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TEKNOFEST İstanbul, Sadece Ayakları Değil
Hayalleri de Yerden Kesti

S

onbahara oldukça hızlı giren Türk savunma ve
havacılık sanayisi, SAHA EXPO, TEKNOFEST İstanbul
ve T625’in ilk uçuşunun yanı sıra STM ve TRTEST’in
genel müdürlerinin de belli olması gibi kritik gelişmelerin
yaşandığı Eylül ayını geride bıraktı.
Bu etkinliklerden, 13-15 Eylül tarihleri arasında ilki
düzenlenen SAHA EXPO, hedeflendiği şekilde, ağırlıklı olarak
SAHA İstanbul üyelerinin yeteneklerini sergilediği ve yeni
yeteneklerin sektörle tanıştığı bir etkinlik oldu.
Türk savunma ve havacılık sanayisinin de paydaşları
arasında yer aldığı, “Türkiye’nin, ayakları yere basmayan;
havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul”
ise 20-23 Eylül tarihlerinde, çoğunluğunu her yaştan
öğrencilerin oluşturduğu ziyaretçilerini ağırladı.
Burada biraz duralım…
Festival alanındaki her yaştan gencin, ne kadar büyük
bir keyif ve heyecan içerisinde olduğunu yerinde
gözlemlediğimiz TEKNOFEST İstanbul, kurgusu itibarıyla
bizim için özel bir yerde duruyor.
İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikle
ilgili, “altyapı kaynaklı” sıkıntılar başta olmak üzere,
eleştirilebilecek şeyler olsa da hep yaptığımız gibi,
biz bardağın dolu tarafından bakalım.
“Teknoloji üreten bir Türkiye” hedefi doğrultusunda,
alışageldiğimiz sektörel etkinliklerden farklı bir kurguda
düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’u önemsiyoruz; çünkü
bir derginin bile bir gencin hayalleri ve dolayısıyla geleceği
üzerinde ne kadar etkili olabileceğini çok iyi biliyoruz.
Belki bilenleriniz vardır.
Bugün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)’nin
Genel Müdürü olan Prof. Dr. Temel Kotil, uçak mühendisi
olmaya, Türkiye’nin ilk savunma ve havacılık yayını olan
M5 dergisi (1976-2004) ile tanışması sonrasında karar
vermişti. M5’teki uçak resimlerini görmeden önce,
Prof. Dr. Kotil’in kariyer hedefinde, bir cerrah olmak
yer alıyordu.
Bir resmin bile bir gencin hayatında neleri değiştirebileceğini
gösteren bu güzel örnekten sonra, gerçek bir savaş uçağı ile
tanışmanın etkisini siz düşünün…
Gençleri teknolojiyle buluşturan benzeri etkinliklerin
sayısının artması, Türkiye’nin gelecek hedefleri açısından
da önemli. Bu noktadan hareketle, TEKNOFEST’in, sadece
İstanbul’da değil, benzeri bir kurgu ile başta Ankara ve İzmir
olmak üzere, Türkiye’nin diğer illerinde de düzenlenmesi
gerektiğini düşünüyoruz.

T625, Takvimden Sapmadan İlerliyor

Söz TUSAŞ’tan açılmışken 6 Eylül’de ilk uçuşunu yapan,
TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 helikopterinden
devam edelim.
Herkes başarıyla tamamlanan ilk uçuşa odaklanmış olduğu
için, bir ayrıntıya dikkat çekmekte fayda var. Muhakkak
ki bazı dikkatli gözlerden de kaçmamıştır... İlk uçuşun
gerçekleştiği 6 Eylül tarihi, yıllar önce belirlenmişti.
TUSAŞ ekibi de helikopter gibi zorlu bir platformun
geliştirildiği ve gecikmelerin çok normal karşılanabileceği
bir projede, en kritik hedeflerden birini yakalamayı başardı.
İlk uçuş için hedef tarihin baştan konulması ve bu takvime
uyulabilmiş olması, önemli bir başarı.

TRTEST’in Kurucu Genel Müdürü
Bilal Aktaş Oldu

Eylül ayının bir diğer önemli gelişmesi, Savunma Sanayii
Başkanlığı Sanayileşme Dairesi Başkanı Bilal Aktaş’ın,
TRTEST’in 18 Eylül tarihli yönetim kurulu kararı ile firmanın
genel müdürü olarak atanmasıydı.
Hem sektörü çok yakından tanıyan hem de sektörün çok
yakından tanıdığı bir isim olan Aktaş’ın bu görev için uygun
görülmesini önemsiyoruz. Çünkü Aktaş’ın kurucu genel
müdürlüğünde, TRTEST, yeni kurulmuş bir şirket gibi değil,
yıllardır sektörde varlığını sürdüren, tecrübeli bir şirket
gibi faaliyetlerini sürdürecektir. Dahası, sektör ile çok yakın
çalışacak ve sektörün test ihtiyaçlarına çok hızlı çözümler
üretebilecektir.
Bu gelişme sadece savunma ve havacılık açısından
değil, TRTEST’in hizmet vereceği Türk sanayisinin geneli
açısından da kritik. Türkiye’nin test altyapısında sağlanacak
ilerlemeler, ihracat açısından da önemli olacak.

ALTAY, Geleceğin İpuçlarını Verdi

Geride bıraktığı 61 yılda, sektörün gelişimi açısından çok
önemli kabiliyetler geliştiren ALTAY, 19 Eylül’de düzenlediği
basın toplantısı ile bu kabiliyetlerine ve ürünlerine dair
başlıca gelişmeleri basın mensupları ile paylaşmakla
kalmadı, yeni dönemin de ipuçlarını verdi.
Bu basın toplantısı, ALTAY’ın, sektörün yazılım tarafında ne
kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu ve ne kadar kritik
bir rol üstlendiğini de daha yakından görmemize vesile oldu.
Yurt içinde önemli projelerde görev alan ALTAY’ın Norveç
Silahlı Kuvvetleri için de “GİZLİ” gizlilik dereceli projelerde
görev alabiliyor olması da bu kritik rolün bir göstergesi.
Norveç’in de aralarında yer aldığı 17 ülkeye yazılım ihracatı
yapmayı başarmış bir firma kimliğiyle basının karşısına
çıkan ALTAY, kaliteye verdiği büyük önem ve müşteri
isteklerini karşılayabilmek adına, çok çeşitli yazılım
teknolojileri kullanmasıyla öne çıkıyor.
ROKETSAN’ın, son dönemde belirlediği 45 çözüm ortağı
arasındaki tek yazılım firması olan ALTAY’ın gündeminde,
sanayide dijital dönüşüm konusu da yer alıyor. ALTAY, bu
alanda, Akıllı Üretim Yönetim Sistemi adını verdiği bir çözüm
geliştirdi. KOBİ ölçeğinde firmaların da üretim süreçlerini
verimli bir şekilde izleyebilmeleri için geliştirilen bu
uygulama, kullanım için IT personeline ihtiyaç duymuyor.
Ekim ayındaki notlarımız arasına dâhil ettiğimiz diğer önemli
gelişmeler arasında yer alan;
n ASELSAN dergisinin, artık İngilizce dilinde de
yayınlanıyor olması,
n FNSS’nin insan kaynakları uygulamalarının
uluslararası alanda ödüllendirilmesi,
n Meteksan Savunma’nın, “Umuda Köprüm Kitaplarım”
başlıklı sosyal sorumluluk projesi ile Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki 30 ilkokulda kütüphane kurmuş olması,
konularına da dikkatinizi çekip bu sayıya da noktayı koyalım.
Ekim ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız
Kasım sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni
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üye olması gereken bir dernek.”
MÜSİAD Ankara
bünyesinde faaliyet
gösteren Savunma
Sanayi ve Havacılık
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sektörün geneline
yönelik faaliyetleri ile
öne çıkıyor. Kurulun
çalışmalarını ve sektöre
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Vehbi TUNCA
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MSI Dergisi: Fatih Bey, MÜSİAD
Ankara, MÜSİAD’ın en faal ve etkin
şubelerinden biri. Bildiğimiz kadarı
ile MÜSİAD Ankara’nın hikâyesi,
MÜSİAD’ın kuruluşuna kadar uzanıyor.
Kısaca bu sürecin öyküsünü sizden
dinleyebilir miyiz? MÜSİAD’ın geldiği
nokta ile ilgili de bilgi verir misiniz?
Fatih
ALTUNBAŞ:
Büyüklerimiz,
MÜSİAD’ı kurarken, öncelikle İstanbul’da bir yapı kuruluyor; hemen arkasından da Ankara’daki yapı kuruluyor.
6 - Ekim 2018

Daha sonra, İstanbul ve Ankara’nın
birleştirilmesi ile bugünkü MÜSİAD ortaya çıkıyor. İstanbul tarafı daha önce
kurulduğu için de MÜSİAD’ın merkezi,
İstanbul oluyor.
Bugün, MÜSİAD’ın, Türkiye’de 86 şubesi var. Dünya’da 72 farklı ülke ile irtibat
halinde; toplamda 159 noktada hizmet
veriyor. İş adamı üye sayısı, yaklaşık
11.000; bunların da yaklaşık 45.000 işletmesi bulunuyor.
MÜSİAD, şu anda, Türkiye’de, ekonomi alanında; en çok üyesi olan ve hem
Türkiye’de hem de yurt dışında, en iyi
teşkilatlanmış iş birliğidir.
MSI Dergisi: Savunma Sanayi ve
Havacılık Sektör Kurulu, MÜSİAD
Ankara’ya bağlı olarak kuruldu ve
faaliyet gösteriyor. Öncelikle bu kurul,
neden MÜSİAD değil de MÜSİAD
Ankara çatısı altında kuruldu, bu
konuda bilgi verir misiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Türkiye’de, birçok
sektörün merkezi İstanbul; ancak özellikle savunma sektörünün özel bir durumu var. Hem ilgili devlet kurumları
hem de alıcı kurumlar, Ankara’da. Dolayısı ile bu kurumlara yakın olabilmek
için, Ankara’da bulunmanız gerekiyor.
Bir de konunun coğrafi boyutu var.
Savunma sektörü, arazi olarak geniş alanlara ihtiyaç duyuyor. Örneğin,
patlayıcı imal edebilmek için, yaklaşık
500 dönümlük arazi gerekiyor. Atış
testlerinizi yapabilmeniz için, geniş
ve tercihen çorak alanlara ihtiyacınız
var. İstanbul’da ya da İzmir’de, şehrin
100-200 km uzağında bile böyle alanlar
bulamıyorsunuz. Ankara’da ise böyle
alanlar var. Ankara, Konya, Karapınar’daki atış sahasına da çok yakın. Bu
coğrafi avantaj da Ankara’nın, savunma
sektörünün merkezi olmasını sağlıyor.
Havacılıkta, Ankara ve Eskişehir, hem
üretimin hem de askeri havacılığın
merkezi. Sivil havacılıkta ise İstanbul
öne çıkıyor.
Sonuçta, savunma ve havacılık sanayisinde, Ankara, Türkiye’nin en ağırlıklı
ilidir diyebiliriz. Savunma Sanayi ve
Havacılık Sektör Kurulu da bu nedenle
MÜSİAD Ankara’da kuruldu.
MÜSİAD’ın pek çok şubesinde, savunma ve havacılık sektörüne iş yapan 1-2
üyesi bulunuyor. Ağırlık ise Ankara’da.
Şu anda, doğrudan savunma ve havacılık sanayisine iş yapan 13 üyemiz var ve
bunlar, kurulumuzun üyeleri. Üyelerimiz arasında; askeri tekstil konusunda
çalışan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

MÜSİAD Ankara,
2-3 Ekim tarihlerinde,
Ankara’da,
I. Uluslararası
Askeri Radar ve Sınır
Güvenliği Zirvesi’ni
düzenliyor.

(TUSAŞ)’ne ve ROKETSAN’a üretim yapan, mühimmat üreten, makina üreten
firmalar var. Toplam iş hacimleri, yaklaşık 300 milyon dolar.
Üyelerimiz; TURAÇ Dış Ticaret Ltd. Şti.,
YAKUPOĞLU Tekstil ve Deri San. Tic.
A.Ş., HİDROAN Hidrolik Makina San. ve
Tic. Ltd. Şti., KÜÇÜKPAZARLI Havacılık
ve Uzay, TEKSAN Torna Pres ve Kay.
Mak. San. Tic. Ltd. Şti., DSC Elektronik
Savunma, ELFA Metal Makina Sanayi
Tic. Ltd. Şti., ATEŞÇİ Medikal Müh. Mak.
Dış Tic. Ltd. Şti., ALTINORDU Treyler
San. Tic. Ltd. Şti., ALTOY Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş., TAMKOÇLAR Çelik Mühendislik, KURTOĞLU San. Tic.
A.Ş. ve NET DATA SOFT olarak sıralanıyor. Bunlardan YAKUPOĞLU, dünyada
43 ülkenin silahlı kuvvetlerini baştan
aşağıya giydiriyor. İngiltere’de de fabrikası var ve İngiliz Kraliyet Kara Kuvvetlerinin resmi tedarikçilerinden biri.
Havacılıkta KÜÇÜKPAZARLI, TUSAŞ’ın
1 numaralı tedarikçisi. Batı dünyasında imal edilen uçakların birçoğunda,
KÜÇÜKPAZARLI’nın ürettiği bir parça
da bulunuyor. Dünyada bir çok ülkeye
araç üstü ekipman ihraç eden HİDROAN, aynı zamanda ROKETSAN’ın ve
MKEK’nin tedarikçisi. Biz de TURAÇ
olarak, Türkiye’de mühimmat üreten
ilk özel sektör firmasıyız ve bu kurulun
kurucusuyuz; şu anda da başkanlığını
yürütüyoruz.
MSI Dergisi: Kurulun üye sayısının
artmasına yönelik bir çalışmanız
var mı? Varsa hedefiniz nedir?
Hangi zaman diliminde
kaç üye sayısına ulaşmayı
hedefliyorsunuz?

Fatih ALTUNBAŞ: Kurul olarak, öncelikle üyelerimizin faaliyet alanlarını çeşitlendirmek istiyoruz. Bu bakış açısı,
dernekçilik gelenekleri ile çelişiyor gibi
gözükebilir; diğer yandan, iş hacmimizi arttırmak için de bu gerekli. Çünkü
MÜSİAD’a, yurt içinden ve yurt dışından
birçok talep geliyor. Eğer üye çeşitliliğimiz olmazsa bunların hepsine cevap
veremeyiz. Ayrıca, bazı talepler, farklı
alanlarda çalışan firmaların iş birliği
yapmasını gerektiriyor. Çeşitlilik, bu
nedenle de önemli.
Kurulumuza üye olmak için, firmaların, ilk önce MÜSİAD üyesi olmaları
gerekiyor. Bunun için, bir MÜSİAD
üyesinin size referans olması gerekiyor. MÜSİAD’ın kriterlerine göre değerlendiriliyorsunuz ve üyelik işleminiz olumlu ya da olumsuz olarak
sonuçlanıyor.
Şu anda, 3 firmanın başvurusunu inceliyoruz. Örneğin, bir tanesi, mermi
çekirdeği ve kurşun imalatçısı ve bu
alanda çalışan bir üyemiz yoktu. 2019
yılı içinde, üye sayımızın 25’e çıkabileceğini öngörüyoruz.
MSI Dergisi: MÜSİAD Ankara çatısı
altında yer almanın savunma ve
havacılık sektöründeki firmalara ne
gibi katkıları ya da faydaları olabilir?
Fatih ALTUNBAŞ: Sektör firmalarının
üye olabilecekleri birçok kurum var.
Örneğin, bazen gelip bize soruyorlar,
“Nereye üye olalım?” diye. Biz de açık
ve net olarak, öncelikle SASAD’a üye
olmaları gerektiğini belirtiyoruz. Çünkü bizim gözümüzde SASAD, artık bir
derneğin ötesinde; devletin bir kurumu
pozisyonunda.
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Savunma ve havacılık sanayisinde, Ankara, Türkiye’nin en ağırlıklı
ilidir diyebiliriz. Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu da
bu nedenle MÜSİAD Ankara’da kuruldu.

MSI Dergisi: Savunma Sanayi ve
Havacılık Sektör Kurulu’nun bugüne
kadar yaptığı çalışmalar ve yakın
gelecekte planladığı çalışmalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Çalışmalarımızı,
MÜSİAD içi ve dışı olarak ikiye ayırabiliriz. MÜSAİD için çalışmalar kapsamında, üyelerimizin yaşadığı sorunları listeleyip, bunlarla ilgili tüm makamların
kapsını çaldık ve bu sorunları çözmeye
çalıştık. Bu konuda oldukça başarılıyız.
MÜSİAD dışı çalışmalar kapsamında
ise Ankara’da birçok siyasiyi ve bürokratı, sektör firmaları ile 3 kere bir araya getirdik. Bu toplantılardan, çok ciddi
çıktılar elde ettik; yeni iş birlikleri ve
birliktelikler oluşturduk.
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Birbirlerini Tamamlayan
Etkinlikler

MSI Dergisi: MÜSİAD Ankara olarak,
2-3 Ekim tarihlerinde, Ankara’da, I.
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır
Güvenliği Zirvesi’ni düzenliyorsunuz.
Diğer yandan, High-Tech Port by
MÜSİAD etkinliğinin odaklandığı
sektörlerden birisi de savunma ve
havacılık. MÜSİAD Ankara, HighTech Port by MÜSİAD’ın neresinde;
gelecekte neresinde olacak? HighTech Port by MÜSİAD gibi bir etkinlik
varken, Ankara’da düzenlediğiniz
yeni etkinliği, sektör nasıl
konumlandırmalı?

Fatih ALTUNBAŞ: Baktığımızda, bu yıl,
MÜSİAD temelli 3 tane etkinlik var. Birincisi, SAHA EXPO. MÜSİAD’ın da kurucularının arasında yer aldığı SAHA
İstanbul kümelenmesinin düzenlediği, önemli bir etkinlik. Kendi alanında
gerçekleştirilen böyle bir etkinliğe de
ihtiyaç vardı. Biz de MÜSİAD Ankara
olarak bu önemli etkinliğe katıldık.
İkincisi, bizim düzenlediğimiz I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği
Zirvesi. Bu, SAHA EXPO ya da High-Tech Port by MÜSİAD gibi bir fuar değil.
Üçüncüsü ise MÜSİAD EXPO ve onun
altında düzenlenen High-Tech Port
by MÜSİAD. MÜSİAD EXPO, her yıl bir
yapılan, çok önemli bir fuar. Çok geniş bir yelpazede katılım oluyor. Bir
tarafta, makina sanayi, bir tarafta ev
aletleri, bir tarafta kimya. Bir hol de
ağırlıklı olarak savunma ve havacılık
firmalarının bulunduğu, yüksek teknoloji konusuna ayrılıyor ve böylece
High-Tech Port by MÜSİAD oluşuyor.
Cumhurbaşkanımız da burayı mutlaka ziyaret ediyor. Biz de MÜSİAD Ankara olarak MÜSİAD EXPO’daki yerimizi alıyoruz.
Bu 3 organizasyonun, benim gözümde
çakışan hiçbir yanı yok. Hepsi gerekiyor. Biz de MÜSİAD Ankara olarak
hepsini destekliyoruz ve hepsine katılıyoruz.

© TURAÇ

SASAD’ın ardından üye olunması gereken yer ise bizce MÜSİAD. MÜSİAD’ın,
yurt içinde ve yurt dışında ciddi bir ağı
var. Devlet büyüklerimizin yurt dışı seyahatlerinde de MÜSİAD’dan mutlaka
birileri oluyor. O ülkelerin hemen hepsinde ofisimiz ya da temsilcimiz de bulunuyor. MÜSİAD, DEİK’in kurucu ortaklarından biri ve DEİK aracılığıyla da yurt
dışı faaliyetleri oluyor. Sonuçta, yurt
dışında bir iş fırsatı varsa MÜSİAD üyelerinin bundan mutlaka haberi oluyor.
MÜSİAD’ın bir diğer önemli katkısı, farklı alanlarda çalışan üyelerinin iş birliği
yaparak katma değer yaratması. Çok
sayıda üyelerinin arasında, ihtiyaç duyacağınız çözümü mutlaka buluyorsunuz.
Özetle MÜSİAD, yurt içinde ve yurt dışındaki ciddi ağı ve farklı alanlarda
çalışan üyelerinin sunduğu iş birliği fırsatları ile sektör firmalarının mutlaka
üye olması gereken bir dernek.

