. Bir
tanesi, bizim teknik veri
paketini alt yüklenicilere
ilettiğimiz veya ham
malzemesini de satın
alarak, uygun ölçülere
keserek, teknik veri
paketi ile birlikte alt
yüklenicilere ileterek
onlardan imalat kabiliyeti
beklediğimiz iş modeli.
Buralarda, aslında
bu iş modelinde, son
senelerde oldukça olgun
bir tedarik zinciri alt

n

Otokar Tank Planlama
ve Grup Yöneticisi
Eylem Altıntaş, tedarik
konusunda izledikleri
4 ana modeli şöyle
aktardı: “İlki, rafta
hazır ve kalifiye edilmiş
ürünlerin tedariki.
Bunlara örnek vermek
gerekirse hidrolik
sistemler, silindirler,
pompalar, aydınlatma
sistemleri, ön ısıtma
sistemleri, sintine yakıt
pompaları, aks, şaft,
emniyet kemeri, şasi
parçaları, geri görüş
aynaları. İkincisi, Otokar
desteğiyle alt yüklenici
tarafından geliştirilen

TUSAŞ, Otokar ve HAVELSAN temsilcileri, ikinci panelde konuştu.

ve Otokar’a tedarik
edilen yeni ürünler ve
alt sistemler. Örneğin;
motor hava emiş ve
soğutma sistemleri;
redüktör transfer
kutuları, zırh döküm
parçalar, yardımcı
güç grubu, mobil ve
statik gizleme ağları,
teleskopik yükseltilebilir
mast sistemleri, yan
ve yükseliş eksen
eyleyicileri. Üçüncüsü,
Otokar ve
alt yüklenicimizin
beraber ortaklaşa
geliştirdiği ve
nihayetinde, alt
yüklenicimizin üreterek
Otokar’a tedarik ettiği
sistemleri kapsayan
model. Burada da
maskeli veya pozitif
basınçlı KBRN
sistemleri, hız azaltan
sistemleri, direksiyon,
transfer ve dişli kutuları,
uskur pervane gibi
amfibik sistem parçaları,
mürettebat koltukları,
kompozit parçalar,
vites ve fren halatları
var. Bunun yanında
dördüncüsü, tamamen
Otokar tarafından
geliştirilen; ama alt
yüklenicilerimize ihale
edilerek onlar tarafından
üretilen ve sürekli
bir şekilde Otokar’ı
besleyen ürünler. Araç
kontrol sistemleri ve
yazılım, yakıt sistemi,
iklimlendirme hava fren
sistemleri, egzoz, iç-dış
trim, kapı, kapak, klape,
talaşlı imalat, lazer
kesim ve bunun gibi alt
detay parçalar.”

HAVELSAN İş Ortakları
ve Tedarik Yönetim
Müdürü Yavuz
Ekinci, ekosistemde
uzmanlaşmaya
verdikleri önemi şöyle
aktardı: “Belli bir
alanda uzmanlaşan
firmalarımızın
olabildiğince artmasını
arzu ediyoruz. Bir
yatay büyüme modeli
benimsedik. Bu
ne demek? İhtiyaç
duyduğumuz bir konu
ile ilgili yeni bir bölüm,
kısım, müdürlük
oluşturmak yerine, zaten
sektörümüzde var olan
birtakım yetenekleri
taşere edebileceğimiz;
planladığımız iş
boyutunda, nitelikli iş
ortaklarımızla beraber
yürüyebileceğimiz bir
model hedefledik. Bu
yolda da geçtiğimiz
yıllarda, bunun
çalışmalarına başladık.
Hâlihazırda da yürütmeye
devam ediyoruz. Zaten
teknokentlerimizde
ve ülkenin birçok
yerinde, ihtiyacımızı
giderebilecek bu konuda
nitelikli firmalarımız
var. Bunlarla çalışmaya
başladığımız andan
itibaren, o firmanın
personelini, kendi
personelimizmiş gibi
benimseyerek beraber
ve birlikte büyüme
hedefi ile yol alma
arzusundayız ve bunu bu
şekilde yapmaya devam
ediyoruz.”
Etkinliğin öğleden sonraki
bölümünde ise TSSK üyesi
toplam 38 firma ve araştırma merkezinin yetkilileri,
kurum ve kuruluşlarını tanıtan sunumlar gerçekleştirdiler. u
n
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UNUTMAYIN,
Gazilerin Gerçeği
Gazi Koray Gürbüz’ün, “‘Biz vatan uğruna fedakârlık
yaptık!’ demek için değil, ‘Bu topraklarda Mehmetçikler
bitmez!’ demek için yazdım.” dediği, UNUTMAYIN
isimli kitap, Eylül ayında okuyucuları ile buluştu.
Güneydoğu’da, terörle mücadele sırasında gazi olan
askerlerin farklı hikâyeleri, gazetelerde ve kitaplarda,
zaman zaman tek başlarına yer alsa da UNUTMAYIN,
farklı hikâyeleri bir bütünlük içinde derleyen ilk kitap olma
özelliğini taşıyor.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