Kahramankazan’da kurulmakta olan
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)’ni çok
önemsiyoruz. Sektörümüz ve Ankara
için önemli bir artı olduğunu değerlendiriyoruz. Üyelerimizin bazıları burada
yer alacaklar; gerekli yatırımları yapıyorlar. Bu projenin hızlanması için biz
de elimizden gelen desteği veriyoruz.
Bu amaçla yine siyasileri, bürokratları ve firmaları bir araya getirdiğimiz,
2 tane toplantı yaptık. Bunlardan biri
MÜSİAD Ankara’nın; diğeri ise o zamanki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

MÜSİAD, DEİK’in kurucu ortakları arasında yer alıyor ve DEİK faaliyetleri, MÜSİAD üyelerine yeni
kapılar açıyor. Bunlardan biri olan ve 22-23 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen Türkiye-ECOWAS
(Economic Community of West African States / Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Ekonomi
ve İş Forumu’nda, o tarihte Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekci tarafından, etkinliğe verdiği katkılar
nedeniyle Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş’a bir plaket takdim edildi.
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MSI Dergisi: MÜSİAD Ankara, neden
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır
Güvenliği Zirvesi gibi bir etkinlik
düzenliyor? Bu etkinliği düzenleme
fikri nasıl ortaya çıktı?
Fatih ALTUNBAŞ: MÜSİAD’ın içinde,
toplam 16 tane sektör var. Bunların
her birinin kurulu, kendi alanında,
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne benzer bir etkinlik
düzenliyor. Bunlar, Türkiye’nin farklı
yerlerinde gerçekleştiriliyor ve her birinin bir rapor çıktısı oluyor. Bu çıktı,
MÜSİAD’ın görüşü ve önerisi olarak
ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılıyor. Dolayısı ile bu tür etkinlikler, MÜSİAD’ın sektör kurulları için bir nevi
bir görev. Derneğin Türkiye’ye verdiği
katkılardan bir tanesi de bu tarz ön
araştırma ve raporlamalar... Biz de
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ni, bu motivasyonla düzenliyoruz.
Savunma ve havacılık sanayisinin tamamına hitap eden etkinliklerde, son
dönemde bir enflasyon yaşanıyor. Ancak biz, askeri radar ve sınır güvenliği
gibi, önemli ve özel bir konuya odaklanıyoruz. Bu konu, daha önceden işlenmedi. Bu konuda özelleşiyoruz, derinleşiyoruz. Etkinliğimizi, iki yılda bir
tekrarlayıp, uluslararası alanda da ses
getirmek istiyoruz.
MSI Dergisi: Etkinliğin kurgusu
hakkında bilgi verir misiniz?
Fatih ALTUNBAŞ: Etkinliğimizin 3 ayağı var. Birincisi, oturumlar. Bu oturumlarda, askeri radar ve sınır güvenliği
konusunun kırılımlarını, ayrıntılı bir
şekilde tartışacağız. Alan uzmanları,
bürokratlar ve firmalar, bu tartışmalara katkı verecekler. İkincisi, sergi
alanında firmalar, yeteneklerini sergileyecekler. Zirve fuar havasında olmayacağı için, gerçek sistemlerin sergilenmesini beklemiyoruz. Üretim yapan,
kabiliyetleri olan firmaların, kendilerini
ve ürünlerini tanıtmalarını istiyoruz.
Üçüncü ayak ise, askeri radar ve sınır
güvenliği konusunda, ikili görüşmelerin yapılması.
Zirve sonunda, bir de rapor çıkacak.
Bunu da Kasım ayında yapılması
planlanan, Savunma Sanayi Zirvesi’ne
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliğe, konuların belli bir olgunlukta
gelmesi gerektiğini düşünüyoruz ve
askeri radar ve sınır güvenliği konusunu, bu olgunluğa getirmeye biz
talibiz.
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Etkinliğe, askeri radar ve sınır güvenliği alanındaki tüm paydaşlardan
ilgililerin, alan uzmanlarının ve bu alanda çalışmak isteyenlerin
katılmasını bekliyoruz. Rakama dökecek olursak yaklaşık olarak
alanında uzman 500 kişinin katılacağını tahmin ediyoruz.
MSI Dergisi: Bu etkinlik,
Türkiye’de ve dünyada düzenlenen
benzer etkinliklerden, hangi
noktalarda farklılaşıyor?
Etkinlik, hangi konulardaki
açıkları kapatacak?
Fatih ALTUNBAŞ: Türkiye’de, sınır güvenliğinden sorumlu, tek bir makam
yok. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı başta
olmak üzere, farklı kurumların, farklı
sorumlulukları bulunuyor. Bir de konunun dış paydaşları var. Sadece sınır
komşunuz değil, onların komşuları da
sizleri etkiliyor.
Tabii konunun siyasi boyutları da var.
Biz ise teknik tarafındayız. Türkiye,
son dönemde, sınırlarında; kontrolsüz geçişler ve kaçak göç başta
olmak üzere birçok sorun yaşadı.
Ancak bunları, hem idari hem teknik tedbirlerle çözmesini bildi. Ciddi
projeler gerçekleştirildi ve halen de
yürütülüyor. Sadece Savunma Sanayii
Başkanlığı (SSB)’nda, sınır güvenliği ile ilgili 15 tane proje yürütülüyor
şu anda. Kamuoyu çoğunu bilmiyor.
ASELSAN’ın ciddi projeleri var. Dolayısı ile sınır güvenliği konusunda
anlatacağımız ve göstereceğimiz çok
şey var. Bunlar, yurt dışında da ilgi
görecek çalışmalar. Yurt dışından da
ciddi katılım bekliyoruz.

MSI Dergisi: Etkinlikle ilgili
hedefleriniz ve beklentileriniz neler?
Fatih ALTUNBAŞ: Etkinlik ile ilgili yaptığımız görüşmelerde gördük ki askeri
radar ve sınır güvenliği alanında çalışmalar yapan; ancak bunları anlatma
fırsatı henüz bulamamış birçok firma
var. Henüz lansmanı yapılmamış projeler bulunuyor. Etkinliğimizin, bunlara
fırsat sağlamasını istiyoruz.
Etkinliğe, askeri radar ve sınır güvenliği
alanındaki tüm paydaşlardan ilgililerin,
alan uzmanlarının ve bu alanda çalışmak isteyenlerin katılmasını bekliyoruz. Rakama dökecek olursak yaklaşık
olarak alanında uzman 500 kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. MÜSAİD üyesi
firmalar, vakıf firmalarının da temsilcileri burada olacak. Sınıra inşa edilen
duvarın ötesinde önemli çalışmaları da
olan TOKİ, etkinlikte yer alacak. Tabii ki
devlet kurumlarımızdan da çok sayıda
yetkili kişi, etkinliğe katılacak. Yabancı
katılım kapsamında, NATO ve FRONTEX
yetkililerini ağırlayacağız.

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu
Üyesi ve Savunma Sanayi ve Havacılık
Sektör Kurulu Başkanı ve Fatih
Altunbaş’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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SAHA EXPO’da, Sektörün,
Yerli ve Milli Ürünler ve Çözümler
Ortaya Koyma İradesi Sergilendi

B

u yıl ilki düzenlenen
SAHA EXPO, başta SAHA
İstanbul üyeleri olmak üzere, sektör firmalarının kabiliyetlerini ve ürünlerini sergilediği bir
platform oldu. 130’u aşkın firmanın stant açtığı etkinlikte, paneller ve ikili iş görüşmeleri
de yapıldı.

Devlet Politikalarının Yansıması

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

© MSI Dergisi

SAHA EXPO’nun açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış töreninde, ilk
konuşmayı, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk
Bayraktar yaptı. Bayraktar, SAHA İstanbul ile ilgili şunları
söyledi: “Kuzey Marmara hattı, sanayi üretiminin %54’ünü
teşkil etmekte… Bu hatta, 100.000’den fazla sanayicimiz,
52 tersanemiz, 54 üniversitemiz, 14 teknoparkımız bulunmakta. SAHA İstanbul, aslında sanayinin adeta kalbi olan
bu bölgedeki kabiliyetlerin; özelikle son 15 yılda, savunma
sanayisinde yaşanan milli ve özgün üretim modeli ile elde
edilen başarılara katkı sunması amacıyla kurulmuştur.”
Bayraktar, SAHA EXPO’nun düzenlenmesinde, devlet politikalarının katkısına da değindi. 2004 yılında gerçekleştirilen
ve platform projelerinde yerli ana yüklenicilerle yola devam
edilmesi kararlarının alındığı Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını hatırlatan Bayraktar; “Bu devlet politikası, o
dönemde eğer uygulanmasaydı, bugün biz, SAHA EXPO’yu
böyle bir katılımla düzenleyemezdik ya da özgün ürünler geliştiremezdik.” dedi.
Bayraktar, etkinlik ile ilgili ise şunları kaydetti: “Katılım, aslında beklentimizin çok üzerinde gerçekleşti. İlk fuar olması
nedeniyle böyle [kısıtlı] bir salonda yapıyoruz. İçeride göreceğiniz alt sistemler, en yoğun katma değere sahip alt sistemler… Bir sonraki SAHA EXPO’yu, 2020 yılının Mart ayında
gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, katılımın çok daha yoğun olması.”

Savunma ve havacılık sektörü,
yerli ve milli ürünler ve çözümler
ortaya koyma iradesini, SAHA EXPO,
Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii
Fuarı’nda bir kez daha gösterdi.
Türkiye’nin en büyük sanayi kümesi
olan SAHA İstanbul tarafından
düzenlenen SAHA EXPO’nun ilki,
13-15 Eylül tarihlerinde, sektörün
her kesiminden geniş bir katılımla
gerçekleştirildi.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com

SSB’nin Hedefleri Büyük
Bir sonraki konuşmacı olan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, şunları söyledi: “Milli ve yerli
savunma sanayisine sahip, sektörde küresel etkinliğini ispatlamış bir Türkiye hedefliyoruz… Yürütülmekte olan projeler vasıtası ile sanayimiz ve ihracatımız büyümekte ve dışa
bağımlılığımız gün geçtikçe azalmaktadır. Daha da önemlisi,
bu projelerin çıktısı olan platform ve sistemler, harekât sahasında kullanılmakta ve kahraman askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin, görevlerini güvenle yerine getirmelerine
yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeleri, hiçbir zaman yeterli
görmüyoruz ve hiçbir zaman da yeterli görmeyeceğiz. Teknolojiyi yöneten, hatta çığır açan, liderlik eden ve rekabeti
yöneten ülke olmak zorundayız.”
12 - Ekim 2018

SAHA EXPO ile ilgili tüm ayrıntılar;
SAHA İstanbul’un vizyonu, SAHA EXPO’nun
hedefleri, katılımcı firmaların ürün ve çözümleri,
etkinlik için özel olarak hazırlanan ve etkinlik
boyunca ücretsiz dağıtılan MSI Dergisi SAHA EXPO
Özel Sayısı’nda yer aldı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Bayraktar, sayı ile ilgili beğenisi,
MSI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Bayraktar
ile paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Dr. Tüfekçi’nin ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, aynı zamanda da SAHA İstanbul’un kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
olan Hasan Büyükdede, kendisinden önceki konuşmacıların
konuyu çok iyi özetlediğini belirterek emeği geçen herkese
teşekkür etti.

SAHA İstanbul Katalizör Oldu

Dr. Tüfekçi, etkinlik ile ilgili de şöyle konuştu: “Ülkece hedeflerimize adım adım ilerlerken SAHA EXPO gibi etkinlikler, kaydettiğimiz aşamaları hep birlikte görmemiz ve değerlendirmemiz için oluşturulmuş, çok önemli platformalar…
Firmalarımızın, bizleri heyecanlandıracak birçok ürün ve çalışmalarına şahit olacağız.”

Açılış töreninin son konuşmasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank, yapılan çalışmalarla ilgili
memnuniyetini, şöyle dile getirdi: “SAHA İstanbul kümelenmesini çok önemsiyorum ve takdir ediyorum… Sizler, sadece savunma sanayimiz için değil, sanayimizin diğer tüm
kolları için de örnek bir yapılanma ve örnek bir model ortaya
koydunuz. Türkiye için stratejik önem arz eden yüksek katma değerli ürün üretiminde, katalizör vazifesi üstlendiniz.
Birçok ürün, sizlerin çalışmaları sayesinde millileştirildi.
Üniversitelerin bilgi ve teknoloji birikimini de kümelenmeye
dâhil ederek, üniversite-sanayi iş birliği açısından somut bir
adım attınız. Sizlerin ortaya koyduğu bu modelin, tüm sanayimizde yaygınlaşarak iş dünyamıza ilham vermesini temenni ediyoruz.”
Varank, savunma ve havacılık sektörüne de ayrı bir parantez
açtı: “Bu alanda faaliyet gösteren herkes, başımızın tacıdır.
Bundan sonra, dünyadaki savunma sanayisi firmaları arasında, çok daha fazla Türk firması göreceğimize, içtenlikle
inanıyorum. Bu hedefe ulaşmak için gereken her şeye sahibiz. Yetişmiş insan gücümüzle, vizyonumuzla, ufku geniş
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Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı ve
Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede

firmalarımızla, cesur müteşebbislerimizle ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, bu hedefe hep birlikte yürüyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin Ar-Ge’sine, TÜBİTAK vasıtasıyla çok önemli katkılarda bulunuyoruz.
TÜBİTAK’ın Ar-Ge’sine destek verdiği birçok ürün, silahlı
kuvvetlerimiz tarafından kullanılıyor. Bakanlığımız, savunma sanayisinin yanı sıra diğer sanayi kollarında da yerlileştirmeye tam destek veriyor. Yerli ve milli üretimi, stratejik
bir yaklaşımla ele alıyor; pek çok kanaldan, güçlü bir şekilde
destekliyoruz.”
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Savunma Sanayii
Başkan Yardımcısı
Dr. Celal Sami Tüfekçi

Konuşmaların ardından, SAHA EXPO’nun açılışı gerçekleştirildi ve protokol üyeleri tarafından stantlar gezildi.

EYDEP’te Bir İlk
SAHA EXPO’unun ilk günü, bir imza törenine de sahne oldu.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamındaki çalışmaların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde, SAHA İstanbul tarafından
yürütülmesini konu alan sözleşme, SSTEK Genel Müdürü

SAHA İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Bayraktar

Mustafa Gürsoy ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş tarafından imzalandı. İmzalara, Savunma Sanayii Başkan
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve SAHA İstanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar şahitlik ettiler.
EYDEP için yapılan bu ilk hizmet sözleşmesi uyarınca, SAHA
İstanbul, firmaların üretim yetkinlik düzeylerini kapsamlı
şekilde belirlemek suretiyle savunma ve havacılık projelerinde yer almalarını sağlayacak. Ayrıca, Türkiye’nin ihtiyacı
olan; ancak üretilemeyen ürünler için, bunları üretmeye en
yakın firmaların desteklenmesini sağlayacak.
Törende kısa bir konuşma yapan Dr. Tüfekçi, şunları söyledi:
“Havacılık, uzay ve savunma alanında yüksek sertifikasyon
ve yükümlülükler gerektiren sözleşmelerde, özellikle küçük
firmaların ve KOBİ’lerin yer alması çok mümkün olmuyordu.
Bu zamana kadar, ana yükleniciler bu firmaları denetliyor;
ancak ‘Şu konularda eksiksiniz.’ diyorlardı. [EYDEP’le] Bunu
artık sadece denetleme değil, aynı zamanda destekleme haline dönüştürmek istedik. Böylece, firmaların eksik olduğu
alanlarda, devlet desteği vererek bu ekosistemin daha da yayılmasına vesile olacağımızı ümit ediyoruz. Tabii SSB Ankara’da olduğu için, her yere yetişemiyor. Türkiye’nin en büyük
savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul’dan,
İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki EYDEP faaliyetleri için
hizmet alacağız. Yakın bir gelecekte de EYDEP’i, Başkanlığımız altında çalışan bir birimden çıkartıp kurumsal bir yapı
haline getirmeyi planlıyoruz.”
Bayraktar da söz alarak, SAHA İstanbul’un misyonuna vurgu
yaptı: “Ülkemizde, ana entegratör ve ana platform bazında
bugüne kadar elde edilen başarıların, SAHA İstanbul gibi kümelerimizle tabana yayılmasını, yaygınlaştırılmasını ve teknolojik derinlik kazandırılmasını amaçlıyoruz. SAHA EXPO da
bu amaca yönelik bir fuar oluyor.”

Teknolojik Dönüşüm Masaya Yatırıldı
SAHA EXPO’da, bir yandan stant ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri devam ederken, bir yandan da paneller düzenlendi. İlk gün düzenlenen ve “Teknolojik Dönüşüm” başlıklı
ilk panel, bunlar arasında en yoğun katılıma sahne olandı.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın
moderatörlüğünü yaptığı panelin katılımcıları; Savunma
Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ASELSAN
Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri (UGES)
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EYDEP Sözleşmesi, SSTEK Genel Müdürü Mustafa Gürsoy (soldan ikinci)
ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş (sağdan ikinci) tarafından
imzalandı. İmzalara, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami
Tüfekçi (sol başta) ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Bayraktar (sağ başta) şahitlik ettiler.

Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü
Doç. Dr. Temel Kotil, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Sartuk Karasoy ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet
Hamdi Atalay oldu.
Panelin konusu, “Savunma, havacılık ve uzay sanayiinde
geleceğin teknolojileri neler olacak, teknolojik dönüşümde
liderlik için nasıl bir yol haritası izlenmeli?” sorusu ile özetlendi. Panelistler, bu soruyu, Türkiye özelinde ve Türkiye’nin
sorunlarını ön plana çıkartarak ele aldı ve böylece ortaya,
Türkiye’nin, teknoloji alanındaki fotoğrafı çıktı:

n

Bayraktar, paneli başlatan
konuşmasında, şunları
söyledi: “Teknolojilerin
öne çıkabilmesi, teknolojik
dönüşümle mümkün
oluyor… Savaş uçaklarına
baktığınızda, hala mekanik
jiroskop kullanıldığını
görürsünüz… Ama bir
SAHA İstanbul
insansız hava aracına
Yönetim Kurulu
dönüp baktığınızda,
Başkanı Haluk
Bayraktar
mikro elektronik mikro
mekanik (MEMS), katı
hal sensörler kullanılır. Bunlar en yeni gelişmeler. En
yeni gelişmeler, en yeni araçlarda [savaş uçaklarında]
kullanılamayabiliyor. Niye? Aslında biz havacılığı,

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. İsmail Arı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Üretilemeyeni Üretebilmek” başlıklı panelde,
“Ana yüklenicilerin ihtiyaç duyduğu milli kritik ürünleri nasıl bir ekosistemle üretir hale gelebiliriz?” sorusunun cevabı arandı. Panelin katılımcıları;
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektrooptik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Elagöz, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Sartuk Karasoy, YİTAL A.Ş. Genel Müdürü Dr. Atakan Peker, Ermaksan Proje Müdürü Fatih Pıtır Fatih Pıtır ve HAVELSAN İş Geliştirme Müdürü Tahir Çonka oldu.
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teknolojinin en ilerisi zannediyoruz. Ama aslında,
bir yandan çok muhafazakâr. Herhangi bir değişiklik
yapmak, alışılmış şeyi değiştirmek kolay değil.
Teknolojik bir değişim var. Savunma ve havacılık
sanayisinin bir tarafı, bunu çok ağırdan alıyor;
bir tarafı da çok hızlı ele alıyor. Türkiye olarak,
önümüzde iki türlü yol var. Bir, konvansiyonel araçlara
yönelik stratejiler. Bir de yeni gelişen teknolojilerde
yapacaklarımız.”
İnsan kaynağının
geliştirilmesi gerektiğine
vurgu yapan Prof. Dr.
Mandal, savunma
sanayisinin, diğer
sektörlere göre daha iyi
yaptığı şeyin, baştan
çıktıyı
ve süreci tanımlaması
TÜBİTAK
olduğunu belirtti.
Başkanı Prof.
Örneğin,
Dr. Hasan
SSB, firmalara
Mandal
proje verirken, nihai
sistemin nasıl olması gerektiğini, hangi teknolojilerin
kullanılacağını ve nasıl bir süreçten geçileceğini
baştan belirliyor. Diğer sektörlerde ise geliştirilen bir
teknolojinin hangi nihai sistemde kullanılacağının belirli
olmaması, teknolojinin kullanıma geçmesinin
önünde engel yaratabiliyor.
Dr. Tüfekçi’nin
gündeminde, iş birliği
vardı: “İş birliği
konusunda sınıfta
kalıyoruz. Zayıfız
demiyoruz, sınıfta
kalıyoruz… 100 Günlük
Savunma
Eylem Planı’na,
Sanayii
başarılması çok kolay
Başkan
Yardımcısı
olmayan bir madde
Dr. Celal
ekledik: Savunma Sanayi
Sami
Ekosistemi Koordinasyon
Tüfekçi
Platformu’nun
oluşturulması. 100 gün içinde, bu platformu kuracağız
ve bu platform, periyodik şekilde; alt seviyede haftalık,
orta seviyede iki haftalık, biraz daha üst seviyede
aylık koordinasyon yapacak… Bu platformun çok da
aşırı kalabalık olmasını istemediğimiz için, büyük
firmalarımızı, TÜBİTAK’ı, SASAD’ı, askeri fabrikaları ve
MKEK’yi dâhil ettik.” Dr. Tüfekçi, Prof. Dr. Mandal’ın,
sektörün çıktı odaklı çalışması ile ilgili sözlerine de
ekleme yaptı: “Çıktı odaklı olmanın dezavantajları da
var… Onlarca yıldır tartıştığımız, daha yeni imzaladığımız
projeler var. Ama projeleri yüklenici firmaya tebliğ
ettiğimizde, diyoruz ki; ‘Bunu 3 yılda bitir.’ On yıllarca
tartışmışsın, hiçbir şey yapmamışsın, şimdi 3 yılda bitir
diyorsun. Bu, zincirde bir kopukluk olduğunu gösteriyor.
İhtiyacın tanımlanması ile gerçekleştirimi arasındaki
zincir… Başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığı altında faaliyet
göstermeye başladı; bu önemli bir adımdı. Artık ihtiyaç
makamı olarak, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı
ile proje başlatabileceğiz. Böylece, bu zinciri tamir etme
fırsatımız olacak.”
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Dr. Bekar’ın gündeminde de
iş birliği vardı: “İş birliği
denilince, bir tarafın başladığı,
bir noktaya getirdiği
teknolojiyi alıp, onu daha
ileri seviyelere taşıyacak
bir ortak çalışma olması
gerekiyor. Biz, aksine işi
bölüyoruz; pastayı böler gibi.
‘Şurasını bu yapsın, şurasını
da şu yapsın.’ oluyor.
Böylece, kaynak tekrarları ve
yatırım verimsizlikleri ortaya
çıkıyor. İş paylaşımından çok,
iş birliğine yoğunlaşmamız
gerekiyor.”
Doç. Dr. Kotil,
Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii’nin
elinde, dünyanın
önde gelen firmalarının
elindekilerden daha
çok proje olduğunu;
ama tabanda,
teknoloji ve insan
kaynağı eksikliğinin
hissedildiğini
belirtti.
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ASELSAN UGES Sektör Başkanı
ve Genel Müdür Yardımcısı
Dr. İbrahim Bekar

Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii
Genel Müdürü
Doç. Dr.
Temel Kotil

Dr. Karasoy, Türkiye’nin,
teknoloji alanında,
gelişmiş ülkelerden
farklılıklarına dikkat
çekti: “Geleceğin
teknolojilerinden
konuşabilmek için, önce
bugünkü teknolojileri
ROKETSAN
yakalama ihtiyacı
Genel Müdür
duyuyoruz. Teknolojik
Yardımcısı
hazırlık seviyesinin
Dr. Sartuk
mucidi NASA… Bu araç,
Karasoy
[Türkiye’ye] kısmen
uyuyor. Nerede uymuyor? Bizim millileşme projelerimize
uymuyor. ‘Başkası yapmış, bizim de yapmamız
gerekiyor.’ dediğiniz teknolojilerin, burada tanımı yok.
ROKETSAN’da, bu yüzden teknoloji yol haritamızı ayırdık.
Millileştirme projeleriyle yenilikçi projeleri, ayrı ayrı
ele alıyoruz.” Dr. Karasoy, çıktı odaklılık konusunda da
şunları söyledi: “Biz daha çok pull teknolojilerle (ürün
geliştirmenin teknoloji geliştirilmesini tetiklediği durum)
uğraşıyoruz… Genelde bildiğimiz teknolojiler. Adını
biliyoruz. Nereye gideceğini biliyoruz. Push teknolojiler
(teknolojinin, ürün geliştirmeyi tetiklediği durum) ise
biraz daha farklı. ‘Şu teknolojiyi nerede kullanırız, şu
teknolojiyi çalışalım mı?’ gibi. Örneğin, veri linkleri
için, kuantum bilgisayarlarla ilgileniyoruz. Bunlar ne
zaman kullanılabilir hale gelecek, bilmiyoruz; ama

n

kullanılabilir kuantum bilgisayarlar ortaya çıktığında,
tüm kriptolar çözülebilecek. Bunun gibi, ne olduğunu
tam bilmediğimiz; ama uzak kalırsak başımızsa
iş açacak teknolojiler var.” Dr. Karasoy, yönetişim
kavramını önce çıkarttı: “Türkiye’de her kurum ve
kuruluş, kendi kendine teknolojiyi yönetmeye çalışıyor.
Çözüm, yönetmekte değil, yönetişimde… Yönetişim
olabilmesi için de tüm paydaşların, haklarının ve
sorumluklarının çok net tanımlandığı, sınırlarının
konduğu, kuralların belirlendiği, fikri mülkiyet
haklarının korunduğu bir mekanizmanın kurulması
gerekiyor.”
Atalay da insan kaynağı
konusuna eğildi:
“İnsan kaynağı,
Türkiye’nin, hem en
güçlü yanı hem de
zayıf yönü. Genç insan
kaynağı, güçlü yönümüz;
nitelikli iş gücü ise
HAVELSAN
zayıf yönümüz. Türkiye,
Genel
dünyada, nitelikli insan
Müdürü
Ahmet
gücü açığı açısından,
Hamdi
3’üncü ülke olarak
Atalay
gösteriliyor... Bir pozisyonu
doldurabilmek için, önümüze 3.500 tane özgeçmiş
gelebiliyor; ama o pozisyonu dolduramadığımız oluyor.
Biz de kendi insan gücümüzü geliştirmeye
çalışıyoruz. Yaz okulları, kış okulları yapıyoruz.
Üniversitelerde dereceye girenlere, koşulsuz kapımız
açıyoruz… Beyin göçünü tersine çevirmenin yanında,
başka ülkelerden insan kaynağı çalıştırabilecek
durumda olmalıyız.” u

SSB Sanayileşme Daire Başkanı
Bilal Aktaş, “Sektörel Tedarik
Modeli ve Teşvikler” başlıklı
panelde, sektörün yararlanabileceği
desteklerle ilgili bilgi verdi.

THY Teknik Genel Müdür Danışmanı
Halil Tokel’in moderatörlüğünde
gerçekleştirilen “Nasıl Başardılar?”
başlıklı panelde, toplam 13 firma,
başarı hikâyelerini anlattılar.

Savunma ve havacılık sanayisinde mevcut teşvik sistemleri ile finans ve tedarik modellerini daha etkin kılmanın yollarını arayan “Sektörel Tedarik Modeli
ve Teşvikler” başlıklı panel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Katılımcılar;
KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin, SSB Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, ASELSAN Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, ROKETSAN Tedarik Direktörü
Ali Şarlak, HAVELSAN İş Ekosistem Yönetimi Müdürü Yavuz Ekinci ve Eximbank Uluslararası Ticaretin Finansmanı Uzmanı Sinem Pozanti oldu.
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SAHA EXPO’da Öne Çıkanlar

Soldan sağa: Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN standında.
İş birliğini öne çıkaran stant tasarımı ile dikkat çeken ASELSAN,
standında, yerlileştirmeyi hedeflediği toplam 170 alt sistemi barındıran 55 adet kataloğu, ilgililere gösterdi.

Ürün görselleri: © ARTRON

t

t
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© ASELSAN

Artron, standında; roket, füze ve insansız hava araçları için geliştirdiği elektronik kartlar ve
aviyonik birimlerini tanıttı. İşlemci kartları ailesinden, elektronik tapa ailesinden, platform
haberleşme çözümlerinden ve füze ateşleme ünitesi çözümlerinden örnekleri ve ataletsel ölçüm birimini,
ziyaretçilerin ilgisine sunan firmanın yetkilileri; ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Baykar Makina ve ASFAT ile
görüşmeler yaptı.
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t

Baykar, standında, özgün olarak geliştirdiği insansız hava aracı alt
sistemlerini sergilendi.

Hedefleri arasında, Türkiye’nin ihtiyacı olan özel jeneratör ve döner
elektrik makinalarının üretiminin, Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetleri ile yerli ve
milli olarak gerçekleştirilmesi yer alan EMSA Jeneratör, SAHA EXPO’da,
çözümlerinden örnekler de sergiledi.
t

Berdan Cıvata, savunma ve havacılık sektörünün özel ihtiyaçlarını; özgün, etkin ve güvenilir çözümlerle karşılamaya hazır olduğunu gösterdi.
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Digitest, farklı yerli platformlarda
kullanılan alt sistemlerden
oluşan geniş ürün ailesini
sergiledi.
t

SAHA EXPO’yu ziyaret eden
EYDEM Savunma-Havacılık
Akademisi ve Çözüm Merkezi,
katılımcı firmalarla
görüşmeler gerçekleştirerek
çözümleri hakkında
bilgi verdi.

t 200’ü aşkın yerli

alt yüklenicisi bulunan
FNSS, SAHA EXPO’da,
iş birliklerini genişletmeye
ve derinleştirmeye
odaklandı.
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Gökser Makina, standında, ThermaCool ve TechniFlex markalı ürünlerini tanıttı.

GALEN Teknoloji Genel Müdürü Alptekin
Erman, stantlarını ziyaret edenlere,
Türkiye’nin, yerli sulu dinamometre
ve test sistemleri imalatçısı olarak
yaptıkları çalışmaları anlattı.

HAVELSAN,
iş ekosistemi ile
iş birliği alanında
örnek alınan
firmalardan
biri oldu.
Türkiye’nin
ilk sessiz
jeneratörünü
geliştiren
İŞBİR, savunma
ve havacılık
sektörünün
yakından
tanıdığı
çözümleri ile
SAHA EXPO’da
yer aldı.
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MESAN, standında, el yapımı patlayıcı (EYP) ve
bomba tespitine yönelik sistem, sensör ve teçhizat
çözümlerine yer verdi.

Menatek; Naz Bearings ve meVu Persicopes markalı çözümlerinin yanı sıra burkulabilen milini tanıttı. Markalaşmaya profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşan
firma, Naz Bearings ve meVu Persicopes markaları için özel logolar tasarlatmış olmasıyla da fark yarattı.
MilSOFT, SAHA EXPO’da,
mevcut çözümleri ve
gelecek projeleri ile ilgili
iş birliklerini güçlendirdi.
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t

Türk savunma ve havacılık sektörünün henüz
el atmadığı alanlarda, yenilikçi ve rekabetçi ürünler
geliştirme vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren
Meteksan Savunma, SAHA EXPO’da; yerli, milli ve
iş birliğine açık çözümlerini sergiledi.

Yurt dışından alınan bir alt sistem üzerinde uzmanlaşması
ve özgün çözümler geliştirmesi için, SSTEK ve FİGES
ortaklığında kurulan MILMAST, SAHA EXPO’nun hedefleri için
örnek teşkil etti.
t

t

Elektromekanik montaj, hava ve kara araçlarının
modernizasyonu, yeni aviyonik ve hava sistemlerinin
entegrasyonu ve kurulumu konularında derin bir tecrübeye
sahip olan MEGE Teknik, standında, genişleyen
çözüm kümesinden örnekler sergiledi.
30 - Ekim 2018
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Fuarda, geniş çözüm ailesini sergilediği büyük bir stantla
yer alan Nero Endüstri, çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Yurt dışı
pazarlarda önemli
başarıların
altına imza atan
Öztiryakiler,
SAHA EXPO’da,
yurt içi iş
birliklerini
geliştirmeye
odaklandı.
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SADTEK’in sergilediği çözümler
arasında, çevre gözetleme radarları
için ürettiği kaide de yer aldı.

Aralarında, SAHA İstanbul üyesi firmaların da bulunduğu
çok sayıda yerli firma ile iş birlikleri yapan ROKETSAN,
bu iş birlikleri kapsamında, başta SAHA EXPO’da da
sergilediği MAM-L olmak üzere, birçok ürününde, yerlilik
oranını daha da arttırma konusunda önemli adımlar attı.
t

Samsun Yurt Savunma’nın standında en çok ilgi gören ürünlerden biri,
firmanın, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı Özgün Yerli Tabanca
Projesi kapsamında ürettiği, TP9 METE tabancası oldu.

t

t

Simularge; ısı transferi, yapısal analiz ve akışkanlar mekaniği alanlarında
kullanılan yenilikçi mühendislik yazılımlarını, yine yenilikçi bir kullanım
modeli ile sektörün ilgisine sunuyor. Firma, SAHA EXPO’da, çözümlerini,
ilgililere birinci ağızdan anlatma fırsatı buldu.
SAHA İstanbul’un
gelişiminde önemli
bir rol oynayan
Teknopark İstanbul,
iş ağını, SAHA
EXPO’da da genişletti.
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Varzene Metal
Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail
Demirkaya, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’a,
çalışmaları ile ilgili
bilgi verdi.

TTAF Savunma,
kablaj ve
konektörlerden,
aydınlatma
sistemlerine kadar
uzanan geniş
çözüm kümesini,
ziyaretçilerinin
ilgisine sundu.

Unidef, ortaklarından Samsun Yurt Savunma ile birlikte yer aldığı standında, başta helikopterlere yönelik silah entegrasyonu çözümleri olmak üzere, çeşitli
kabiliyetlerini sergiledi.
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Baykar Genel Müdürü Haluk BAYRAKTAR:

“AKINCI’yı, Fırat Kalkanı
ve Zeytin Dalı harekâtlarından
elde ettiğimiz tecrübeleri de
kullanarak geliştiriyoruz.”
Son dönemde, kendi
geliştirdiği silahlı ve
silahsız BAYRAKTAR
TB2 insansız hava
araçları (İHA’ları) ile
adından sıklıkla söz
ettiren Baykar, AKINCI
adını verdiği ve çok geniş
bir görev yelpazesine
sahip, yeni bir silahlı İHA
(SİHA) geliştirmek üzere
çalışmalara başladığını
12 Haziran’da
duyurmuştu. Firma, bir
yandan da KUZGUN ve
Coğrafi Analiz Sistemi
(CAS) gibi yeni projelerle
de İHA ve SİHA’larına
yeni kabiliyetler
kazandırmaya devam
ediyor. AKINCI’nın
yanı sıra BAYRAKTAR
TB2’lerin güncel durumu
ve firmanın diğer
çalışmaları hakkında,
Baykar Genel Müdürü
Haluk Bayraktar’dan
bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com
Alper ÇALIK
a.calik@savunmahaber.com
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AKINCI’ya,
iki adet 550 beygir gücünde
turboprop motor
güç verecek.

MSI Dergisi: Baykar, farklı kullanıcılar
için, BAYRAKTAR TB2 üretim projeleri
yürütüyor. Bu projelerin güncel
durumları hakkında bilgi verir misiniz?
Hâlihazırda, hangi kullanıcıya kaç adet
BAYRAKTAR TB2 teslimatı yapıldı; kaç
adet daha yapılacak?
Haluk BAYRAKTAR: BAYRAKTAR TB2’nin
ilk teslimatını, 2014’ün Kasım ayında
gerçekleştirmiştik. O günden bu yana
da teslimatlarımız ve araçların kullanımı arttığı gibi, üretim rakamlarımız da artıyor. Son olarak, Jandarma
Genel Komutanlığı (J.Gn.K.lığı)’na, 6
adet silahlı İHA (SİHA) teslim ettik ve
böylece, yurt içinde teslim ettiğimiz
BAYRAKTAR TB2 sayısı, 58’e ulaştı.
Bunların da 35’i SİHA sürümünde. Şu
anda en yoğun kullanımı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı gerçekleştiriyor.
Ardından, sırasıyla J.Gn.K.lığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü geliyor. Önümüzdeki aylarda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’na, ilk BAYRAKTAR
TB2 teslimatını gerçekleştireceğiz. Bu
araçlardan, 10 adet teslim edeceğiz
ve bazıları, silahlı sürümde olacak.

BAYRAKTAR TB2, aslında, Dz.K.K.lığına
yönelik görevler icra etmek maksadıyla ilk kez DENİZKURDU-2015 tatbikatında; daha sonrasında da EFES-2018
tatbikatında, uçuşlar gerçekleştirmişti.
Bu arada, bildiğiniz üzere, bu aracın İHA
sürümünden SİHA sürümüne dönüştürülmesi, yazılım güncellemesi ve çeşitli
elektro-mekanik donanımların eklenmesi suretiyle gerçekleştirilebiliyor.

AKINCI, 2019 Başlarında
Göklerde Olacak

MSI Dergisi: AKINCI adını verdiğiniz
yeni SİHA’nın ön tasarım çalışmalarına
başladınız. Bu projeniz ve AKINCI’nın
geliştirilmesi ile ilgili ön gördüğünüz
çalışma takvimi hakkında detaylı bilgi
verir misiniz?
Haluk BAYRAKTAR: AKINCI’yla ilgili
çalışmalarımızı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın, Taarruzi İHA Geliştirilmesi projesine yönelik olarak yayınladığı Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)’na
verdiğimiz cevapla birlikte, 2017’nin
Mayıs ayında hayata geçirdik. Halihazırda, aracın prototip üretimine başladık ve gövdesine ait yapısal bileşenlerinin büyük çoğunluğunu da tamamladık.

İlk test uçuşunu, 2019’un ilk çeyreğinde yapması planlanan AKINCI’nın, gövdesinin yapısal bileşenlerinin
büyük çoğunluğu tamamlamış durumda.

Bir yandan da turboprop motorlarına,
yakıt sistemlerine ve aviyonik sistemlere yönelik entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Aracın ilk test
uçuşunu, 2019’un ilk çeyreğinde yapmayı hedefliyoruz. Aynı yılın sonlarına
doğru da seri üretime başlayabilecek
hale gelmeyi planlıyoruz. AKINCI’yı, ilk
etapta, TB2’ler gibi, temel görevleri yerine getirebilecek şekilde hazırlayacağız. Ardından da aşamalı ve fazlardan
oluşan bir şekilde, silah sistemleri ve
faydalı yüklerin entegrasyonuna başlayacağız. Yurt içindeki faydalı yük geliştirilme süreçlerine paralel olarak, biz
de bunları aracımıza entegre edeceğiz.
Hatta son aşamada, bu araca, güdümlü füzeler ile hava hedeflerine de saldırabilme kabiliyeti kazandırmak da
gündemimizde. Tüm bu süreçte; hava
aracı, aviyonikler ve yer sistemlerini,
tamamen kendi bünyemizde geliştireceğiz. Silah sistemleri ve faydalı yükler
konusunda ise entegratör rolünü üstleneceğiz. Dolayısıyla oldukça aktif ve
hızlı ilerleyen bir proje takvimimiz var.
Proje başlangıcından itibaren, aracımızı seri üretime hazır hale getirmeyi
planladığımız süre, yaklaşık 2,5 yıl. Birçok farklı faydalı yük sistemi geliştiren
yerli firmalarımız ile sıkı bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde ilerliyoruz.
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Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

MSI Dergisi: Projede, bu kadar hızlı bir
şekilde ilerleyebilmenizin sırrı nedir?
Haluk BAYRAKTAR: Aslında cevap
basit: Elektronik ve yazılım sistemlerindeki tecrübemiz. BAYRAKTAR MİNİ
İHA ve BAYRAKTAR TB2’de elde ettiğimiz tecrübeler, bize, AKINCI’nın
ihtiyaç duyacağı sistemleri hazır hâle
getirme konusunda, bir alt yapı sağlıyor. Bizim için, özellikle aviyonik
ürünler, platformdan bağımsız ve her
platformda kullanılabilecek ürünler.
Daha önceki İHA’larımız için geliştirdiğimiz aviyonik sistemler, kendilerini,

SÖYLEŞİ

sahada defalarca kanıtladılar. Bu
sistemler, milyon saat esasına göre
güvenilirlik analizleri yapılmış üç yedekli donanım, yazılım ve çift yedekli
BUS mimarisi gibi, dünyadaki en ileri
teknolojilerle üretiliyorlar. AKINCI’da
ise bizim tek yaptığımız, kendini kanıtlayan bu sistemleri, biraz daha geliştirerek yeni araca entegre etmek. Bu
aviyoniklerin bazılarında, bir boyutlandırma ya da ölçeklendirme söz konusu oluyor; ancak elektronik ve yazılım
mimarisi temelde aynı kaldığı için, çok
hızlı ilerleyebiliyoruz.

AKINCI’nın
Geniş Görev Yelpazesi

MSI Dergisi: Yaklaşık 150 kilogramlık
faydalı yük taşıma kapasitesine sahip
olan BAYRAKTAR TB2, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) tarafından, geçtiğimiz
dönemde icra edilen harekâtlar
sırasında, yoğun olarak kullanıldı. Peki,
AKINCI, 1,5 tona yakın taşıma kapasitesi
ile kullanıcıya neler sunacak?
Haluk BAYRAKTAR: BAYRAKTAR TB2,
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında, yoğun şekilde kullanıldı ve elde
ettiği başarılarla adeta kuvvet çarpanı
etkisi yarattı. AKINCI’yı, Fırat Kalkanı
ve Zeytin Dalı harekâtlarından elde ettiğimiz tecrübeleri de kullanarak geliştiriyoruz. Bu araç, hem uçuş süresi
hem faydalı yük taşıma kapasitesi hem
de taşıdığı sistemlerin çeşitliliği ile çok
daha farklı görevler üstlenebilecek. Örneğin, elektronik destek podu ile sinyal
istihbaratı görevi yapabilecek; radarları
ile hem yer birlikleri için engelleri tespit edecek hem de meteorolojik analizlere katkı sağlayabilecek. Yine radarı ile
arama ve kurtarma (SAR) görevlerine
katılacak. Hedef tespiti ise BAYRAKTAR TB2’ler gibi, bu aracın da en temel
görevleri arasında. Ancak BAYRAKTAR
TB2’lerden farklı olarak, tespit ettiği
her türlü hedefe, doğrudan kendi angaje olabilecek ve taşıyacağı silah yükü
ile daha büyük hedeflere de taarruz kabiliyetine sahip olacak. AKINCI, sadece
asimetrik harp şartlarında değil nizami
bir harp sırasında karşısına çıkabilecek
olası hedefler için de bir tehdit oluşturacak. Kullanıcısı için, uluslararası arenada da önemli bir caydırıcılık unsuru
olmasını hedeflediğimiz AKINCI’nın,
yurt içindeki kullanıcılara katabileceği
pek çok yeni kabiliyet var.
MSI Dergisi: Baykar, yerli ve
milli imkânlarla geliştirdiği İHA
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AKINCI, 1,5 tona yaklaşan
faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde,
pek çok farklı silah ve sistemi,
aynı anda taşıyabilecek.
platformlarında, yine yerli ve milli
imkânlarla geliştirilen sistemler
kullanıyor. AKINCI, bu vizyona nasıl bir
katkı sağlayacak?
Haluk BAYRAKTAR: Türkiye’de, birçok akıllı mühimmat ve faydalı yük
geliştiriliyor. Bu tür sistemlerin,
milli platformlarda denenmesi ve
uygulanmasının, ürünlerin olgunlaşması ve yaşam döngüleri açısından çok faydalı olduğuna inanıyoruz.
AKINCI da kurgusu gereği, pek çok
farklı silah ve faydalı yük taşıyacak.
Dolayısıyla tüm bunların AKINCI’ya
entegrasyonu, ürünleri önemli ölçüde geliştirecek ve entegre edildikleri
platformlar listesine, bir yenisi daha
eklenecek. Sözgelimi, Gökdoğan ve
Bozdoğan havadan havaya füzelerinin
geliştirilme süreci, AKINCI’nınki ile
paralel olarak ilerliyor. Biz, İHA’mızın
geliştirme sürecinin son aşamasında,
bu füzelerin de aracımıza entegrasyonunu tamamlayacağız. Böylelikle sağladığımız geri beslemeler ile bu ürünleri, daha geliştirme safhasındayken
olgunlaştıracağız. Ayrıca, doğrudan
AKINCI üzerinde kullanılmak üzere,
yurt içinde geliştirilen çeşitli faydalı yükler de var. Örneğin, AKINCI’nın
taşıyacağı elektronik podun ve çok
amaçlı AESA radarının geliştirilmesi
konusunda, ASELSAN ile birlikte çalışıyoruz. Burada, tamamen AKINCI’ya
özel, ileri teknolojili, ayrı bir radardan
bahsediyoruz.

AKINCI, Heybeti
ve Kabiliyetleri ile
Göz Dolduracak
BAYRAKTAR TB2’nin, 12 metrelik
kanat açıklığına ve 6,5 metrelik
boyuna kıyasla AKINCI, 20 metre
kanat açıklığı ve 12,3 metrelik boyu
ile çok daha büyük bir hava aracı
olacak. AKINCI’nın itiş gücünü ise iki
adet 550 beygir gücünde turboprop
motor sağlayacak. 40.000 feet
irtifaya çıkabilecek olan AKINCI, 24
saat havada kalabilecek.
4.500 kg’lık toplam kalkış ağırlığı
ile AKINCI, 900 kg harici; 450
kg da dahili faydalı yük taşıma
kapasitesine sahip olacak.
BAYRAKTAR TB2 gibi, MAM-L ve
MAM-C mini akıllı mühimmatlarının
entegre edileceği AKINCI, daha ağır
silah yükleriyle de donatılabilecek.
Her bir kanadının altında,
3’er tane yükleme noktası bulunacak
olan AKINCI’ya;
CİRİT lazer güdümlü füzesi,
Mk-81 ve Mk-82 genel maksat
bombaları; HGK, KGK, LGK
ve TEBER gibi yerli güdüm kiti
takılmış bombalar,
SOM-A seyir füzesi, Gökdoğan
ve Bozdoğan havadan havaya
füzelerinin de entegre
edilmesi planlanıyor.
ANKINCI’ya entegre edilmesi
planlanan faydalı yükler arasında,
şunlar da bulunuyor:
n Görüş hattı haberleşme sistemi,
n Uydu haberleşme sistemi,
n Elektro-optik podlar,
n AESA radarı,
n Elektronik destek podu.
Baykar, İHA’larda
kullanılan pek çok
alt sistemi, doğrudan
kendisi üretiyor.
Firma, bu sistemlerin
alt bileşenlerinin
birçoğunu da
yurt içinden
tedarik ediyor.
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BAYRAKTAR TB2, Fırat Kalkanı
ve Zeytin Dalı harekâtlarında,
yoğun şekilde kullanıldı ve elde
ettiği başarılarla adeta kuvvet
çarpanı etkisi yarattı. AKINCI’yı,
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
harekâtlarından elde ettiğimiz
tecrübeleri de kullanarak
geliştiriyoruz. Bu araç, hem uçuş
süresi hem faydalı yük taşıma
kapasitesi hem de taşıdığı
sistemlerin çeşitliliği ile çok daha
farklı görevler üstlenebilecek.
MSI Dergisi: Yatırımlarınızla ilgili olarak
yürüttüğünüz ve kamuoyu ile paylaşmak
istediğiniz çalışmalar var mı?
Haluk BAYRAKTAR: Geçtiğimiz yıl,
bu coğrafyanın, en ileri seviyedeki
Ar-Ge ve üretim merkezlerinden birini İstanbul’da kurduk. Bu tesisle
birlikte, üretim kapasitemiz ve hızımız da arttı. Artık her birimimizin bir
arada olduğu, daha entegre bir tesisimiz var. Sonuçta, bir hava aracının
üretimi, kolay iş değil. BAYRAKTAR
TB2’nin bir ürün tedarik zinciri ve üzerinde kullanılan 16.000 çeşit bileşen
var. Dolayısıyla böyle entegre bir tesis, ürettiğimiz hava araçlarının, hem
kalite standartlarına uygun hem de
aksaksız şekilde teslim edilebilmesi
adına, gerçekten çok önemli bir katkı sağlıyor. Hâlihazırda, AKINCI projesinde de aynı tesisi kullanıyoruz.
Mevcut tesisler ve yeni yatırımımız,
AKINCI’nın prototip aşamasındaki ihtiyaçlara cevap veriyor; ama bu aracın
seri imalat aşamasına gelmesiyle birlikte, durum değişecek. O aşamada,
faaliyetlerin entegre şekilde yürütüleceği, daha büyük bir tesise ihtiyaç
olacak. Seri üretim aşamasına yönelik

olarak hayata geçireceğimiz, çok kararlı yatırım planlarımız var.