T

ürk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral (E) İlker Başbuğ’un önsözünü yazdığı UNUTMAYIN,
gazilerin yaşadıklarını, abartılı bir anlatımdan uzak, yalın bir dille okuyucularına
aktarıyor.
1973 yılında, Malatya’da doğan Gürbüz, henüz 17 yaşındayken, jandarma astsubay
olarak göreve başlamış.
1998 yılında, Siirt’in Karadağlar bölgesinde, teröristlerle girilen çatışmada vurulan Gürbüz, iki yıl hastanede
yattıktan sonra, 2000 yılında,
malulen emekli olmuş. TSK
Üstün Cesaret ve Feragat
Madalyası ile Devlet Üstün
Hizmet Madalyası sahibi
olan Gürbüz, görev süresi
boyunca da çok sayıda teşekkürname, takdirname ve
şerit rozet almış. Malulen
emekli olduktan sonra, Bilkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimini,
ardından da Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde doktora
çalışmasını tamamlamış.
Gürbüz, kitabında, 43 gazinin
ve 4 şehit yakının anılarına
yer verirken, Mehmetçikleri
anlatma iddiasında olmadığının altını çiziyor. Sadece tarih yazan; vatanını ve
milletini, canıyla, kanıyla,
bütün varlığıyla savunan,
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yurdun dört bir yanındaki
Mehmetçiklerin bir kısmının
hikâyelerini, Türk Milleti’ne
aktarmak için aracılık ettiğini söylüyor. Bunu yaparken
de Mehmetçiğin yaşadıkları
bilinsin diye, kahramanlar
ve yakınları ne anlattılarsa,
gerçeği hiç değiştirmeden,
aynen naklediyor. Vatan toprağına can ekenlerin ve en
az onlar kadar bedel ödeyen
annelerinin, babalarının, eşlerinin ve tüm akrabalarının;
hâlâ gururlu, hâlâ başı dik ve
hâlâ vakur olduklarını göstermek istediğini belirtiyor.
Okuyucunun,
“Çatışmada
beş asker de yaralandı.” diye
duyurulan haberlerin, aslında, “Beş evlat; gözünü, bacağını, dalağını, böbreğini ve
gençliğini kaybetti.” demek
olduğunu anlaması için, yaşananları yumuşatma ihtiyacı duymadan aktarıyor.

Farklı Hikâyeler,
Aynı Kahramanlıklar
Kitapta, vatanını ve bayrağını, uğruna ölecek kadar
sevenlerin verdiği hayat
mücadelelerinden küçük
kesitler var. Vatanın birliği
ve milletin huzuru için, sınır
boylarında, şehirlerde ve
dağlarda şehit ve gazi olan
47 kahramanın hikâyelerini
okurken, bir anda kendinizi
kitabın içinde bulacaksınız.

Halil Başol’un gözlerinin
önünde mayına basıp sakat
kalan, 8 yaşındaki, sarışın mavi gözlü Elma isimli
kıza üzülürken, ardından
Başol’un mayına basarak
ayağını kaybetmesine tanık
olacaksınız. Zor bir çocukluk geçiren ve genç yaşta
cezaevine giren, cezaevinden çıkınca doğrudan askere götürülen, Güneydoğu’da
görev yapacak asker seçilirken ileri atılarak gönüllü
olan Fazlı Esen’le birlikte, mahkûmlardan oluşan
timle operasyona çıkacaksınız. Şırnak’a giden bütün
deniz piyadelerinin, gönüllü, yani ölmeyi göze alanlardan oluştuğunu; onlarla
askerlik yapmaktan onur
duyduğunu söyleyen ve
vücudundan altı mermi çıkartılan Ümit Kaplan’dan
öğreneceksiniz.
Yunus
Kaya’nın söylediği, “sizler
televizyonda duyduğunuz
şehit ve gazi haberlerini
anında unutabilirsiniz; ama
gaziler ve onların yakınları o
yaraları ölene kadar bedenlerinde ve ruhlarında taşırlar.” sözü kulaklarınızdan
hiç gitmeyecek. Operasyona giderken 20 yaşında
yaralanan, 20 kez ameliyat
olan ve 17 yıldır hastanede
tedavi gören ve “Hâlâ askerliğim bitmedi, bir asker-
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lik hayatım var, bir de hastane hayatım.” diyen Ömür
Karaman’ın önce sabrının;
“Kafama kurşunu yiyince
aklım başıma geldi, okumak çok değerli bir şeymiş,
dışarıdan liseyi bitirdim,
inşallah üniversiteye de gideceğim.” dediğinde ise azminin önünde eğileceksiniz.
Bir havan mermisiyle yaralanan ve %98 engelli olarak
hayatına devam eden Selami Karanfil’in; “Şehitlerin
kanına saygı adına ülkemizi
çağdaş bir memleket hâline
getirmeliyiz. Düşünen, sorgulayan, nereye gittiğini bilen bir topluma ihtiyacımız
var. Atatürk’ün olmadığı bir
yol karanlıktır” sözleri, sizi
düşündürecek. “Bir sigarayı
on kişi içerdik yine bitmezdi, su da öyleydi bir mataradan yirmi kişi su içerdi,
matarada hâlâ su kalırdı,
sanki orada her şey daha
bereketliydi.” diyen Kadir
Özbayar, “bereket” kavramını sorgulatacak. Olay
günü, timlerinin önünde
üç timin daha olduğunu
ve hepsinin aynı yoldan
geçip gittiğini; ama mayının patlamadığını söyleyen
Ahmet Ali Özduman’ın;
“Herkesin bir mayını olduğunu, orada o mayına basınca öğrendim.” cümlesi,
sizi sarsacak.