Baykar,
İHA Teknolojilerinde,
Yerli Firmalarla
İş Birliklerine Açık

MSI Dergisi: Meteksan Savunma
tarafından geliştirilen OKİS’in,
BAYRAKTAR TB2’lere entegrasyon
süreci, çok kısa bir sürede tamamlandı.
Bu durumu, Baykar’ın, yerli firmalarla
ortak çalışmalar yürütme konusundaki
motivasyonu ile açıklayabilir miyiz?
Değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız?
Haluk BAYRAKTAR: Hem BAYRAKTAR
TB2 hem de AKINCI da kullanılabilecek
ana alt sistemlere yönelik her türlü projeyi destekliyoruz. OKİS de bu çalışmalarımızın bir parçası. Meteksan Savunma ekibi, tesisimize gelerek bizi ziyaret
ettikten sonra, hızlı bir şekilde, OKİS’in
BAYRAKTAR TB2’ye entegrasyonu konusunda çalışmaya başladı. Performans testlerinin de tamamlanması ile
birlikte, günler içerisinde entegrasyon
süreci tamamlandı ve bu ürün, İHA’mız
üzerinde kullanıma hazır hale geldi. Biz
de bu süreçte, sahip olduğumuz tecrübe

Tamamlanan entegrasyon süreçlerinin ardından, BAYRAKTAR TB2’nin kullanabildiği mini mühimmatların
arasına, MAM-L ve MAM-C’nin ardından, BOZOK da eklendi.
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ile onlara çeşitli geri beslemeler verdik.
Ayrıca ürünü, AKINCI ve benzer diğer
İHA’larda da kullanmayı planlıyoruz. Bu
sebeple bu sistemin, ürünleşme sürecini
tamamlamış olması da çok sevindirici.
Aslında, BAYRAKTAR TB2’de, pist üzerinde herhangi bir sisteme ihtiyaç duymaksızın, sensör füzyonu prensibi ile
çalışan otomatik iniş kalkış sistemi,
3 yedekli olacak şekilde mevcut.
AKINCI’da da benzer sistemler olacak. OKİS ise AKINCI’da kullanılması
halinde, ilave yedeklilik kazandıracak.
Sonuçta bu araç, hem kendisi hem de
taşıdığı faydalı yükler ile oldukça kıymetli bir platform olacak ve yedeklilik
anlamında BAYRAKTAR TB2’ye nazaran daha ileri bir seviyeyi hedefliyoruz.
MSI Dergisi: Yakın zamanda,
bu örneğe benzer yeni sinerjiler
duymamız mümkün mü?
Haluk BAYRAKTAR: Aslında çok gündeme gelmiyor; ama teknoloji geliştirme konusunda, paydaşlık mantığı içerisinde iş birliği yaptığımız birçok firma
var. Örneğin CAS’ı, Piri Reis Bilişim
firması ile birlikte geliştirdik. Yine BİTES firması ile simülatör geliştirilmesi
konusunda bir iş birliğimiz var. Ayrıca
kendi data linklerimizi geliştirme konusunda, çeşitli girişimci firmalar ile
çalışmalarımız var. Yine gerçek zamanlı veri analiz ve depolama sistemi
konusunda hem kendi içimizden çıkardığımız firmalar ve paydaş firmalarımız
ile çalışmalarımız devam ediyor.
AKINCI’nın bazı faydalı yüklerini,
ASELSAN’la beraber çalışıyoruz. Tabii bu saydıklarım, yeni teknolojiler
geliştirmeye yönelik olanlar. Bunlara
yanı sıra malzeme ve alt sistem tedarik
ettiğimiz, pek çok yerli alt yüklenicimiz
de var.

KUZGUN, İHA’lardan alınan görüntüleri,
canlı olarak sahadaki personelin elindeki tablet
bilgisayarlara aktarıyor. Coğrafi Analiz Sistemi
(CAS) ise bu görüntülere coğrafi koordinat
bilgileri ekleyerek, personelin arazideki
oryantasyonunu kolaylaştırıyor.

Mobil Devrimi, KUZGUN ile
Askeri Alana Taşıyoruz

MSI Dergisi: Tablet tabanlı canlı
görüntü aktarım sistemi KUZGUN’u
ve CAS’ı, ilk kez EFES 2018 tatbikatı
sırasında sergilediniz. Bu yazılımlar ile
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Haluk BAYRAKTAR: Yazılım tabanlı KUZGUN, gerçekten çok başarılı bir
sistem oldu. Şu anda kullanıma hazır. Böylesine bir sisteme olan ihtiyaç,
özellikle Zeytin Dalı Harekâtı sırasında
ortaya çıktı. Kullanıcıya, İHA’larımız ile
birlikte, uzak veri terminalleri teslim
ediyoruz. Bu terminaller, İHA’lardan
gelen görüntüleri işleyerek, coğrafi koordinat bilgilerini de içerecek şekilde,
arşivleme kabiliyetine de sahip. Ancak
bunlar, yapısal olarak büyük sistemler.
Sahadaki personelin taktik seviyedeki
kullanımı için ise ayrı bir çözüm gereki-

yordu. KUZGUN’u da bu sebeple geliştirdik. Sistem, askeri TAFICS ağına herhangi bir giriş ihtiyacı olmadan, GSM
şebekesi üzerinden, güvenli ve şifreli
olarak çalışacak şekilde kurgulandı.
Dolayısı ile her yerde ve düşük hızlarda
dahi olsa çalışabilen, tablet tabanlı bir
sistem ortaya çıktı. CAS’ı da buna entegre ettik. Artık sahadaki personelin
durumsal farkındalığı, önemli ölçüde
artacak. Hâlihazırda TSK tarafından
tabletler tedarik ediliyor. Tedarik süreci

tamamlanır tamamlanmaz yazılımımız
yüklenecek ve GSM şebekesi üzerine,
kriptolu ve özel bir APN (Access Point
Name) kurularak sistem işletilecek.
Böylelikle sivil sektördeki mobil devrimi de TSK’ya taşımış olacağız.

Baykar Genel Müdürü
Haluk Bayraktar’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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TEKNOFEST İstanbul Hedefine Ulaştı:

Teknoloji Tutkunu Gençler,
Hayallerine Dokundu
Türkiye Teknoloji Takımı (T3)
Vakfı tarafından organize edilen
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST İstanbul, 20-23 Eylül
tarihlerinde, ilk kez gerçekleştirildi.
“Ayakları Yere Basmayan
Festival” sloganıyla düzenlenen
etkinliğe, savunma ve havacılık
sanayisinden de çok sayıda firma
katıldı. Festivale katılan gençlere
sektörün kabiliyetlerini tanıtan
firmalar, gençlerin bu yönde teşvik
edilmelerine de katkı sağladı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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tkinlik; havacılık, uzay
ve teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturmak,
bu alanda çalışan gençleri
desteklemek, çocukları ve
gençleri, geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya
özendirmek amacıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nda
düzenlendi. Milli Savunma
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma
Sanayii Başkanlığı ve Gebze
Teknik Üniversitesi gibi çeşitli kurumların desteklediği
etkinliğe; ASELSAN, Baykar, BMC, HAVELSAN, İGA,
İSBAK, ROKETSAN, Türk

Hava Yolları (THY), Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii
(TUSAŞ) ve Türksat da çeşitli katkılar sağladılar. SAHA
İSTANBUL kümelenmesinin
de bünyesindeki; BİTES, Ermaksan, FEMSAN, Meteksan Savunma, NUMESYS ve
TTAF Savunma gibi çeşitli
firmalarla katılım sağladığı
etkinlikte, savunma ve havacılık sanayisi firmaları, ürün
ve kabiliyetlerini gençlere
daha yakından tanıtma fırsatını da iyi değerlendirdiler.
Etkinlik sırasında; gençlerin
katıldığı teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri,

Baykar ve TUSAŞ:
Yapay Zekâ Yarışması
n İGA:
Model Uçak Yarışması
n İSBAK:
Robotaksi ve İnsanlık
Yararına Teknoloji
Yarışmaları
n ROKETSAN:
Roket Yarışması
n TÜBİTAK:
İHA Yarışması
n Türksat:
Model Uydu Yarışması
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinlik öncesinde düzenlenen basın
toplantısında, bu yarışmalar sırasında, toplamda 2 milyon liralık ödül
dağıtılacağını açıkladı.
n

© Türksat

Yarışmalarda dereceye girenler, ödüllerini, festivalin 3’üncü günü
etkinliği ziyaret eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldılar.

göre, dünyanın en büyük
ikinci havacılık etkinliği olmayı başardığını belirtti.

Yarışmalarda,
2 Milyon Liralık
Ödül Dağıtıldı

4 gün süren TEKNOFEST İstanbul
hedeflendiği gibi yoğun ilgi gördü ve
çoğunluğu gençlerden oluşan, yaklaşık
550.000 kişi tarafından ziyaret edildi.
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Etkinliğe katılan gençler;
HackIstanbul 2018 CTF,
Türk Hava Yolları (THY) ana
sponsorluğunda düzenlenen
seyahat hackatonu ve World
Drone Cup’ın haricinde, 12
farklı teknoloji yarışmasında, kabiliyetlerini gösterme
fırsatı yakaladılar. 750 takım
halinde, 2.000’in üzerinde
yarışmacının katıldığı bu ya-

rışmalar, pek çok kurum ve
kuruluş tarafından da çeşitli
şekillerde desteklendi. Bu
yarışmalar ve destekleyenler şunlar oldu:
n ASELSAN:
İnsansız Su Altı
Sistemleri, İnsansız
Hava Aracı (İHA) Destekli
İnsansız Kara Aracı
ve Robotik Fetih 1453
Yarışmaları
n Baykar:
Savaşan İHA ve
Sürü İHA Yarışmaları

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi ve çeşitli seminerler de düzenlendi.
Etkinlik, katılımcı sayısı anlamında farkını ortaya koydu. T3 Vakfı Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Haluk
Bayraktar’ın, etkinlik sonrasında, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya
göre, 4 gün boyunca, etkinliği, yaklaşık 550.000 kişi ziyaret etti. Bayraktar ayrıca,
açıklamasında, etkinliğin,
günlük katılım sayılarına

MSI
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Ayrıca bu yarışmaların pek
çoğu öncesinde, katılımcılara; malzeme ve danışmanlık
desteklerinin yanında parasal teşvikler de verildi.

SOLOTÜRK’ün yüksek hücum açısı ile gerçekleştirdiği manevralar, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Take-Off İstanbul,
Sektörden Konuklar
Ağırladı
TEKNOFEST İstanbul, farklı
sektörlerde teknoloji odaklı
faaliyetler yürütmek isteyen
girişimci gençlere de çeşitli
fırsatlar sundu. Bu maksatla TEKNOFEST İstanbul
sırasında, Take-Off İstanbul
Uluslararası Girişim Zirvesi
düzenlendi. Zirve sırasında,
farklı sektörlerde faaliyet
gösteren 200 yeni girişim
(start-up), değerlendirmeye tabii tutuldu ve 5 farklı
sektörel kategoride, bu girişimlere ödüller verildi. Bu
sektörel kategoriler şunlar
oldu:
n Enerji ve çevre
teknolojileri
n Sağlık
n Lojistik, uzay
ve savunma
teknolojileri
n Eğitim
n Tarım ve gıda
50’nin üzerinde konuşmacının yer aldığı zirve, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve
Sağlık Bakan Yardımcısı

Dikey rüzgâr tünelinde serbest düşüş hissini deneyimleme fırsatı
yakalayanlar, heyecanlı dakikalar geçirdi.

Dr. Şuayip Birinci’nin yanı
sıra sektörün yakından tanıdığı; TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal, ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve ROKETSAN
Genel Müdür Yardımcısı
Sartuk Karasoy’u da konuşmacı olarak ağırladı.

Gençler
Havacılığa Doydu

TEKNOFEST İstanbul, havacılık konusunda da katılımcılarına keyifli anlar yaşattı.
HÜRKUŞ, SOLOTÜRK ve
T129 ATAK helikopterleri
ile Türk Yıldızları’nın gerçekleştirdikleri uçuş gösterilerinin yanı sıra pek
çok farklı hava aracı da etkinlik alanında sergilendi.
Bunlar arasında; Baykar’ın
BAYRAKTAR TB2 İHA’sı ile
TUSAŞ’ın T625 Helikopteri,

HÜRJET ve ANKA İHA’sı da
yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki pek
çok hava aracı da etkinlikte
ziyaretçilerle buluştu. Bunlar; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri
Komutanlığına ait; BLACK
HAWK, CH-47 ve T129 ATAK
helikopterleri ile A400M,
C-130, C-160, F-4, F-16,
KT-1 ve T-38 uçakları oldu.
THY’ye ait bir adet Airbus
A321 yolcu uçağı ve Birleşik
Krallık Hava Kuvvetlerine ait
bir adet Voyager çok rollü
tanker ve nakliye uçağı da
etkinlikte statik olarak sergilendi. Etkinliğe katılamayan İstanbullular da THY’ye
ait yolcu uçağı ile birlikte
gösteri uçuşu yapan Türk
Yıldızlarını görme fırsatı yakaladılar.
Belirli sayıda ziyaretçi, etkinlik alanına kurulan; dikey
rüzgâr tünelinde, serbest
düşüş hissini deneyimleme
ve planetaryumda, yıldızlara
daha yakından bakma şansı
elde ettiler.

Türk Yıldızları,
gerçekleştirdikleri
gösterilerle gençlerin
havacılığa yönelme
konusundaki
motivasyonuna
katkı sağladı.
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SOLOTÜRK, bir adet ticari
jet ve çeşitli kara araçlarının, birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri yarış ise
TEKNOFEST İstanbul’un en
çok ilgi çeken aktivitelerinden birisi oldu.

Milli Teknoloji
Hamlesinde
Bir Dönüm Noktası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül’de,
TEKNOFEST İstanbul’a ka-

tılarak bir konuşma gerçekleştirdi ve etkinlikle
ilgili şunları söyledi: “Ülkemizin milli teknoloji
hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir
toplum haline dönüşmemiz ile mümkündür. Festivalimize, ülkemizin dört
bir yanından gelen binlerce gencimizi ve diğer
katılımcılarımızı, işte bu
hedefe ulaşmamızı sağlayacak potansiyelimizin

örnekleri olarak görüyorum. Milli teknoloji hamlesi doğrultusundaki tüm
çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili tüm kurumlarımız olarak, sivil
toplum kuruluşlarımızla
birlikte
desteklemekte kararlıyız. Sadece bu
etkinliğin
düzenlendiği
şu havalimanı bile, ülkemizin teknoloji konusundaki vizyonunun en
somut ifadesidir. Hezar-

fen’in, Ali Kuşçu’nun,
Uluğ Bey’in başlattıkları hamleyi, işte bugün,
burada, yeni havalimanımızda, çok farklı bir
yere taşıyoruz. Yıllardır,
başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik, artık
ülkemizde düzenleniyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
teknoloji yarışmalarında dereceye girenlere de ödüllerini verdi. u

Havacılığa merakı olan gençler, hayallerindeki; F-16 (solda) ve F-4 (sağda) gibi uçakları yakından görme fırsatı yakaladılar.
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TEKNOFEST İstanbul’da Öne Çıkanlar
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
© ASELSAN

t

t

ASELSAN, etkinlikte, insansız araçlar konusundaki kabiliyetlerini de ön plana çıkardı.
Katmerciler’in Uzaktan Komutalı Atış Platformu (UKAP) üzerine, ASELSAN’ın TEPEGÖZ çok rotorlu
İHA’sının entegre edildiği çözüm ise etkinlikte ilk kez sergilendi.

Baykar’ın, BAYRAKTAR TB2 SİHA’sı da etkinlikte yerini aldı.
50 - Ekim 2018
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© BMC POWER

BMC POWER, 5 Temmuz’da ilk çalıştırılması
başarıyla gerçekleştirilen ve 600 beygire yakın güç
üreten, yerli ve milli olarak geliştirdiği dizel motoru
sergiledi. Motor hakkında bilgi alanlar arasında,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de vardı.
t
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BMC POWER, festival boyunca,
güç grubu konusunda eğitimler
verdi. Eğitimler sonunda,
katılımcılar sertifika da aldılar.

© BMC POWER
© HAVELSAN
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Festivalde, siber güvenlik ve simülatör
sistemleri konusundaki kabiliyetlerini
ön plana çıkaran HAVELSAN, standında,
mini yarışmalar düzenledi ve kazananlara
ödüller verdi.
t

© HAVELSAN

Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Yaşar Güler,
HAVELSAN’ın Keskin
Nişancı Simülatörü’nü de
denedi.
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ROKETSAN’ın sponsor olduğu Roket Yarışması’nın roket atışları, 11-14 Eylül tarihlerinde, Tuz Gölü’nde gerçekleştirildi. ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar,
atış alanında yaptığı açıklamada, verilecek para ödülünün yanı sıra yarışmada 1’nci olan takımın üyelerini işe almayı garanti ettiklerini söyledi.
© T3 Vakfı

t

t

Roket
Yarışması’nda
ateşlenen roketler,
festival sırasında,
ROKETSAN
standında
sergilendi.

SAHA İstanbul
kümelenmesi,
festivalde,
bünyesindeki;
BİTES, Ermaksan,
FEMSAN, Meteksan
Savunma, NUMESYS
ve TTAF Savunma
gibi çeşitli firmalarla
yer aldı.

t
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© Türksat

Türksat standını ziyaret edenler arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank da vardı.
t

© Türksat

Türksat Model Uydu Yarışması da festival kapsamındaki yarışmalardan
birisiydi. Yarışma kapsamında, sensörlerinden veri toplayan ve
yerin görüntüsünü çekerek gezegen atmosferinde iniş yapan faydalı yükü
temsil eden model uydular, yarışma heyeti tarafından, bir İHA vasıtasıyla
500 metre yükseklikten yere bırakıldı.
t
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Türksat 4B uydusunu
fırlatan PROTON BREEZE-M
roketinin ölçekli modeli.
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© Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, festival
kapsamında, 19 Eylül’de,
TUSAŞ test pilotu
Murat Özpala tarafından
uçurulan çift kişilik
HÜRKUŞ uçağı ile deneme
uçuşu gerçekleştirdi.

t

TUSAŞ, öz kaynakları ile geliştirmeye
başladığı HÜRJET’in tam ölçekli modelini,
açık alanda sergiledi.

STM, sergilediği vurucu İHA’lar
ile dikkatleri üzerine çekti.

Etkinlikte, Birleşik Krallık
Hava Kuvvetleri envanterinde
14 adet bulunan Voyager KC3
uçağından biri de sergilendi.
Airbus’un sivil havayolu uçağı
A330 temel alınarak geliştirilen
bu çok rollü tanker ve nakliye
uçağında, Rolls-Royce Trent
772B-60 motorları kullanılıyor.

© Airbus

t
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NUMESYS Genel Müdürü Ekin ERSAN:

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

© MSI Dergisi

“NUMESYS, sektörün,
gelecek dönem için ihtiyaç duyduğu
Türk
çözüm ortağı olacak.” NUMESYS,
savunma ve havacılık

MSI Dergisi: Ekin Bey, öncelikle
FİGES ve ANOVA’nın, neden bu şekilde
bir birleşmeye ihtiyaç duyduğunu ve
NUMESYS’in nasıl ortaya çıktığını
anlatır mısınız?
Ekin ERSAN: Bu birleşmenin, birkaç
nedeni var. Birincisi, işe odaklanma.
Hangi işi ön plana alıyorsanız, ona
odaklanmanız gerekiyor. Şirket içi
süreçler; hatta şirket kültürü de bu
odak noktasına göre şekilleniyor. Hem
FİGES hem de ANOVA, artık teknoloji
odaklı sektörlerde, özgün ve yenilikçi
çözümler geliştiren firma kimlikleri ile
öne çıkmak istiyordu. Yazılım temsilciliği ve satışı, bu tabloda, belirlenen bu
ana odak noktasının uzağında kalıyordu. NUMESYS’in kurulması ile birlikte,
60 - Ekim 2018

FİGES ve ANOVA; Ar-Ge çalışmalarına,
özgün ve yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerine ve sektör projelerinde daha
yoğun olarak odaklanabilecekler.
İkincisi, yazılım satışı ve desteği açısından baktığınızda da bir odaklanma gerekiyor. Örneğin, büyük sektör şirketlerinin, çok geniş bir yelpazede projeleri
ve faaliyetleri oluyor. Resmin tümünü
göremediğimiz zaman, iş, alınacak lisans sayısı ve bunların fiyatlandırmasına indirgeniyor. Oysa o firma; bugün ne
yapıyor, yarın ne yapmak istiyor, proje
hacmi ne olacak? Bu soruların cevapları bizde olursa birlikte çalışma alternatiflerimiz de ciddi bir şekilde artıyor.
Birden çok yıla yayılan bir lisanslama
paketi önerebiliyoruz. Bu da firma açı-

sektörünün, alt
sistemlere ve kritik
teknolojilere hâkim
olmaya çalıştığı bir
süreçte, 2 Nisan’da
kuruldu. Firma,
dünya genelinde
yürütülen önemli
savunma ve havacılık
projelerinde yoğun
olarak kullanılan, başta
ANSYS olmak üzere,
farklı yazılımların;
satışı, teknik desteği ve
eğitimleri konularında,
sektörün güvenilir
çözüm ortağı olarak öne
çıkıyor. NUMESYS’in,
kuruluşu ile Türk
sanayisine getirdiği
yenilikleri ve gelecek
planlarını, NUMESYS
Genel Müdürü Ekin
Ersan’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR
ubayraktar@savunmahaber.com

sından, fiyat avantajlarını beraberinde getirebiliyor. Ya da portföyümüzde
olup da firmanın aşina olmadığı; ama
gelecekteki çalışmalarında ihtiyaç duyacağı yazılım araçlarını önerebiliyoruz. Bunlarla ilgili tanıtım çalışmaları
yapabiliyoruz, deneme lisansları düzenleyebiliyoruz. FİGES ve ANOVA’nın
her ikisi de ANSYS’in temsilciliğini
yaparken, büyük bir firmanın lisanslarının bir kısmı FİGES’in üzerinde,

NUMESYS, 10 Ağustos’ta düzenlediği şirket içi tanıtım toplantısı ile önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini ve planlarını, çalışanları ile paylaştı.