Aynı tertipte askere giden ve aynı yerde askerlik yapan ikiz kardeşlerden
Hasan Turan, “Kardeşim Hüseyin’in kopan ayağı bende
ağrıyor; hâlâ sağ ayağımda
ağrı var, geceleri ağrıyla uyanıyorum.” dediğinde, belki siz
de bir ağrı hissedeceksiniz.
Terhisine 18 gün kala mayına
basan Yavuz Yücel, “Botum
önümde duruyordu ve ben
parçalanan ayağıma bakıp
niye kan akmıyor diye düşünüyordum.” dediğinde, cevabını
bir satır sonra alacaksınız.
Askere gitmeden önce, babasıyla birlikte, el arabasıyla kâğıt toplayıp geçimini sağlayan
şehit Önder Yıldırım’ın en büyük hayalinin, biriktirdiği parayla bir Anadol marka pikap
alıp, babasıyla birlikte kâğıt
toplayıcılığı yapmak olduğunu ve para biriktirmek için
işe gidip gelirken minibüse
binmediğini ve her gün 8 km
yürüdüğünü öğreneceksiniz.

Ortak Özellikler
Kitapta yer alan 47 hikâyenin
kahramanlarının da ortak
özellikleri hemen hemen
aynı. Hepsi de genç yaşta hayatın zorluklarını yaşamışlar
ve maddi sıkıntılardan dolayı, çalışmaya başlamışlar.
Yokluk içinde bir gençlik
geçirmişler. Doğu ve Güneydoğuya gitmek için gönüllü
olan bu kahramanlar, çatışmalarda vurularak ya da
mayına basarak şehit ya da
gazi olmuşlar. Gazilerin hemen hepsi, en büyük sıkıntılarının, ortez (Doğuştan veya
sonradan olan bir nedenle
bir uzuvdaki fonksiyon kaybı,
yetersizlik, istenmeyen bir
pozisyonu veya bir hareketi
önlemek, vücut parçalarından birini desteklemek ya da
korumak gerektiğinde kullanılan metal, plastik, deri
ya da kumaş parçalarından
üretilen yardımcı destekler.) ve protez (Doğuştan ya

da sonradan olan herhangi
bir nedenle bir uzvun tam
veya kısmi kaybında, o uzvun
fonksiyonlarını yerine getirmek ve görsel olarak vücut
bütünlüğünü sağlamak üzere atölyelerde hazırlanan
parmak, el, kol, bacak şeklindeki dışarıdan uygulanan
takma uzuvlar) olduğunu,
istedikleri
malzemelerin
karşılanamadığını belirtiyor. Devletin ve insanların,
kendilerini engelli ve sakat
olarak görmesini istemediklerini, vatan uğruna gazi
olmanın onurunu ve hazzını
yaşamak istediklerini söylüyorlar.
Gazi Koray Gürbüz, kitabın
sonsözünde: “Bu vatanı savunmak sadece fakirlerin,
garibanların görevi değil!
Vatan hepimizinse, sorumluluğun da herkes tarafından paylaşılması gerekir. Elbette bunun anlamı,
herkesin dağlarda terö-

ristlerle mücadele etmesi
demek değildir; ama herkesin bulunduğu noktada
mücadeleye omuz vermesi
ve ön saflarda dövüşenlere
saygı duyması da şarttır.
‘Toprak, uğruna ölen varsa vatandır.’ sözüne inanıyorsak o hâlde toprağa
düşenleri de onlarla beraber hayatlarını toprağa
gömen aileleri de yalnız
bırakmayın. Şehit ve gazi
ailelerinin yaptıkları fedakârlığın anlamını bir an
olsun düşünün ve çekilen
acıları UNUTMAYIN. Emin
olun onlar fazla bir şey istemiyorlar. Sadece ilgi ve
saygı görmek, bir de unutulmamak istiyorlar. Bence
saygı görmeyi de hatırlanmayı da fazlasıyla hak ediyorlar. Hepsi bu kadar…”
diyerek kitabına son noktayı
koyuyor.
Siz de kitabı okumayı ve de
okutmayı, UNUTMAYIN. u
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