MSI Dergisi: NUMESYS, yeni kurulan
bir firma olsa da hem FİGES’in hem de
ANOVA’nın mirasını taşıyor. Bu durum,
size ne gibi avantajlar sağlıyor?
Ekin ERSAN: Geçen yıl, Türkiye’de bir
pazar araştırması yaptık ve firmaların,
neden ANSYS ürünlerini tercih ettiğini sorguladık. ANSYS, bir dünya devi ve
kendi pazarının lider firması. Bizim beklentimiz de ankette, ANSYS’in bu niteliklerinin öne çıkmasıydı. Sonuçlar ise şunu
gösterdi: Katılımcıların %80’i, ilk sıraya,
ANSYS ürünleri ile ilgili aldığı teknik
desteği ve mühendislik hizmetini koydu.
Aslında bu, çok makul bir sonuçtu. Çünkü ürününüz ne kadar iyi olursa olsun,
ancak kullanıcınızın onu etkin bir şekilde
kullanabildiği oranda yararlı olabiliyor.
Dolayısı ile teknik yapılanmanız ne

kadar derin ve kuvvetliyse müşteri
memnuniyeti de o kadar üst düzeyde
oluyor. FİGES ve ANOVA’dan gelen ekip
ve iş yapma geleneği, teknik tarafta
çok güçlü olmamızı sağlıyor. Ayrıca,
gerektiğinde FİGES ve ANOVA’nın insan kaynağından yararlanabiliriz. Bu
da yaklaşık 200 kişilik bir mühendislik
ekibi anlamına geliyor. Başka bir bakış
açısıyla, NUMESYS, yeni kurulmuş bir
firma değil; 25 yıllık bir birikimin üzerine kurulmuş bir firma.
MSI Dergisi: NUMESYS’in kuruluş
nedenlerinden bahsederken aslında
konuya giriş de yaptınız… NUMESYS,
sektöre nasıl bir katma değer
sağlayacak?
Ekin ERSAN: Sektöre sağlayacağımız
katma değer, birden çok alanda kendini
hissettirecek. Öncelikle hem satış desteğinin hem de teknik desteğin kalitesi, bir üst seviyeye çıkacak. Firmalarla
uzun yıllara sâri planlar yapabileceğiz
ve bu da maliyetleri aşağıya çekecek ve

NUMESYS,
Nelerden Vazgeçmez?
1. Doğru kişilerle çalışmak
ve sıkı bir ekip olmak
2. Müşteri odaklı olmak
3. İşine tutkuyla yaklaşmak
4. Öğrenmenin asla bitmediğini
bilmek
5. Bilgiyi sakınmadan aktarmak
6. Ulaşılabilirlik
daha sürdürülebilir bir modelde çalışacağız. Diğer yandan, daha küçük boyuttaki firmalara ve KOBİ’lere yönelik özel
çözümlerimiz olacak. Örneğin, start-up
paketlerimiz olacak.
NUMESYS içinde, ihtisaslaşmaya ağırlık vereceğiz. Bu da önemli bir fark
yaratacak. Biraz önceki örnekten gidecek olursam, daha küçük boyuttaki
firmalar ve KOBİ’lerle çalışan arkadaşlarımız, bu firmalar için belirlediğimiz ve eğittiğimiz kişiler olacak.

ANSYS, yıllar içinde stratejik satın almalarla sunduğu çözümleri çeşitlendirdi.
Grafikte, ANSYS’in yaptığı satın almalar, x ekseninde, yıllara göre, baloncuklar içinde gösteriliyor.
Yekseni ise ANSYS’in Ar-Ge harcamalarının, yıllara göre dağılımını gösteriyor.

© ANSYS

diğer kısmı ise ANOVA’nın üzerinde
olabiliyordu ve iki firma da büyük resmi
göremiyordu. NUMESYS’te, büyük resmi görmeyi başaracağız ve sektör için
de çok önemli bir katma değer yaratacağız. Hatta ürünlerimizi, çok sayıda
ve geniş bir yelpazede kullanan büyük
firmalara verdiğimiz hizmetin kalitesini, Teknik Müşteri Yöneticisi gibi mekanizmalar ile daha da arttıracağız.
Üçüncüsü de yine odaklanmanın getirdiği, verimlilik ve çeşitlilik. Eskiden
FİGES’te ekipler vardı; ANOVA’da da
ayrı ekipler vardı. Her iki kuruluşta da
birbirini tekrarlayan genel giderler,
pozisyonlar ve kabiliyetler bulunuyordu. NUMESYS çatısı altında, ekiplerimiz çok daha verimli çalışacak. Sadece
FİGES ya da sadece ANOVA’nın yapamayacağı bir şeyi; farklı kabiliyetler için de
insan kaynağı ayırmayı gerçekleştirebileceğiz. Niş konulara da eğilebileceğiz.
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Meslek odaları ve üniversitelerle, temsilcisi olduğumuz yazılımlara yönelik
farkındalığın artması için çalışmalar yapacağız. Onlara daha uygun koşullarda
lisans sağlayacağız, eğitimler vereceğiz.
Tüm bunların sonucunda, Türkiye’deki iş hacmimizin artmasıyla birlikte,
ANSYS ve diğer firmaların küresel
ağında daha üst seviyelere geleceğiz;
Türkiye’nin talepleri, daha iyi karşılanacak.

© ANOVA

MSI Dergisi: NUMESYS’in kuruluşu,
mühendislik yazılımı pazarına neler
getirecek?
Ekin ERSAN: Tanınırlık ve kullanım
oranı olarak baktığımızda, ANSYS’in,
Türkiye’de ciddi bir hâkimiyeti var.
ANSYS, açık ara pazar lideri ve
NUMESYS de bu liderliği pekiştirecek.
Müşterilerimizle ilişkilerimiz, yeni organizasyonumuz ve uzmanlıklarımızla
daha da yakınlaşacak.

Var Olan Tecrübe,
NUMESYS’e Taşındı

© FİGES
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MSI Dergisi: NUMESYS’in ortaklık
yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
Ekin ERSAN: NUMESYS; %50’si
ANOVA’ya, %40’ı FİGES’e ve %10’u Koray Gökalp’e ait, anonim bir şirket. Yönetim Kurulu; Dr. Tarık Öğüt, Dr. Emre
Öztürk ve Koray Gökalp’ten oluşuyor.
10
Ağustos’ta
gerçekleştirdiğimiz tanıtım toplantısında, gerek
Dr. Emre Öztürk gerekse Koray Gökalp,
NUMESYS’in kendi kurumsal kimliği olduğunu vurguladılar. Yönetim
Kurulumuz, bize yol gösteriyor; icraya ise karışmamayı tercih ediyor.
NUMESYS’in kuruluşundan itibaren
bu yaklaşımla yönetilmesini, çok değerli buluyorum. Bu yaklaşım, bizim
kurumsal bir firma olmamızı sağlıyor
ve sürdürülebilirliğimizi daha da güçlendiriyor.

NUMESYS, yeni kurulan bir firma olsa da hem FİGES’in hem de ANOVA’nın mirasını taşıyor.
ANOVA’nın kamu kurumları, özel firma ve üniversite referansları (en üstte) ile FİGES’in kamu kurumları
ve özel firma referansları (ortada) ve üniversite referansları (en altta), bu mirası gözler önüne seriyor.

Bu arkadaşlarımızın ihtisaslaşması;
KOBİ’lerin dünyasını bilmelerini, bu
dünyayı takip etmelerini ve KOBİ’lerin
ihtiyaçlarına en doğru cevapları verebilmelerini sağlayacak.
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ANSYS’in ürün yelpazesine kattığı yeni
çözümleri, Türkiye’ye tanıtmak için de
görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız olacak. Böylece, firmalarımıza yeni hizmetler götürüyor olacağız.

MSI Dergisi: NUMESYS’in başlangıç
kadrosu nasıl oluştu?
Ekin ERSAN: Hem ANOVA hem de
FİGES’teki, ANSYS konusunda çalışan
ekipleri NUMESYS’e taşıdık. Yıl sonunda, muhtemelen 50 kişi olacağız
ve bunun yaklaşık 35’i, ANOVA’dan ve
FİGES’ten gelen kişiler olacak. Bu kadronun çoğunluğunu, 5 senenin üzerinde tecrübeye sahip kişiler oluşturuyor.
Böylece, ANOVA ve FİGES’teki ihtisaslaşmayı, NUMESYS’e taşımış olduk.
Ekibimizi, yeni arkadaşlarla güçlendirmeye başladık. Yüksek tecrübeye
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ANSYS
ANSYS, mühendislik simülasyonu
konusunda faaliyet gösteriyor.
ANSYS ürünleri, en genel tanımı
ile mühendislerin, tasarladıkları
ürünleri, hayata geçirmeden önce
sanal ortamda denemelerini, nasıl
çalışacaklarını gözlemlemelerini ve
gerekli iyileştirmeleri yapmalarını
olanaklı kılıyor.
1970 yılında kurulan ANSYS, önemli
bir kısmı, yüksek lisans ve doktora
derecesine sahip mühendislerden
oluşan, yaklaşık 3.000 çalışana
sahip. Alanında lider konumda
bulunan firmanın, dünya çapındaki
müşterilerinin sayısı ise 40.000’in
üzerinde. Fortune 500 listesinin ilk
100 endüstriyel firmasının 96’sı,
ANSYS yazılımlarını kullanıyor.
Bu firmaların faaliyet gösterdiği
endüstriler arasında; havacılık,
uzay, otomotiv, savunma,
elektronik, enerji, malzeme, kimya,
turbo makina, tüketici ürünleri,
sağlık ve spor bulunuyor.
Merkez ofisi ABD’de bulunan
ANSYS, dünya üzerinde, 75’in
üzerindeki ülkede satış noktasına
sahip. 40’ın üzerinde ülkede ise
NUMESYS gibi elit kanal ortakları
bulunuyor.

Hem ANOVA hem de FİGES’teki, ANSYS konusunda çalışan ekipleri
NUMESYS’e taşıdık. Yıl sonunda, muhtemelen 50 kişi olacağız ve
bunun yaklaşık 35’i, ANOVA’dan ve FİGES’ten gelen kişiler olacak.
Bu kadronun çoğunluğunu, 5 senenin üzerinde tecrübeye sahip
kişiler oluşturuyor. Böylece, ANOVA ve FİGES’teki ihtisaslaşmayı,
NUMESYS’e taşımış olduk.
sahip, sorumlu olduğu segmenti
tanıyan arkadaşları da ekibimize dâhil
ediyoruz.
Ekibi genişletirken, uluslararası bakış açısına sahibiz. ANSYS Almanya’dan bir arkadaşımızı da ekibe dâhil
ettik: Oliver Zühlke. Oliver Zühlke,

Türkiye’de daha önceden uygulamadığımız Teknik Müşteri Yönetimi konusunda tecrübe sahibi ve bu alanda
çok hızlı ilerlememizi sağlayacak.
Önümüzdeki yıl içinde, belki yurt dışı
kökenli birkaç arkadaşımızı daha ekibe katabiliriz.

© ANSYS

ANSYS, mühendislere, farklı alanlarda
analizler yapma imkânı tanıyor.
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NUMESYS, üzerine inşa edildiği
miras açısından, çok köklü
bir firma; diğer yandan da
sektör için yeni bir isim.
Kendimizi, sektöre en iyi şekilde
anlatabilme fırsatı verdiğiniz
için teşekkür ederim.
Mesajımız, kısa ve net:
NUMESYS, sektörün, gelecek
dönem için ihtiyaç duyduğu
çözüm ortağı olacak.
MSI Dergisi: Sözü edilmişken,
Teknik Müşteri Yönetimi konusunu
biraz daha açar mısınız?
Ekin ERSAN: NUMESYS öncesindeki yapılanmada, satış grubu ile teknik
grup, organizasyonda ayrı birimlerdi.
Ürünlerimizi geniş bir kapsamda kullanan müşterilerimiz için, Stratejik
Müşteri Yöneticisi arkadaşlarımız vardı; ama onlar da daha çok satış ve idari
işler odaklıydı. Kapsam genişledikçe,
verdiğimiz hizmetin standardını koruyabilmemiz; hatta daha da iyileştirmemiz için, farklı bir yapıya geçmemiz
gerektiğini gördük. ANSYS’in, başka
ülkelerde başarıyla uyguladığı Teknik
Müşteri Yönetimi, bu ihtiyacımızı tam
olarak karşılıyor.
Mevcut yapımızda, satış grubumuz ve
teknik grubumuz var. Bunlara, teknik
müşteri yönetimi grubu eklendi. Böylece, örneğin, ASELSAN, ROKETSAN
ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi
ölçek olarak büyük firmaların her biri
için, 2 kişi ayıracağız. Bir tanesi Stratejik Müşteri Yöneticisi, diğeri de Teknik
Müşteri Yöneticisi olacak. Bu arkadaşımız, müşterinin, yazılımlarımız ile ilgili
teknik taleplerini dinleyecek; gerekirse
teknik grubumuzdan da yardım alarak,
konulara çözümler getirecek. Belki de
yeni yazılımlar önerecek. Böylece, hem
idari hem de teknik konuları, çok daha
çabuk çözüme kavuşturabileceğiz.
MSI Dergisi: NUMESYS, yazılım satışı,
teknik desteği ve eğitim dışında da
hizmetler sunacak mı?
Ekin ERSAN: Yazılım satışı, teknik desteği ve eğitim dışında, sınırlı boyutlarda
danışmanlık hizmetleri verebileceğimizi öngörüyoruz. Odağımızı kaybetmemek için, kısa soluklu ve ek bir iş gücü
yatırımı gerektirmeyen danışmanlık
işlerini üstlenebileceğimizi değerlendiriyoruz.
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MSI Dergisi: NUMESYS’in, Türkiye
genelindeki yapılanması nasıl oldu?
Ekin ERSAN: Merkezimiz Ankara. İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da ofislerimiz var.
Türkiye’de, mühendislik yazılımlarını
en yoğun kullanan sektör, savunma ve
havacılık. Bu sektörün kalbi de Ankara’da atıyor. İstanbul’da, beyaz eşya ağır
basıyor. İzmir’de, Vestel ve BMC’nin ihtiyaçlarının ön planda olduğu bir iş hacmimiz var. Türkiye’nin geriye kalanına
ise Konya üzerinden hizmet veriyoruz.
Son dönemde, Konya ve diğer illerde,
beklentimizin de üzerinde bir hareketlilik var. Tabii bu tür yazılımları yeni yeni
kullanmaya başlayan, özellikle KOBİ
boyutundaki firmaların, farklı endişeleri oluyor. Örneğin, yazılımı kullanan kişi
işten ayrılırsa ne yaparım endişesi var.
Onlarla iletişimimiz arttıkça, birlikte
daha yakın çalışacağımıza inanıyoruz.
MSI Dergisi: NUMESYS’in müşteri
portföyünde, farklı sektörlerin ve farklı
çözümlerin ağırlıkları nasıl?
Ekin ERSAN: Ciro olarak baktığımızda, savunma ve havacılık sektörünün
ağırlığı, genel olarak %50’nin üzerinde;
bazı yıllarda, %60’a ulaşabiliyor. Kalan
iş kolları ise kendi aralarında denge-

de. Bunlar; otomotiv, beyaz eşya, turbo
makina ve endüstriyel sistemler.
Yine ciro olarak bakacak olursak hesaplamalı akışkanlar dinamiği (computational fluid dynamics / CFD) çözümlerimiz, birinci sırada yer alıyor. İkinci
sırada, yapısal analiz çözümlerimiz var.
Büyük firmalarda, CFD yoğunlukta;
daha alt seviyelere indikçe, yapısal çözümlerin payı artıyor.
Elektromanyetik ve gömülü yazılım çözümlerimiz ise henüz giriş aşamasında
diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde, bu
iki çözüm kümesinin payını arttırmaya
odaklanacağız.
MSI Dergisi: ANSYS, Discovery ürünü
için, diğer ürünlerinden farklı bir yol
izliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?
Ekin ERSAN: NUMESYS, ANSYS’in,
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü
olacak. Bununla beraber, ANSYS’in,
tasarım mühendislerine yönelik çıkarttığı Discovery adlı ürünü, ANSYS’in tercihi ile farklı bir modelde kullanıcılara
sunulacak. Discovery’nin, kullanıcılara,
bir bayi sitemi ile çok sayıda kanaldan
ulaşması isteniyor. Bu doğrultuda,
yine ANOVA ve FİGES ortaklığında,
Fiova isimli bir şirket daha kuruldu.
Fiova, bir bayi ağı kuracak ve bu ağın

yönetimine odaklanacak. Teknik destek
başta olmak üzere, çeşitli işlevleri ise
NUMESYS ile aynı kaynakları kullanarak yerine getirecek.

ANSYS’i, Tüm Mühendislerin
Bilmesini ve Kullanmasını
Hedefliyoruz

MSI Dergisi: NUMESYS’in ilk yılının
nasıl geçmesini öngörüyorsunuz?
Ekin ERSAN: Temsil ettiğimiz yazılımların, geçen seneki Türkiye cirosu,
10 milyon doların biraz üzerindeydi. Bu
seneki hedefimiz, bunun %10 üzerine
çıkmak. Türkiye’nin, önemli projeleri
ele aldığı bir dönemdeyiz ve biz de bu
dönemde, farklı sektörlere yoğun olarak destek oluyoruz.
Organizasyonel olarak baktığımızda
ise ilk hedefimiz, satış sonrası hizmetler konusunda, kendimizi bir üst seviyeye çıkartmak. Bu doğrultuda, insan
kaynağı ve yazılım yatırımları yapıyoruz. Müşterilerimizden gelen taleplerin, en kısa zamanda işleme alınması
ve cevap sürelerinin kısaltılması gibi
performans ölçütlerinde, ciddi gelişim
kaydetmeyi hedefliyoruz.

Bir diğer önemli hedefimiz, farklı konularda ihtisaslaşmak. Bunun için,
insan kaynağı yaratıyoruz ve çalışanlarımızın, çeşitli eğitimler almalarını
sağlıyoruz.
MSI Dergisi: NUMESYS, Türkiye dışında
ülkelerde de faaliyet gösterecek mi?
Ekin ERSAN: Evet, bu anlamda genişleme için planlarımız var. Henüz imza
altına alınmış bir şey yok; ama sıcak
temaslarımız var.
MSI Dergisi: Gelecekle ilgili
hedefleriniz konusunda neler
söyleyebilirsiniz?
Ekin ERSAN: Ciroda, yıllık %10 ila 15
arasında bir büyüme trendini tutturmayı hedefliyoruz. Bu, bizim için en
önemli performans ölçütlerinden biri.
ANSYS’in, mühendisler için, Microsoft
Office kadar bilinen bir program haline gelmesini istiyoruz. Bu nedenle
üniversitelerle iş birliklerimize ağırlık
vereceğiz. Öğrencilerle etkileşimimizi arttırmak istiyoruz. Hepsi, ANSYS’i
bilerek mezun olsunlar istiyoruz.
ANSYS’in elinde olan; fakat Türkiye’de

kullanılmayan birçok kabiliyet var. Her
sene, bunlara yenileri ekleniyor. Artık
biz de bu kabiliyetleri anlık takip edip,
Türk kullanıcılarımızın ilgisine sunmak
istiyoruz. Bu kapsamda, özellikle insan
kaynağı yatırımları yapacağız.
Biraz önce bahsettiğim, satış sonrası
hizmetler konusunda da en kısa zamanda, hedeflediğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Ekin ERSAN: NUMESYS, üzerine inşa
edildiği miras açısından, çok köklü bir
firma; diğer yandan da sektör için yeni
bir isim. Kendimizi, sektöre en iyi şekilde anlatabilme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Mesajımız, kısa ve net:
NUMESYS, sektörün, gelecek dönem
için ihtiyaç duyduğu çözüm ortağı
olacak.

NUMESYS Genel Müdürü Ekin
Ersan’a, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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Soldan sağa:
ALTAY İş
Geliştirme
Müdürü Atilla
Özdöl, CEO’su
Baki Şensoy
ve Müşteri
İlişkileri
Yöneticisi
Deniz Erdem.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

© ALTAY

Gücünü Bilgiden
Alan Şirket:
ALTAY
ALTAY Yazılım Savunma Endüstriyel
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALTAY),
son dönemde üstlendiği projeler,
geliştirdiği kabiliyetler ve kurduğu
iş birlikleri ile sektörde önemli bir
konuma geldi. Bu gelişmeler ve
firmanın gelecek planları,
ALTAY tarafından, 19 Eylül’de
düzenlenen Savunma Basını
Buluşması’nda, sektör kamuoyu ile
paylaşıldı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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T

ürk savunma ve havacılık sanayisinin köklü şirketlerinden olan
ALTAY, son dönemde, özellikle yazılım alanında önemli
çalışmalara imza attı. Firma,
hem Türkiye’deki hem de
yurt dışındaki kullanıcıları
için, alan uzmanlığı gerektiren konularda çözümler geliştirdi. Hem bu gelişmelerin
hem de ALTAY’ın gelecek
planlarının sektör kamuoyu
ile paylaşılması maksadıyla
düzenlenen Savunma Basını Buluşması’na, ALTAY’ı
temsilen; ALTAY CEO’su
Baki Şensoy, İş Geliştirme
Müdürü Atilla Özdöl, Müşteri İlişkileri Yöneticisi Deniz
Erdem ve Kurumsal İletişim
Yöneticisi Özgür Çil çıktı.
Şensoy, projelerle ilgili ayrıntılara girmeden önce,
ALTAY’ı farklı kılan noktaları, şöyle sıraladı:
n Bir teknoloji şirketi
olan ALTAY, benzer

diğer şirketler gibi,
en önemli kaynağını,
insan gücü olarak
görüyor. ALTAY, insan
kaynaklarını, sürekli
geliştiriyor. Bu insan
kaynağının gelişimi
ve sürekliliği esas
olmakla birlikte,
ALTAY, projelerinin ve
çalışmalarının, eksiksiz
dokümantasyonuna da
büyük önem veriyor.
Böylece, yıllar önce
teslim edilmiş bir
sistem ya da yazılım
için yeni bir özellik
eklemek gerektiğinde
ya da bir bakım ihtiyacı
ortaya çıktığında, kişiler
değişse bile gerekli
çalışmalar, kısa sürede
gerçekleştirilebiliyor.
Şensoy, bu konuda,
şunları söyledi: “ALTAY,
61’nci yılını yaşayan
bir şirket. 61 yılda ne
olmuş bitmiş olarak

n

bakıldığında, bence en
önemli şeyler; kaydetme
kültürü, doğru şekilde
dokümante etme kültürü
ve etik değerlerin, giderek
güçlendirerek şirketin tam
temeline oturtulması…
Belki son 5-6 yıldır,
çalışan sayımız ve iş
hacmimiz arttı; ama 10 yıl
öncenin bir ürününü alıp
çok kısa süre içerisinde,
tekrar yeni yeteneklerle
sunabiliyoruz.”
ALTAY, Türkiye’nin
ilk resmi savunma
yazılımı ihracatını
yapan firma. Kongsberg
firması, 2003 yılında,
HAWK XXI sisteminin
farklı yazılım bileşenleri
için, ALTAY’ı seçiyor.
Milli Savunma
Bakanlığından gerekli
izinler alınırken, yazılım
ile ilgili daha önce
hiç kayıt numarası
alınmadığı fark ediliyor

ALTAY, ROKETSAN’ın, 14 Şubat’ta,
45 tane çözüm ortağı için
düzenlediği imza töreninde,
yazılım alanındaki tek firma olarak
yer aldı.

n

ve ALTAY, yazılımı,
bu alandaki ilk kayıt
numarası ile ihraç ediyor.
ALTAY, savunma ve
havacılık alanında
faaliyet gösteren
önde gelen firmaların

sahip olduğu, belge ve
sertifikasyonlara sahip.
Bunlara ek olarak, etik
ilkelere göre iş yapan
firmaların aldığı,
TRACE belgesi ile de
fark yaratıyor.

n

ALTAY, yıllar içinde,
Norveç ile ilişkilerinin
ulaştığı noktada, Norveç
Silahlı Kuvvetleri için
gizli gizlilik derecesinde
projeler yürütebilen bir
firma olarak onaylandı.
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Zorlu Projeler, Rekabetçi Çözümler
ALTAY; komuta-kontrol yazılımları, taktik sistemler
yazılımları ve kurumsal yazılımlar alanında, bugüne kadar,
50’den fazla projeyi başarı ile sonuçlandırdı. ALTAY’ın son
dönemde üstlendiği projelerden önde gelenler, kronolojik
olarak şöyle sıralanıyor:
n 2004 - HAWK XXI (HAWK AMRAAM) Hava Savunma
Sistemi Modülleri: Link-1 Radar Simülatörü, Haberleşme
Planlama Aracı, Sahra Test Sistemi ve CompasView Test
Aracı, ALTAY tarafından geliştirildi.
n 2009 - Norveç Deniz Kuvvetleri Mayın Karşı Tedbirleri
Modernizasyon Projesi: Rehber Taraması (Lead
Through), Tarama Performansı (Sweep Performance),
Temas Yöneticisi (Contact Manager), Görev İzleme (MCM
Monitoring) ve Görev Değerlendirme (MCM Evaluation)
modülleri, ALTAY tarafından geliştirildi.
n 2009 - Norveç Deniz Kuvvetleri ULA Sınıfı Denizaltılar
Sonar Modernizasyon Projesi: Aktif Navigasyon ve Mayın
Karşı Tedbir Sonarları Modernizasyonu, Multibeam Echo
Sounder Sistemlerinin Modernizasyonu ve Sistem Durum
İzleme Bileşeni, ALTAY tarafından gerçekleştirildi.
n 2009 – Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi (MBS):
Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birliklerinde yürütülen
faaliyetlerin otomasyonu için, web tabanlı bir kurumsal
planlama yazılımı, ALTAY tarafından geliştirildi.
Uygulama, en yaygın kullanılan e-devlet uygulamaları
arasında yer alıyor.
n 2010 – Milli Güvenlik Kurulu (MGK) İhtiyaç Kriterleri
Otomasyon Sistemi (İKOS): MGK’nın ilgi alanına giren
kaynaklara ait verilerin işlenerek; ihtiyaç, tahsis ve
yeterliliklerinin sorgulanması ve raporlanmasını
gerçekleştiren yazılım, ALTAY tarafından geliştirildi.
n 2010 – NATO Müşterek Elektronik Destek Tedbirleri
Operasyonları (CESMO): Kara, hava ve deniz platformları
üzerinde yer alan farklı elektronik destek sistemlerinin,
pasif dinleme yöntemi ile muharebe alanında yer
alan sistemlerin; konumunu tespit etmelerini,
tanımlanmalarını ve harita üzerinde gösterilmelerini
sağlayan yazılım, ALTAY tarafından geliştirildi.
n 2011 – El Bilgisayarlı Atış Esaslı Hesaplama Yazılımı
(ELA): ALTAY; batarya düzeyinde atış esasları hesabı,
güvenli bölge tanımlaması ve ileri gözetleme verisi
işleme işlevlerini gerçekleştiren, tapa ayarlama birimi
kumandalarını kapsayan, çok dilli çalışabilen yazılımı,
ROKETSAN için geliştirdi.
n 2011 – Hedef Hareket Analizi Test Yazılımı (HHA):
ALTAY’ın Hedef Hareket Analizi çözümünde kullanılacak
algoritmaların belirlenmesi faaliyetlerinde kullanılan test
aracı ve hedef/platform simülatörü, yine ALTAY tarafından
geliştirildi.
n 2013 – Tel Güdümlü Torpido Referans Modeli ve
Analiz Aracı: Senaryo üretici ve simülatörü, torpido
simülatörü ve analiz aracı, ALTAY tarafından geliştirildi.
n 2013 – Deniz Platformları için Çoklu Sensör
Entegrasyon Sistemi: ALTAY, Kongsberg için
gerçekleştirdiği çalışmalarda; Proteus Simülatörü için
eklentileri, tel güdümlü torpido eklentilerini,
Dahili Haberleşme Yöneticisi’ni, Walrus Savaş Yönetim
Sistemi Simülatörü’nü ve MSI Veritabanı Arabirimi’ni
geliştirdi.
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2013 – Denizaltı Savunma Harbi Roket Atış Sistemi
Silah Kontrol Arabirimi Yazılımı: Denizaltı Savunma Harbi
Roket Atış Yazılımı ve sistem testlerinin yapılmasını
sağlayan test simülatörü yazılımı, ALTAY tarafından
geliştirildi.
2014 – Gömülü Yazılım Testi: Gereksinimlerin incelenmesi,
teste uygunluk analizi, yazılım test ortamının
tanımlanması ve hazırlanması, yazılım test tanımlarının
hazırlanması, yazılımı testlerinin gerçeklenmesi ve
yazılım test raporlarının hazırlanması, ALTAY tarafından
gerçekleştirildi.
2015 – Sanal Bakım ve Operatör Eğitim Yardımcısı:
Kullanıcının; bir sistemin ya da cihazın kullanımı, kurulumu,
toparlanması ve bakımı konularında, dijital ortamda,
3 boyutlu etkileşimli dersler ile eğitilmesini sağlayan
yazılım, ALTAY tarafında geliştirildi.
2015 - Otomatik Yazılım Doğrulama: Gömülü sistemler
için MIL-STD-1553, ARINC-429 ve TCP/UDP fiziksel arayüz
mesajlaşma testleri, ALTAY tarafından gerçekleştirildi.
2016 - YUNUS Projesi: Aksaz ve Foça Deniz Üslerinin,
su altı ve su üstü gözetleme ve tespit sisteminin
insan-makine arayüzü, ALTAY tarafından gerçekleştirildi.
2017 – Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi: Türkiye’deki
kaynaklar ile ilgili ihtiyaç tahsisi ve yeterliliklerinin
sorgulanmasını gerçekleştiren; tespit edilen ihtiyaçlara
yönelik öncelik sırasına göre tahsis yapılmasını sağlayan;
ülke çapında kullanıma sahip e-Devlet projesi, ALTAY
tarafından gerçekleştirildi.
2017 – Kara Kuvvetleri Bilgi Değişim Modeli: Komuta
kontrol bilgi sistemleri için geçerli milli ve NATO standartları
ile uyumlu sistemde; NATO kuvvetlerinin uyum içinde
çalışılabilirliğine yönelik testler ve tatbikat ortamı için sunulan
bilgi değişim kabiliyetleri, ALTAY tarafından geliştirildi.
2017 – Elektrikli Otobüs Yazılımları: Araç Kontrol
Bilgisayarı, Gövde Kontrol Birimi, Batarya Yönetim Sistemi,
Yüksek Gerilim Güç Dağıtım Birimi, Motor Sürücü Birimi,
Sürücü Gösterge Paneli ve Araç Şarj Birimi için yazılımlar,
ALTAY tarafında geliştirildi.
2017 – Komuta Haberleşme Bilgisayarı Yazılımı:
ROKETSAN tarafından geliştirilen Komuta Aracı’nda
kullanılacak Komuta Haberleşme Bilgisayarı içerisinde
koşan bu yazılım, ALTAY tarafından, ROKETSAN’ın KASIRGA
(+) projesi için geliştirildi.
2017 Taktik Data Link Yönetim Merkezi: ALTAY, HAVELSAN
için Ağ Planlama, Ağ Tasarım ve Ağ Simülasyon Aracı’nı
geliştirdi.
2018 – Lançer Yönetim Bilgisayarı Simülatörü (LYBS),
Sistem Yönetim Bilgisayarı Simülatörü (SYBS): ALTAY, bu
simülatörleri, ROKETSAN tarafından yürütülen KASIRGA (+)
projesi için gerçekleştirdi.
2018 - Elektronik Harp Operatör Eğitim Simülatörü:
Deniz Kuvvetlerinde kullanılan, birbirleri ile entegre
çalışabilecek tüm elektronik harp cihazlarının (ED ve ET)
benzetimleri ve tüm bu benzetimlerin kontrol edilmesini
sağlayacak bir yazılım, ALTAY tarafından geliştirildi.
2018 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılımları:
Borsa Tescil Yazılımı, Sanayi Kapasitesi Raporu, Yerli Malı
Belgesi Otomasyonu ve Sanayi Veri Tabanı Web Sitesi,
ALTAY tarafından geliştirildi.
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Şensoy, sanayide
dijital dönüşüm
çalışmaları
kapsamında
geliştirdikleri
Üretim Yönetim
Sistemi’nin
altyapısını
ve teknolojisini,
kendilerinin de
proje yönetimi
için ALTAY’da
kullandıkları
bilgisini
paylaştı.

ALTAY, Projelerle
Büyüyor
ALTAY’ın son dönemde üstlendiği projeler, “Zorlu Projeler, Rekabetçi Çözümler”
başlıklı kutucukta yer alıyor.
Şensoy, bu projelerle ilgili
şu noktaları öne çıkarttı:
n Milli Savunma Bakanlığı
Bilgi Sistemi (MBS),
Linux üzerine
şekillendirilen ve
Türkiye’nin milli işletim
sistemi olan PARDUS
üzerinde koşuyor. En
çok kullanılan e-Devlet
uygulamaları arasında
yer alan MBS, bir
bakıma, PARDUS’un
da yeteneklerini ispat
ediyor. Uygulama,
geçtiğimiz yıllarda, yılda
14 milyon tıklanmaya
ulaştığı için ödül de
aldı. Uygulamanın
halihazırdaki tıklanma
sayısı ise 20 milyonu
aştı. MBS’nin sağladığı
yarar sayesinde, askerlik
şubelerinin sayısı
azaltıldı ve 360’a indirildi.
Kapatılan 181 ilçedeki
askerlik şubesinden 114
tanesi de okul yapılmak
üzere, Milli Eğitim
Bakanlığına devredildi.
Böylece, yıllık 40 milyon
lira tasarruf sağlandı
ve 1.500 er ve erbaş
kadrosu da Genelkurmay
Başkanlığına iade edildi.
n Elektronik Harp
Operatör Eğitim
Simülatörü, ALTAY’ın,
son dönemde üstlendiği,
en iddialı projeler
arasında yer alıyor. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı

n

n

n

için hazırlanan sistemin
ilk alt bileşenleri, bu yıl
ortaya çıkacak. ALTAY,
bu projedeki başarısının,
daha büyük projeler
için yol açıcı nitelikte
olacağını değerlendiriyor.
ALTAY, ROKETSAN için
yürüttüğü bir dizi projeyi,
başarıyla tamamladı.
Firma, ROKETSAN’ın,
14 Şubat tarihinde,
45 çözüm ortağı için
düzenlediği etkinlikte,
yazılım alanında çözüm
ortağı seçilen tek firma
olarak yer aldı.
Sanal Bakım ve
Operatör Eğitim
Yardımcısı, ASELSAN’ın
Filipinler’e teslim ettiği
gece görüş cihazları için
geliştirildi. Bu cihazları
kullanacak askerler,
farklı adalara dağılmış
durumdaydı ve bunları
bir araya getirip eğitim
vermek, operasyonel
nedenlerle mümkün
olmayacaktı. ALTAY’ın
geliştirdiği yazılım,
cep telefonlarında bile
kullanılabiliyor ve gerekli
eğitimleri, askerlere,
bulundukları yerde
verebiliyor. Bu çözüm,
büyük bir başarı kazandı.
ALTAY, bu alanda yatırım
yapmaya, Ar-Ge projeleri
yürütmeye devam
ediyor. Gündemde, yeni
kullanıcılar için yeni
projeler de var.
ALTAY, elektrikli otobüs
yazılımlarını, TEMSA
ve ASELSAN’ın birlikte
geliştirdikleri otobüs için
hazırladı.
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61 Yıllık Tarih
ALTAY Kollektif Şirketi, 1957 yılında, Türkiye’deki
ilk danışmanlık, alan uzmanlığı ve teknik destek
firmalarından biri olarak kuruldu. Şirket, 2016 yılı
sonunda, faaliyetlerine anonim şirket olarak devam
etme kararı aldı ve ticari unvanını, ALTAY Yazılım
Savunma Endüstriyel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
olarak tescil ettirdi.
ALTAY, geride bıraktığı 61 yılda, savunma ve sivil
alana yönelik birçok projeyi, başarıyla gerçekleştirdi.
Bunlar arasında, 2003 yılında, Türkiye’nin ilk resmi
savunma yazılım ihracatı da yer alıyor. ALTAY’ın
geliştirdiği 22 farklı yazılım ürünü, dünya genelinde,
17 ülkede kullanılıyor.
n

Türk Silahlı Kuvvetleri
için tasarlanan
Taktik Data Link
Yönetim Merkezi
Projesi kapsamında,
ALTAY, HAVELSAN’ın
çözüm ortağı olarak,
üç yazılım biriminin
sorumluluğunu
aldı. Bu görevin
gerçekleştirilmesi
için gereken
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n

alan uzmanlığı da
firma bünyesinde
oluşturuldu.
Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii
tarafından tasarlanan
ve üretilen ANKA İHA’sı
için görev yazılımı da
dâhil olmak üzere,
yazılım test ve doğrulama
çalışmalarını, ALTAY
gerçekleştirdi.

ALTAY, sanal eğitim alanında, yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Gelecek, Dijital
Dönüşümde
Şensoy, ALTAY’ın gelecek dönem çalışmaları ile ilgili de
bilgi verdi. ALTAY’ın gündeminin üst sıralarında, sanayide dijital dönüşüm konusu da
yer alıyor. ALTAY, bu alanda,
Akıllı Üretim Yönetim Sistemi
adını verdiği bir çözüme sahip. Bu sistem, özellikle KOBİ
ölçeğinde firmaların, üretim süreçlerini canlı olarak
izleyebilmelerini
sağlıyor.
Kurumsal kaynak planlama
(Enterprise Resource Planning / ERP) yazılımları kadar
karmaşık olmayan sistem,
ayrı bir ekibe gerek duyul-

maksızın, firmaların mevcut
personelleri ile kullanıma
alınabiliyor. Akıllı Üretim Yönetim Sistemi, şimdiden sipariş edilmiş durumda.
Şensoy, Akıllı Üretim Yönetim Sistemi’nin altyapısını ve
teknolojisini, kendilerinin de
ALTAY’da proje yönetimi için
kullandıklarını belirtti. Böylece, ALTAY çalışanları, farklı
coğrafi konumlarda olsalar
bile projelerin mevcut durumunu takip edebiliyorlar ve
proje raporları oluşturabiliyorlar.
ALTAY Savunma Basını Buluşması, soru-cevap oturumunun ardından sona erdi. u
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MATLAB EXPO’dan
Türkiye’de Görkemli Başlangıç

D

ünyanın 20 farklı ülkesinde düzenlenen
ve yoğun ilgi gören
MATLAB EXPO etkinliklerine, her yıl, binlerce mühendis, araştırmacı ve bilim
insanı katılıyor. Türkiye’de
ilk defa gerçekleştirilen etkinliğe de 550 kişi katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmaları, FİGES Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Tarık Öğüt ve
MathWorks Paylaşılan Satışlar ve Hizmetler Merkezi
Direktörü Richard Haxby tarafından yapıldı.

Hedeflere,
Ar-Ge ile Ulaşılacak
Dr. Öğüt, konuşmasının başında, MATLAB EXPO’yu
neden düzenledikleri ile ilgili olarak, Türkiye’de, sektörlerin, artık uzmanlaşmış
etkinlikler talep ettiklerini
söyledi. Dr. Öğüt, katılımcı
topluluğa hitap ederek, şöy-

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:

© MSI Dergisi

MATLAB EXPO 2018
Turkey, yoğun bir
katılıma sahne oldu.
Etkinliği, 550 kişi
takip etti.
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Türkiye’de ilk kez düzenlenen MATLAB EXPO, 19 Eylül’de,
geniş bir katılımla, Ankara’da gerçekleştirildi. MathWorks
ve Türkiye’deki tek temsilcisi FİGES tarafından düzenlenen
etkinlikte, MathWorks yetkilileri, mühendislik yazılımları
ile ilgili son gelişmeleri anlatırken, Türk firmalarının
temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Başta savunma ve havacılık sektörü olmak üzere, farklı
sektörlerden çok sayıda mühendis, etkinliği ilgi ile takip etti.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

le devam etti: “Türkiye, 2003
yılından 2017 yılına kadar,
yaklaşık 15 sene içerisinde,
Ar-Ge alanında çok büyük
yol kat etti. 2003 yılında,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin
kullandığı teçhizatın, %25’i
milliydi. Bu oran, 2017 sonu
itibarıyla %62’ye yükseldi.
Biz, bunu, 2023’te, %85’e taşımak istiyoruz. Nasıl? Sizlerle. Başka topluluk yok…

Son zamanlarda, kriz konuşuluyor. Krizler çok öğreticidir. Başımıza kötü şeyler
gelince, ders alırız. Bu kriz
niye var, niçin oldu, çıkış ne?
Dünyaya açık, katma değeri
yüksek ürünlerimiz olmalı ve buna çözüm getirecek
olan da bu topluluk.”
Dr. Öğüt, insan kaynağı konusuna da ayrı bir parantez açtı: “Ar-Ge; yazılım ve

donanımın yanı sıra insan
demek. Makine ve teçhizat
para ile alınıyor; ama insan
öyle çabuk yetişmiyor… Biz,
FİGES olarak, 15-20 senedir yaz okulları yapıyoruz.
Burada, Ar-Ge mühendisi
yetiştiriyoruz. Bunu profesyonel hale getirerek BuildUp Academy’yi kurduk. Yeni
mezunları alıyoruz, onlara
Ar-Ge kültürünü öğretiyoruz.

FİGES Yönetim
Kurulu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt

3 ayda, bu arkadaşlarımızı
gidecekleri firmalarda, daha
hızlı adapte olabilmeleri için
belli bir düzeye çıkartıyoruz… Böylece, şirketlerdeki
oryantasyon sürecini, 12 aydan birkaç aya düşürüyoruz.”
Dr. Öğüt, konuşmasının sonunda, herkesi, AR-GE Dergisi’ne katkı vermeye davet
etti.

MATLAB EXPO,
Bir İletişim Kanalına
Dönüşüyor
Dr. Öğüt’ten sonra kürsüye
gelen Haxby, MATLAB EXPO
etkinliklerinin, müşterileri için çok önemli olduğunu
söyledi. Haxby, etkinliklere
gösterilen ilgiye örnek olarak, İngiltere’yi verdi. İn-

giltere’de, 2014’te yapılan
MATLAB EXPO etkinliğine
800 kişi; 2018’de ise 2.000’i
aşkın kişi katıldı.
Haxby, insanların neden
MATLAB EXPO etkinliklerine katıldığını, 3 maddede
özetledi:
1. Diğer mühendislerin
neler yaptıklarını
duymak istiyorlar. Onlar,
karşılaştıkları zorlukları
nasıl çözüyorlar, bunu
merak ediyorlar.
2. MathWorks’ten, ürünleri
ile ilgili gelişmeleri
dinlemek istiyorlar.
3. Mühendisler, kendi
ortamlarından çıkarak
başkalarını dinlemek ve
yeni görüşler duymak
istiyorlar. Özellikle

MathWorks
Paylaşılan Satışlar
ve Hizmetler
Merkezi Direktörü
Richard Haxby

farklı sektörlerdekilerin
hangi yöntemleri
uyguladıklarını bilmek
istiyorlar. Böylece, iş
yerlerine, yeni görüşler
ve düşüncelerle
dönüyorlar.

Açılış konuşmalarının ardından, etkinlik, MathWorks,
ASELSAN, AVL Türkiye,
FİGES ve Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii’den gelen konuşmacıların sunumları ile
devam etti. u

FİGES bünyesinde kurulan BuildUp Academy, özellikle yeni mezun mühendislere,
farklı sektörlerde çalışırken ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazandırıyor.
MATLAB EXPO sırasında, BuildUp Academy standına ilgi yoğundu.
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MSI Dergisi: Tarık Bey, mühendislik
yazılımlarının, Türkiye’ye tanıtılması
ve kullanımının yaygınlaştırılması
konusunda, öncü bir rol oynadınız.
Bu yazılımların, onları Türkiye’ye
ilk tanıttığınız zamanki özellikleri
ile MATLAB’ın günümüzde ulaştığı
noktayı karşılaştırdığınızda, neler öne
çıkıyor? MATLAB, nasıl bir gelişmişlik
seviyesini temsil ediyor?
Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB yazılımının
ortaya çıkış nedeni, 1970’li yıllarda,
analitik olarak hesaplanamayan bazı
“Özdeğer Problemleri”dir. Bunun da
temelinde, Matris Cebiri vardır. 1980
ve 1990’lı yıllarda MATLAB yazılımı
daha ziyade bir matematik kütüphanesiydi. Bu yazılım ile matris operasyonları yapabilir, diferansiyel denklemler çözebilirdiniz. 2000’li yıllardan
sonra Simulink modülünün geliştirilmesiyle, blok diyagramlar kullanarak
bir teknik sistemin fonksiyon modelini
oluşturmanız mümkün hâle gelmiştir. Sistem modelinin elde edilmesiyle
bir sistemin belirli bir algoritma çerçevesinde kontrolünü yapmak, yani
kontrolcü geliştirmek büyük oranda
kolaylaşmıştır. Son yıllarda; Finansal
Risk, Optimizasyon, Yapay Zekâ, Derin
Öğrenme, Nesnelerin İnterneti gibi
özellikler, yazılım sistemine dâhil olmuş ve MATLAB neredeyse tüm sektörlerin “olmazsa olmaz” yazılım aracı
haline gelmiştir.
MSI Dergisi: MATLAB kullanımı,
Türk savunma ve havacılık sanayisine
nasıl bir katma değer sağlıyor ve
gelecekte sağlayabilir?
Dr. Tarık ÖĞÜT: Son yıllarda, yurt dışından satın alınacak askeri sistemlerde hep bir teknoloji tartışması yapılmıştır: “Sisteminizi bir şartla alırız;
şayet yazılımların kaynak kodlarını
bize açarsanız” gibi ifadeleri çok duyar
olmuştuk. Artık günümüzde, bir helikopterin, muharebe uçağının, hava
savunma sisteminin, güdümlü roketin, insansız hava aracının veya bir
otomobilin en kritik yeri, gömülü yazılımların çalıştığı kontrol üniteleridir.
Burası, sistemin “beyni”dir ve içindeki
algoritmaların anlaşılması, tersine
mühendislik ile mümkün değildir. İşte
MATLAB ve Simulink ile sistemlerin,
bu en kritik alt sistemleri geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu yazılım sisteminin kullanılması, hem bugün hem
de gelecekte son derece kritik bir öneme haizdir.
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FİGES Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Tarık ÖĞÜT:

“Türkiye, artık teknoloji
üreten bir ülke konumuna
gelmiştir ve buradan dönüş
düşünülemez.”
Mühendislik yazılımları ve Ar-Ge denilince, Türkiye’de akla gelen
ilk isimlerden biri olan FİGES Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt ile MATLAB EXPO 2018 Turkey sırasında, kısa bir
söyleşi yapma fırsatı bulduk. Dr. Öğüt’ten, MATLAB özelinde,
mühendislik yazılımlarının gelişimini ve bu gelişmelerin,
Türkiye’ye katkılarını dinledik.
MSI Dergisi: MATLAB EXPO 2018
Turkey etkinliğini düzenlemenizin
nedenlerini ve bu etkinlik ile
ilgili beklentilerinizi sizden
dinleyebilir miyiz?
Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB, neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır.
ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN ve Baykar Makina gibi, savunma ve havacılık
sektörünün önde gelen oyuncuları, bu
yazılım sistemini kullanarak ürünlerini geliştirmektedir. Ayrıca Merkez
Bankası ve diğer bankalar da finans
alanında, MATLAB ile matematiksel

modeller kurarak gelecekteki finansal
olayları tahmin etmeye çalışmaktadır.
Sektörler çok farklı olsa da bu yazılım
sisteminin kullanıcıları, büyük çoğunlukla mühendisler veya matematikçiler olduğunun söyleyebiliriz. Bu kullanıcılar topluluğunu, senede bir gün de
olsa bir çatı altında bir araya getirerek
birbirleriyle tanışmalarını ve konuşmalarını sağlamak, büyük bir sinerjiyi açığa çıkartır diye düşündük. Elbette bu
arada, teknolojideki en son gelişmeleri
bu değerli topluluğa aktarmanın, diğer
önemli bir fayda olduğunu değerlendiriyorum.
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MSI Dergisi: Türk mühendislerini ve
Türk firmalarını, MATLAB kullanıcıları
arasında nasıl konumlandırıyorsunuz?
Dr. Tarık ÖĞÜT: Bulunduğumuz coğrafyada, teknoloji üreten ülkeler olarak; Rusya Federasyonu, Türkiye ve
İsrail’i sayabiliriz. Geçen 10 yıl içinde,
Türkiye, MATLAB kullanımı yönünden,
bu grupta arkalarda yer alırken son
yıllarda memnuniyetle bu grupta en
öne tırmandığını söylemeliyim. Üniversitelerimizin insan kaynağı yetiştirme
ve şirketlerimizin de uygulama alanında gerçekten iyi bir sınav verdiklerini
düşünüyorum. Türkiye, artık teknoloji
üreten bir ülke konumuna gelmiştir ve
buradan dönüş düşünülemez.

MSI Dergisi: Etkinlikte, BuildUp
Academy’nin de standı var. FİGES’in,
eğitim alanındaki bu önemli
çalışmasının geldiği nokta ile ilgili
neler söylemek istersiniz?
Dr. Tarık ÖĞÜT: Ar-Ge ve Ür-Ge süreç-

MSI Dergisi: FİGES, ANOVA ile iş
birliğine giderek NUMESYS adlı
bir ortak girişim şirketi kurdu ve
temsilcisi olduğu bazı yazılımlarla ilgili
faaliyetleri, NUMESYS’e devretti. Diğer
yandan, MATLAB ile ilgili faaliyetler,
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MSI Dergisi: MATLAB kullanımı,
Türk savunma ve havacılık sanayisinin,
TF-X gibi zorlu projelerine nasıl
katkılar verebilir?
Dr. Tarık ÖĞÜT: TF-X milli muharebe
uçağımız, bir ileri teknoloji ürünüdür.
Günümüzde, ürün geliştirme, dijital
ortamda gerçekleşmektedir. Henüz
konsept aşamasında bile ürünün nasıl
çalışacağı sanal ortamda incelenebilmekte, ürünün olası hataları, geliştirme sürecinin henüz başlarında tespit
edilip giderilebilmektedir. Bu suretle
maliyeti çok yüksek olan prototip testleri asgari düzeye inmekte ve böylece
ürün geliştirme süreci de önemli bir
oranda kısaltılabilmektedir.

lerinin merkezinde, uzman insan gücü
bulunuyor. Bu olmazsa biraz önce sözünü ettiğim konuların gerçekleşmesi,
asla mümkün olmaz.
Üniversitelerimizden mezun genç mühendislerimiz, sanayi firmalarımızın
Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerinde göreve
başladıklarında, genel olarak, 6 ay ile
1 sene arasında, bir uyum ve entegrasyon süreci yaşamaktadır. Çalıştıkları şirketi, şirketin ürünlerini ve şirket
felsefesini tanımak, belirli bir zaman
almaktadır. Bunlara ek olarak, bir de
ürün geliştirme teknikleri ve araçlarını
öğrenmek, bunları uygulayarak tecrübe edinmek, mühendislik simülasyonlarını yapabilmek ve sonuçlarını doğru
yorumlayabilmek, test süreçlerini tasarlamak ve yönetmek gibi, bir Ar-Ge
mühendisinin karşı karşıya olduğu
konular vardır. Şirketimiz bünyesinde
kurduğumuz BuildUp Academy, işte bu
konularda eğitimler vererek yeni mezun mühendislerimizi, sanayideki ArGe yaşamına hazırlamaktadır. Bu şekilde, genç mühendislerimizin şirketteki
intibak sürelerini kısaltarak sorumlu
oldukları projelerde, yüksek verimde
çalışmaları hedeflenmektedir. Şu anda,
ortalama olarak 3 aylık eğitimlerle ayda
20 Ar-Ge mühendisi mezun etmekteyiz.
Bu birimimizi şirketleştirerek daha fazla uzman Ar-Ge mühendisi eğitmek ve
Türkiye’nin Ar-Ge serüvenine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz.
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FİGES çatısı altında sürmeye devam
ediyor. Bu açıdan baktığımızda, FİGES
ile NUMESYS arasında tatlı bir rekabet
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Dr. Tarık ÖĞÜT: ANSYS yazılımı, bir
Sonlu Elemanlar Teknolojisi ürünüdür.
Bu ürünün temelinde, fizik ve nümerik
matematik vardır. Odaklandığı alan,
bir sistemin bir bölümünü, çok ayrıntılı
bir şekilde modelleyerek incelemektir.
Bu teknoloji ile tüm sistemi modellemek, bilgisayardaki analiz süreleri çok
uzayacağından, mantıklı olmayabilir.
MATLAB ve Simulink ise bir sistem modelleme aracıdır ve bunun da temelinde nümerik matematik ve fizik vardır.
Bu yöntem, sisteme tümüyle bakar ve
sistemin fonksiyonunu modellemeye
imkân tanır. Burada amaç, detayı değil,
tümü modellemektir. Olaya böyle bakıldığında, her iki yöntemin, birbirinin
rakibi değil, daha ziyade tamamlayıcısı olduğu açıktır. Bazı özel uygulama
alanlarında çakışmalar olabilir; ama
bu alanlar gerçekten ihmal edilebilir.
Benim kişisel inancım, bu iki teknolojinin her geçen gün birbiriyle daha çok
entegre olacağı yönündedir.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Dr. Tarık ÖĞÜT: MATLAB EXPO 2018
Turkey, büyük rağbet görmüş ve çok
başarılı geçmiştir. Değerli konuşmacılar ve katılımcılarımıza, içtenlikle teşekkür ederim.

FİGES Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
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FİGES Genel Müdür Yardımcısı Turgut AKBULUT:

“MATLAB EXPO etkinliğimizle Türkiye’nin
Ar-Ge vizyonuna katkı sunuyoruz.”
Türkiye’de ilk defa düzenlenen
MATLAB EXPO sırasında,
FİGES Genel Müdür Yardımcısı
Turgut Akbulut ile etkinliği
ve MathWorks yazılımlarının
Türkiye’deki kullanımı ile ilgili
güncel durumu konuştuk.
MSI Dergisi: MATLAB’ın Türkiye’deki
kullanımı ile ilgili bazı rakamları
paylaşabilir misiniz?
Turgut AKBULUT: MATLAB ve Simulink, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için; otomotivden havacılığa, biyomedikalden enerjiye, iletişimden finansa,
raylı sistemlerden savunma sanayisine, birçok sektörde hizmet veriyor.
Veri analizi, makine öğrenimi, sinyal
işleme, görüntü işleme, kontrol tasarımı, gömülü sistemler, robotik gibi birçok alanda yoğun olarak kullanılıyor.
Türkiye’de, yaklaşık 300 farklı ticari
firmanın Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan 1.400 ayrı lisansımız var. 170 üniversitemizdeki 1.500 lisansımız ile de
kullanıcılarımız, geniş bir yelpazedeki
teknik disiplinlerde öğretim ve araştırma yapmak için, MATLAB ve Simulink’i
kullanıyor. Kayıtlarımıza göre, 200.000
farklı kullanıcı, bu lisanslarımıza erişerek çalışmalarını sürdürüyor.
MSI Dergisi: MATLAB ile ilgili
yenilikleri, ana başlıklar halinde
sizden dinleyebilir miyiz?
MATLAB, bu yeniliklerle, firmalara ve
mühendislere neler vaat ediyor?
Turgut AKBULUT: MATLAB ve Simulink, müşterilerimizin Ar-Ge iş akışlarında; proje ihtiyaçlarının belirlenmesi
aşamasından başlayarak, algoritma
ve modelin oluşturulması ile gerçek
zamanlı simülasyon ve testlerinin yapılması aşamalarında, yaygın olarak
kullanılıyor ve tüm bu aşamaların, tek
platformda gerçekleşmesine olanak
sağlıyor. Bu sayede, tüm Ar-Ge proje
süreçlerinin, daha hızlı ve kolay hale
gelerek ürünlerin pazara sunulma süresini kısaltıyor.
Her yılın Mart ve Eylül aylarında, yeni
versiyonlar, müşterilerimizin kulla80 - Ekim 2018

nımına sunuluyor. 12 Eylül itibarıyla
pazara sunduğumuz R2018b versiyonundaki yeniliklerden de kısaca
bahsetmek istiyorum. Bu versiyondaki yenilikleri; derin öğrenme modellerinin ONNX’e export edilebilmesi
ve Nvidia, Intel ve ARM işlemcilerine gömülebilmesi; Euro NCAP
testlerinin sanal ortamda gerçekleştirilmesi ve yine sanal motor kalibrasyonunun yapılabilmesi; aynı
zamanda çoklu sensör izleme
ve navigasyon sistemlerinin tasarlanması ve 5G için yepyeni bir araç
kutusu oluşturulması olarak sıralayabiliriz.
MSI Dergisi: MATLAB EXPO 2018
Turkey etkinliği ile ilgili sizin
beklentileriniz neler?
Turgut AKBULUT: MATLAB EXPO ile
mühendisleri, araştırmacıları ve bilim
insanlarını; gerçek dünyadaki örnekleri uygulamalı sunumlar ile göstermek
ve MATLAB ve Simulink’in en yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri için bir araya getiriyoruz. Aynı

zamanda, sektördeki kullanıcıları bir
araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz.
MSI Dergisi: MATLAB’in
Türkiye’deki kullanım yaygınlığını
arttırmak için hangi çalışmaları
gerçekleştiriyorsunuz?
Turgut AKBULUT: Yıl içerisinde, çeşitli sektör ve uygulama alanları özelinde seminer, konferans, çalıştay gibi
birçok etkinlik düzenleyerek daha
fazla kullanıcıyla bir araya geliyoruz. Örneğin, 4 Ekim’de, İstanbul’da,
MATLAB finans zirvesi düzenliyoruz.
Yine akademik alanda yaygınlığı arttırmak için, üniversitelere özel olarak
sunduğumuz kampüs lisansı modelimiz ile tüm akademisyen, araştırmacı
ve öğrencilerimizin, istedikleri yerden, tüm ürünlere ulaşabilmelerini
sağlıyoruz.
MSI Dergisi: MATLAB’ın gelecek yıl
ve izleyen dönemde getirmeyi
planladığı yeniliklerle ilgili sizden
bazı ipuçları alabilir miyiz?
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Turgut AKBULUT: MathWorks, gelirinin çok önemli bir kısmını, ürün geliştirme süreçlerine aktaran ve bünyesinde, 2.500 civarında yazılım geliştirici
bulunduran; aynı zamanda, yılda 2 kez
düzenlediği MathWorks Advisory Board
toplantılarıyla ürün geliştirme süreçlerine, kullanıcılarını aktif biçimde dâhil
eden bir şirket. Bu büyük ekip, endüstrinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, yeni çözümleriyle ürün ailesini her
geçen gün genişletiyor.
MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Turgut AKBULUT: Bugün FİGES olarak, Türkiye’de ilk kez düzenlediğimiz
MATLAB EXPO etkinliğimizde, 500’ü
aşkın kullanıcımızla bir arada olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle biz de
ülkemizin Ar-Ge vizyonuna bir nebze de
katkı sunduğumuz için gururluyuz.

FİGES Genel Müdür Yardımcısı
Turgut Akbulut’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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FEMSAN’ın Oluksuz Motor Ailesi, şimdilik,
25 mm ile 40 mm arasındaki çaplarda üretiliyor.

Savunma ve Havacılık Platformlarının
Kritik Bileşeni Oluksuz Fırçasız
DC Motorlarda Femsan İmzası
Savunma ve havacılık platformlarının kritik bileşenleri arasında, elektrik
motorları da yer alıyor. Elektrik motorlarının teknolojik olarak en gelişmiş ve
zorlu türevi ise Oluksuz Fırçasız (Slotless Brushless) DC Motorlar. Femsan’ın
çalışmaları ile Oluksuz Fırçasız DC Motorlar da Türk savunma ve havacılık
sanayisinin özgün ürünleri arasına katıldı. Böylece Femsan, elektrik motorları
konusunda sunduğu geniş çözüm kümesine, yeni bir halka daha ekledi.

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:
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E

lektrik motorları, savunma ve havacılık sistemlerinde:
n Uçak, füze ve insansız
hava aracı gibi
platformlardaki kontrol
yüzeylerinin hareket
ettirilmesinde,
n Radar ve elektro-optik
algılayıcılar gibi
sistemlerin yönlendirme
alt sistemlerinde,
n Uzaktan komutalı
silah istasyonlarında,
ve hareketi kapsayan, benzeri tüm sistemlerde kullanılıyor. Bu uygulama alanları; yüksek güvenilirlik,
farklı çevresel koşullarda
çalışabilme, düşük hacim ve
düşük ağırlık gibi zorlu gereksinimlere sahip.
Oluksuz fırçasız elektrik
motorları da özellikle düşük
hacim ve düşük ağırlığın ön
planda olduğu; roket, füze
ve insansız hava aracı gibi
uygulamalarda öne çıkıyor.
Bu motorların avantajlı olduğu noktalar, şöyle sıralanıyor:
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Kompakt yapı
Küçük hacim
n Düşük ağırlık
n Yüksek verim
n Vuruntu momentinin
olmaması
n Daha hassas kontrol
n Sessiz çalışma
n Dinamik tepkime
n Düşük EMI yayılımı
Bu avantajların, bazen tamamı bazen de bir kısmı
nedeniyle oluksuz fırçasız
elektrik motorları, savunma ve havacılık sektöründe, kendilerine çok geniş
bir uygulama alanı buluyor.
Özellikle kompakt yapıları
sayesinde, her bir gramın
hesabının yapıldığı zorlu havacılık projelerinde, bu tip
motorlar, uzun zamandır
kullanılıyor.
n
n

Femsan’dan
Özgün Çözüm
Türkiye’deki projelerde de
çok sayıda kullanılan oluksuz fırçasız DC motorlar,
yakın zamana kadar, yurt
dışından ithal ediliyordu. Bu
kritik bileşenlerin, yurt içinden ve özgün tasarımla karşılanması konusu gündeme
geldiğinde, adres, elektrik
motorları konusundaki sektörün lider firması, Femsan
oldu. Femsan; Savunma
Sanayii Başkanlığı (SSB) ile
ROKETSAN arasında imzalanan bir sözleşmenin, Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü
(TKY) kapsamındaki bir alt
projesinde, oluksuz fırçasız
DC motorlar ailesi geliştirmek üzere görevlendirildi.

Femsan, 2014 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda,
ürün ailesini, herhangi bir
tersine mühendislik yapBobinlerin nüve
olmadan statörü
oluşturması, zorlu
bir proses ile
gerçekleştirilebiliyor.

2 veya 4 kutuplu
rotor yapıları,
motor kutup
sayısını da
belirliyor.

Sektörün Elektrik Motoru Mükemmeliyet Merkezi: Femsan
Femsan, elektrik motorları tasarım ve üretim alanında, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Firma, son 15 yıldır da savunma
ve havacılık sanayisine yönelik ürünler üretiyor. Femsan’ın, sektöre yönelik ilk ürünleri, o dönemin ihtiyacını karşılamaya
yönelik Fırçalı Doğru Akım (DC) Motorları iken zaman içerisinde, piyasa taleplerini karşılayabilmek için, farklı motor tipleri
de firmanın çözüm yelpazesine dahil oldu. Bunlar arasında; Sabit Mıknatıslı (Permanent Magnet – PM) Motorlar, AC Senkron
Servo Motorlar ve uçak alternatörleri de yer alıyor.
Femsan, bünyesindeki 20 kişilik MOTEK Ar-Ge firması ile elektromekanik ve mekatronik alanında, ürün ve hizmetler
üretebiliyor. Femsan’ın toplam çalışan sayısı ise 160.
Firmanın çalışma alanları; elektrik, mekanik ve elektronik olarak sıralanıyor. Bu dalları kapsayan hemen hemen tüm
uygulamalar için, Femsan’da bir çözüm bulmak mümkün. Bu çözümler, kimi zaman komponent seviyesinde, sadece elektrik
motoru veya alternatör olduğu gibi; kimi zaman da motora entegre edilmiş diğer komponentler ile hareketlendirici/eyleyici
(actuator) olabiliyor. Ayrıca, akıllı mühimmat gibi bir sistemin kanat tahrik bütünü de alt sistem şeklinde, Femsan tarafından
üretilebiliyor.
Femsan’ın ürünleri; makineli tüfek platformlarında, taretlerde, radarlarda, magazinlerde, sabitleyicilerde ve diğer pek çok
döner ve lineer sistemde kullanılıyor.

FEMSAN, oluksuz motorlarını,
standart olarak Encoder
geri beslemesi ile piyasa
sunuyor.

madan, özgün bir şekilde
ortaya çıkarttı. İlk aşamada, farklı elektromanyetik
tasarımlar ortaya çıkarıldı
ve bunlar arasından, getiri-götürü analizleri yapılarak uygulamaya yönelik en
uygun olanları seçildi. Bu
tasarımlar üzerinde, zorlu
çevre şartlarına dayanım
göz önüne alınarak termal
ve yapısal analizler koşturuldu ve en uygun tasarım
Tablo 1. Femsan oluksuz
fırçasız DC motor
ürün ailesi
Çap
40 mm
35 mm
30 mm
25 mm
16 mm
12 mm

Motorlar
• 24 V 330 mNm 2 kutup
• 48 V 270 mNm 4 kutup
• 24 V 170 mNm 4 kutup
• 24 V 118 mNm 4 kutup
• 36 V 127 mNm 4 kutup
• 48 V 120 mNm 4 kutup
• 24 V 20 mNm 2 kutup
• 24 V 35 mNm 4 kutup
Yakında çıkacak.
Yakında çıkacak.

seçildi. Daha sonra, projenin
en önemli ve zorlu aşaması; üretimde kullanılacak ve
ürünlere göre özelleştirilen
proseslerin
belirlenmesi
gerçekleştirildi. Son aşamada ise planlananlar ile sonuçlar, performans testleri
ile karşılaştırıldı ve birbiri
ile örtüştükleri gösterilerek
kayıt altına alındı.
Femsan, çalışmalarını, 2016
yılında tamamladı. 2017 yılı
boyunca da ürünlerin, savunma ve havacılık sektörüne yönelik kalifikasyon
çalışmaları gerçekleştirildi
ve bu aşama da başarıyla
tamamlandı. Projenin kurgusu itibarıyla tüm süreçler,
SSB ve ROKETSAN tarafından, yakından takip edildi.
Böylece, özgün ve yüksek
performanslı bir ürün ailesi
(Tablo 1) ortaya çıkaran Femsan, Türkiye’nin önde gelen
savunma ve havacılık firmalarının bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. u

Elektrik Motorları ve
Oluksuz Fırçasız DC Motor
Elektrik motorları, pek çok farklı kritere göre
sınıflandırılabiliyor. En temel sınıflandırma
yöntemlerinden biri, motorun çalıştığı enerji kaynağına
göre ayrıştırma. Bu açıdan bakıldığında, karşımıza,
alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) motorları diye bir
gruplaşma çıkıyor. Bu temel sınıflandırmaya ek olarak,
elektrik motorları; asenkron-senkron, fırçalı-fırçasız
gibi sınıflandırmaların yanı sıra faz sayısına göre de
farklılaşabiliyor.
Oluksuz ve fırçasız DC motorların farkı, motorun
yapısından kaynaklanır. Oluksuz (slotless) motorlar,
sıklıkla nüvesiz (coreless) motorlar ile karıştırılır. Oluklu
ve oluksuz motorlarda, kimi zaman laminasyon olarak
isimlendirilen nüve vardır. İkisi arasındaki fark; birinde,
elektromanyetik alanı oluşturan bakır tel sargıların,
oluğun (slot) içerisine sarılması; diğerinde ise nüvenin
boru şeklinde olması ve silindirik form verilmiş olan
bobinleri, dıştan sarmasıdır. Oluksuz motorlarda, başlıca
iki zorluk mevcuttur: Teknolojik bakımdan zorluk,
sargılarda oluk uçları olmaksızın manyetik alan şiddetini
optimize edebilmektir. Proses bakımından zorluk ise
bobinlere mükemmel şekilde form vererek sırt demiri
olarak adlandırılan nüvenin içerisine yerleştirmek ve
orada tutabilmektir (Şekil 1).

Şekil 1. Oluklu ve oluksuz motor yapıları
Nüvesiz motor yapılarında ise adından da anlaşılacağı
üzere, bobinler ile herhangi bir şekilde etkileşim halinde
olan bir nüve yoktur. Sargılar, vernik veya epoksi türevi
bir kimyasal ile sertleştirilirler ve bu yapı, katı (rijit)
şekilde kalır
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FNSS Askeri Kara Araçları
Model Yarışması’nın Uluslararası
Kimliği, Yeni Boyutlar Kazanıyor
Geçtiğimiz yıllarda, ABD ve Avrupa’dan
katılımlarla uluslararası kimlik
kazanan FNSS Askeri Kara Araçları
Model Yarışması, bu yıl, uluslararası
niteliğini daha da genişletti. Kendisi
de bir modelci olan, Türkiye’nin
Moğolistan Büyükelçisi Ahmet Yazal’ın
girişimi ve Türk Hava Yolları’nın
desteği ile Moğolistan’dan bir modelci
de bu yılın yarışmacıları arasında
yer aldı. Sırbistan’ın Ankara
Büyükelçisi Zoran Markovic de
“1914- 1945 Arası Dünya Savaşları
Tekerlekli ve Yarı Paletli Askeri Kara
Araçları” kategorisinde yarıştı ve
üçüncülük ödülü aldı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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F

NSS sponsorluğunda ve ev sahipliğinde
düzenlenen
Askeri
Kara Araçları Model Yarışması’nın 11’incisinin ödül
töreni, 8-9 Eylül tarihlerinde, FNSS’nin, Gölbaşı,
Ankara’daki tesislerinde
gerçekleştirildi. Bu seneÖzgür
Güner, “AFV
Modelciliğinde
Eskitme”
başlıklı bir
seminer verdi.

ki programda, Özgür Güner’in, “AFV Modelciliğinde
Eskitme” başlıklı semineri
de yer aldı. Yarışmanın
ödül töreni öncesinde kısa
bir konuşma yapan FNSS
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birim Yöneticisi Cem
Altınışık, şunları söyledi:

© MSI Dergisi

Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar:
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FNSS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birim Yöneticisi
Cem Altınışık

1914 – 1945 arası Dünya Savaşları Tekerlekli ve Yarı Paletli Askeri Kara Araçları kategorisinde, Nafiz Cebecioğlu,
Baki Temel, Zafer Yakar ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic (sağdan ikinci) ödül aldılar.
Geleceğin modelcileri,
hünerlerini, Genç Modelciler
kategorisinde sergilediler.
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Etkinliğe
Moğolistan’dan
katılan
Erkhembayar
Pushkin, bir
teşekkür
konuşması
yaptı.
Pushkin,
Türkiye’de,
modelcilikle
ilgili bilgilerini
arttırdığını
ve öğrendiği
yeni şeyleri,
Moğolistan’daki
modelcilere
aktaracağını
belirtti.

“Bu sene, 11’incisini düzenlediğimiz yarışmada,
yarışmacıların aileleriyle
de tanıştık, giderek daha
büyük bir aile olduk… Ailemiz büyüyor. Başta Ankara
içindeydik. Sonra başka
şehirlere yayıldık. Şimdi,
dünyanın farklı ülkelerinden modelcilerle bir araya geliyoruz… Geçmişte;
ABD, Polonya, Almanya
ve İspanya’dan gelen modelcilerimiz olmuştu. Bu
sene, Moğolistan’dan bir
konuğumuz var.” Altınışık,
gönüllük esasına göre gerçekleştirilen
yarışmada
rol alan herkese, ayrı ayrı
teşekkür etti. Altınışık’ın
konuşmasının ardından,
10 ayrı kategorideki ödüller verildi. Ödül alanlar,
tablodaki gibi sıralandı.

11’inci FNSS Askeri Kara Araçları Model Yarışması’nda Dereceye Girenler
1. Kategori - 1914 – 1945 arası
Dünya Savaşları Paletli Askeri
Kara Araçları
n
n
n
n
n

Usta Dalı 2’ncisi: Özgür Acer
Usta Dalı 3’üncüsü: Gökay Yalçın
Hobi Dalı 1’incisi: Volkan Aydın
Hobi Dalı 2’ncisi: Benan Aylangan
Hobi Dalı 3’üncüsü: Metin Sönmez

5. Kategori - Ölçekli Canlandırma (Diorama)
n
n
n

6. Kategori - 1/48 Ölçek
n
n
n

2. Kategori - 1914 – 1945 arası
Dünya Savaşları Tekerlekli ve
Yarı Paletli Askeri Kara Araçları
n
n
n
n

Usta Dalında Mansiyon: Nafiz Cebecioğlu
Hobi Dalı 1’incisi: Baki Temel
Hobi Dalı 2’ncisi: Zafer Yakar
Hobi Dalında Mansiyon: Zoran Markovic

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Usta Dalı 1’incisi: Yok
Usta Dalı 2’ncisi: Çağkan Çakır
Usta Dalı 2’ncisi: Nafiz Cebecioğlu
Usta Dalı 2’ncisi: Veli Saltık
Usta Dalı 3’üncüsü: Hakan Alakoç
Usta Dalı 3’üncüsü: Özgür Acer
Hobi Dalı 1’incisi: Ahmet Gürkan
Hobi Dalı 2’ncisi: Alper Akkurt
Hobi Dalı 3’üncüsü: Zafer Yakar

4. Kategori - Askeri Figürler
Tarihi ve/veya Askeri Figürler
Fantastik, Bilim-Kurgu ve
Post-Apokaliptik Figürler
Büstler
n

n

n

n

n
n

n

Tarihi ve/veya Askeri Figürler Birincisi:
Doğu Sarhan Demir
Büstler Birincisi:
Doğu Sarhan Demir
Tarihi ve/veya Askeri Figürler İkincisi:
Nafiz Cebecioğlu
Fantastik, Bilim-Kurgu ve
Post-Apokaliptik Figürler İkincisi:
Ramazan Özdek
Büstler İkincisi: Ramazan Özdek
Tarihi ve/veya Askeri Figürler Üçüncüsü:
Hasan Akyıldız
Büstler Mansiyon: Damla Demir

Birinci: Umutcan Aydın
İkinci: Hülya Karahasan
İkinci: Gökay Yalçın
Üçüncü: Murat Çetin

7. Kategori - 1/72 Ölçek
n
n
n
n
n

3. Kategori - 1945’den günümüze
Modern Askeri Kara Araçları

Birinci: Hakan Alakoç
İkinci: Murat Yılmazer
Üçüncü: Noker Han Erk

n
n
n
n
n
n

Usta Dalı 1’incisi: Yok
Usta Dalı 2’ncisi: Özgür Aydın
Usta Dalı 2’ncisi: Mustafa Önge
Usta Dalı 3’üncüsü: Yok
Hobi Dalı 1’incisi: Mustafa Dombay
Hobi Dalı 2’ncisi: Oğuzcan Gökçe
Hobi Dalı 2’ncisi: Ahmet Eren İspir
Hobi Dalı 3’üncüsü: Ahmet Gürkan
Hobi Dalı 3’üncüsü: Kerem Özkır
Hobi Dalı Mansiyon: Erkhembayar Pushkin
Özel Ödül: Alper Akkurt

8. Kategori - Kurgusal (What-If) Kara Araçları
n
n
n

Birinci: Baki Temel
İkinci: Hasan Akyıldız
Üçüncü: Volkan Aydın

9. Kategori - Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
Kullanılmış Askeri Kara Araçları
n
n
n
n

Birinci: Alper Akkurt
İkinci: Nafiz Cebecioğlu
İkinci: Erol Şen
Üçüncü: Yok

10. Kategori - Genç Modelciler
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Alp Perçinel
Alp Kaan Ulusoy
Alper Gümüş
Berke Yakar
Çağın Gümüş
İbrahim Akın
Mehmet Ege Zülfikar
Melis Özkardeş
Meriç Özcan
Yiğit Uraz Özkır

* Jüri, bazı kategorilerde birinci, ikinci ya da üçüncülüğe layık model bulmadığından bu ödüller verilmedi.
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Tarihe ve Dostluğa Açılan Kapı

Yarışma sonrasında, duygu ve düşüncelerini paylaşan
Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, şunları
söyledi: “FNSS sponsorluğunda ve ev sahipliğinde
düzenlenen 11’nci Askeri Kara Araçları Model
Yarışması, benim için sıra dışı bir deneyim oldu. Yakın
dostum Nafiz sayesinde, böyle bir yarışmaya ilk defa
katıldım ve Türklerle yeni dostluklara kapı araladım.
Modelcilik, hayatım boyunca benim hobim oldu. Bu
kadar çok insanın da modelciliğe ilgi duyduğunu
görmek, beni şaşırttı. Hepsi, iyi ve eğitimli insanlar.
En çok figür, araç ve canlandırmalara ilgi duyuyorum.
Bunlar, bana, tarih ile ilgili yepyeni bir bakış kazandırdı.
Çünkü 20’nci yüzyılın siyasi tarihinin ötesinde;
üniformaların, silahların ve ekipmanların tarihini
de öğreniyorsunuz. Bu sayede, gençliğimde, tarih
konusunda oldukça başarılıydım. Ben, uluslararası
ilişkiler okudum ve modelcilik konusunda birlikte
çalıştığım bir arkadaşım da Sırbistan Bilimler
Akademisi Tarih Enstitüsü’nün direktörü oldu. Bu
hobinin insana kazandırdıklarını, gençlere anlatabilmek
isterim. Ayrıca modelciler, birbirlerini anlıyorlar ve
yakın dost oluyorlar. Bu yarışma gibi etkinlikler, yeni
dostlar edinmenizi sağlıyor ve bunu, ailenizle birlikte
katılarak yapabiliyorsunuz. Bu yarışmaya katıldığım için
çok mutluyum ve Türk dostlarıma teşekkür ediyorum.”

GZPT, engel aşma hünerlerini gösterdi.

© Zoran Markovic

Büyükelçi
Markovic’in model
koleksiyonundan
bir parça.

PARS III 8x8, yüksek manevra kabiliyetini sergiledi.

Program
kapsamında,
FNSS’nin test parkurunda;
PARS III 8x8 ve GZPT’nin
gösterileri de katılımcılar
tarafından ilgi ile izlendi. Önceki yıllarda olduğu
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gibi, bu yıl da yarışma organizasyonu, modelcileri
ve modelciliğe ilgi duyanları, aileleri ile bir araya
getirdi ve onlara keyifli bir
hafta sonu yaşattı. u
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© ARES Tersanesi

E

lde ettiği ihracat
başarılarıyla adından
söz ettiren ARES Tersanesi
ve Alman Thyssenkrupp
Marine Systems GmbH
(TKMS) firması, 7 Eylül’de,
Hamburg’da, uzun soluklu
bir ortaklık anlaşması
imzaladılar.
Anlaşma kapsamında, iki
firma, son teknoloji deniz
platformlarının tasarımı
ve inşasına yönelik altyapı

ARES Tersanesi ve Thyssenkrupp’un
İş Birliği, Yeni Bir Anlaşmayla Güçlendi
yatırımları yapılması ve
uluslararası iş geliştirme
konularında, ortak
çalışmalar yürütecekler.
Bu doğrultuda, öncelikli
pazar olarak; Afrika,
Avrupa ve Orta Doğu’ya
odaklanılacak. Bir sonraki
adımda ise iki firmanın

birleşen gücü ile hem askeri
hem de sivil alanda, dünya
çapında, ortak iş geliştirme
faaliyetleri yürütülecek.
ARES Tersanesi ve
TKMS, bir süredir, üçüncü
ülkelere ihracata yönelik
olarak, hem iş geliştirme
hem de üretim teknolojileri

ve altyapının geliştirilmesi
konularında, zaten iş birliği
içindeydiler. İki firma,
imzaladıkları yeni anlaşma
ile mevcut iş birliklerini,
uzun soluklu bir ortaklıkla
güçlendirme noktasında,
önemli bir adım atmış
oldular. u

© SSB

ANKA-S, Artık CATS ile Görecek

S

avunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,
25 Eylül’de, ASELSAN’ın geliştirdiği Ortak Açıklıklı
Hedefleme Sistemi CATS’ın, TUSAŞ’ın ANKA-S insansız
hava aracı (İHA) üzerinde kabul edildiği bilgisini kamuoyu
ile paylaştı.
CATS, insansız hava araçları (İHA’lar), helikopterler ve
uçaklar için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir
elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi.
61 kg ağırlığındaki CATS’ın, genişliği 437 mm, yüksekliği
ise 520 mm. CATS’ın sahip olduğu özellik ve kabiliyetlerden
bazıları, şu şekilde sıralanıyor:
n IR, HDTV ve DI-NIR kameralar için ortak görüş açıları
n Lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Lazer noktalayıcı ve aydınlatıcı
Dahili sensör hizalama birimi
Tümüyle sayısal video işleme hattı
Gelişmiş görüntü işleme
Çoklu hedef takibi
Hassas hedef konumu belirleme
Hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme
Ataletsel ölçüm birimi
Hassas stabilizasyon
Platform ile otomatik hizalanma
Yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda
çalışma
Hatta değiştirilebilme u

T

ürkiye’nin Öğrenci ve Çalışan
Y Kuşağı İçin En Çekici
İşverenler Araştırması
Universum 2018’in sonuçları
açıklandı. Bir yıl önceki
araştırmada, Mühendislik/IT
alanında en çok beğenilen şirket
olan ASELSAN, bu yıl da Google,
Apple ve Microsoft gibi firmaları da
geride bırakarak, ilk sıradaki
yerini korudu.
Universum tarafından,
61 ülkede 1,8 milyon genç
ile yapılan En Çekici İşveren
araştırmalarının Türkiye ayağı,
6’ncı yılında, 46 üniversiteden,
41.117 öğrenci ve ortalama
3 yıldır iş hayatında olan
13.116 genç profesyonelden
edinilen bilgiler ile hazırlandı.
Araştırma, Harvard Business
Review Türkiye dergisinin,
Eylül sayısında yayınlandı.
ASELSAN ise gelişmeyi,
5 Eylül’de yayınladığı basın bülteni
ile duyurdu.
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Haluk Görgün,
konuyla ilgili şu değerlendirmeyi
yaptı: “Türkiye’nin en çok
çalışılmak istenen şirketi olmak
gurur verici ama aynı zamanda
bu onurun getirdiği bir
sorumluluk var. Sadece
Türkiye’nin en parlak gençlerini

© ASELSAN

Gençlerin Hayali:
ASELSAN’lı Olmak

ASELSAN’a çekmek değil,
aynı zamanda onların aşkla,
sorumlulukla çalışacağı bir
iklim yaratmak, sorumluluk
hissettirmek ve her ASELSAN
çalışanının, bu kültürün önemli
bir mimarı olduğunun farkında
olmasını sağlamak önceliklerimiz
arasındadır. ASELSAN’da
olmaktan gurur ve mutluluk
duyan çalışanlarımız en güvenilir
marka elçilerimizdir.
İnsanı kaynak olarak görmekten
ziyade, bir kıymet olarak görüyor
ve tüm çalışanlarımıza
kıymetli oldukları duygusunu
yerleştirmeye çalışıyoruz.” u
© ASELSAN
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© Nişantaşı Üniversitesi

HAVELSAN, Sivil Havacılıkta İvme Kazanıyor
simülatörlerin de THY
tarafından hizmete alınması
gündemde.

HAVELSAN, EASA
Sertifikası ile Yeni
Pazarların Kapısını
Açacak
Ağustos ayında, sivil
havacılık standartlarına
uygun olarak üretim
yapma yeteneği, Avrupa
Havacılık Emniyeti Ajansı
(EASA) tarafından onaylan
HAVELSAN, bu gelişmeyi,
düzenlediği bir törenle
kutladı ve gelişmeyi
25 Eylül’de duyurdu.
HAVELSAN tesislerinde
düzenlenen törene,
HAVELSAN Genel Müdürü
ve CEO’su Ahmet Hamdi
Atalay ve Genel Müdür
© THY

AVELSAN, Eylül
ayında, sivil havacılık
alanındaki çalışmalarına
yönelik önemli gelişmeleri
kamuoyu ile paylaştı. Bu
gelişmelerden, duyurusu
25 Eylül’de yapılan ilki,
HAVELSAN’ın, Hava
Trafik Kontrol Simülatörü
tedarikine yönelik olarak,
Nişantaşı Üniversitesi
ile imzaladığı sözleşme
ile ilgiliydi. Sözleşmenin
imzalanması maksadıyla
düzenlenen törene;
Nişantaşı Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Esra
Hatipoğlu, HAVELSAN
Ar-Ge ve Teknoloji
Direktörü Doç. Dr. İzzet
Gökhan Özbilgin, Genel
Sekreteri Mustafa Egeli,
Eğitim ve Simülasyon
Teknolojileri Program
Direktörü İsmail Erdoğan ve
Simülasyon, Eğitim ve Test
Sistemleri Proje Yöneticisi
Mustafa Kılınç da katıldı.
Sözleşme kapsamında
tedarik edilecek olan ve
ölçeklendirilebilir bir yapıda
tasarlanan Milli Hava
Trafik Kontrol Simülatörü
(AtcTRsim), hava trafik
kontrol öğrencilerine; ileri
düzey eğitimlerin verilmesi,
öğrencilerin profesyonel
becerilerinin geliştirilmesi
ve kontrolör adaylarının,
acil durumlara karşı hazır
hale getirilmesi maksadıyla
kullanılacak.
HAVELSAN’ın, Eylül
ayında, simülatör alanında
yaşadığı bir başka önemli
gelişme ise Türk Hava
Yolları (THY)’na teslim
edilen Boeing 737-800NG
simülatörü ile ilgiliydi.
Bu yılın başlarında, EASA
tarafından sertifikasyonu
tamamlanan simülatör,
Eylül ayında, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü
tarafından da sertifiye
edildi. Bu simülatörden,
THY envanterinde,
hâlihazırda 1 adet
bulunuyor. Bununla birlikte,
HAVELSAN’ın, farklı uçak
tipleri için geliştirileceği

Yardımcısı Mehmet
Akif Nacar da katıldılar.
Törende, sertifikasyon
sürecine katkıda bulunan
personele plaket verildi.
Bu sertifika ile ticari
yolcu uçaklarında
bulunan kabin içi eğlence
sistemlerinde kullanılan,
Seat Electronic Box (SEB)
sistemlerinin, donanım
ve yazılımı HAVELSAN
tarafından üretilebilecek.
Ayrıca HAVELSAN’ın,
gelecekte, sivil havacılıkta
kullanılabilecek farklı
ürünler geliştirerek
üretmesi ve bu ürünlere
ilişkin pazarlara da girmesi
mümkün olacak.
HAVELSAN ve THY
Teknik ortaklığında,
sivil havacılık alanında

hizmet vermek amacıyla
kurulacak yeni şirketin
EASA sertifikasyonu alana
kadar geçecek sürede,
ihtiyaç duyulan üretimler
de HAVELSAN tarafından
gerçekleştirilecek.

Kalite Yolcuğunda
Yeni Bir Adım
HAVELSAN ayrıca,
16 Eylül’de, EFQM (Avrupa
Kalite Yönetim Vakfı)
tarafından bronz madalya
ile ödüllendirildiğini
duyurdu. Bu süreçte, ilk
önce, EFQM tarafından
belirlenen 4 Yıldız Yeterlilik
seviyesine ulaşan firma,
daha sonra, EFQM Küresel
Mükemmellik Endeksi’ne
girerek bu ödüle hak
kazandı.
Ekim ayı içinde,
Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) Ankara
Şubesi rehberliğinde,
iç değerlendirme
gerçekleştirecek ve
kalite yolculuğunda
geldiği noktayı görme
fırsatı bulacak olan firma,
bu sürecin bir sonraki
adımı olarak da Türkiye
Mükemmellik Büyük Ödülü
ve Avrupa Mükemmellik
Büyük Ödülü’nü almayı
hedefliyor. u

Honeywell’in
Türkiye ve
Orta Asya Başkanı,
Frans Van Deursen
Oldu
enilikçi teknoloji çözümleri
sunan Honeywell,
19 Eylül’de, iş yaşamında
30 yılı aşkın deneyime sahip
Frans van Deursen’in, Hızlı
Büyüyen Bölgeler, Türkiye ve
Orta Asya Başkanlığı’na
getirildiğini, açıkladı. Atama
kararı, Türkiye ve Orta Asya
Başkanı Orhan Geniş’in emeklilik
kararı almasının ardından
gerçekleşti.
Türkiye merkezli bu yeni görev
kapsamında, Frans van Deursen,
Honeywell’in, Türkiye ve
Orta Asya’daki büyüme
stratejisinden ve bölgedeki
mevcut paydaşların; güvenlik,
verimlilik ve üretkenliğini
arttıran bağlantılı teknolojilerden,
en yüksek verimle
yararlanmasından sorumlu
olacak. Frans van Deursen,
Honeywell Hızlı Büyüyen Bölgeler
Dünya Başkanı Shane Tedjarati’ye
bağlı olarak görev yapacak.
Proses Çözümleri Bölümü’nde
görev aldığı 2010 yılında
Honeywell ailesine katılan
Frans van Deursen, akabinde;
satış ve iş geliştirme alanlarında,
çeşitli üst düzey görevlerde
bulundu.
Amsterdam Yüksek Teknik
ve Denizcilik Enstitüsü’nde,
Genel Operasyonel Teknolojiler
Eğitimi alan ve sonrasında, çok
sayıda; satış, pazarlama, liderlik
ve yöneticilik programlarını
tamamlayan; Yokogawa,
Danfoss ve Invensys gibi
kurumlarda çeşitli görevlerde
bulunan Deursen, son olarak;
Honeywell İran Başkanlığı
görevini yürütüyordu.
Deursen’in, müşterilerin iş
performanslarını iyileştirmek
ve faaliyetlerini güçlendirmek
adına, bölgeye, 30 yıllık başarılı
bir iş deneyimi getirdiğini anlatan
Orhan Geniş, şunları söyledi:
“Honeywell teknolojileri, modern
endüstrinin pek çok farklı

© Honeywell
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noktasında karşılaşılan sorunları
çözmeye, endüstriyel tesislerin
performanslarını iyileştirmeye,
binaların enerji kullanımını
azaltmaya ve uçuş güvenliğini
en üst düzeye çıkartmaya
odaklanmıştır.
Frans van Deursen’in Türkiye
ve Orta Asya’daki müşterilerimizin
büyüme sürecine sağlayacağı
katkının çok değerli olacağına
inanıyorum.”
Türkiye ve Orta Asya bölgesinin,
uzun vadede önemli bir büyüme
potansiyeline sahip olduğuna
değinen Deursen ise şu şekilde
konuştu: “Honeywell teknolojileri;
lojistik, enerji, savunma ve
havacılık, e-ticaret, kentsel
ve ticari gelişim alanlarındaki
endüstrilerin, güvenlik ve
verimliliğini destekleyerek,
bölgesel büyümenin
gerçekleştirilmesinde kritik
bir rol oynayacaktır. Bölgede
kurulu bulunan ofislerimiz,
gelişmiş yazılım tabanlı
teknolojilerimiz ve hizmet
portföyümüz, artan talep ve
beklentilerle birleştiğinde
Türkiye ve Orta Asya’yı,
Honeywell’in faaliyet gösterdiği
en heyecan verici coğrafyalardan
biri haline getiriyor.”
MSI Dergisi olarak, Frans
Van Deursen’e, yeni görevinde
başarılar diliyoruz. u
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ASPİLSAN
Enerji’den,
Portekiz’e
İhracat için
Önemli Adım

© ASPİLSAN
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avacılık alanındaki
batarya çözümleri
ve enerji depolama
sistemleri ile öne çıkan
ASPİLSAN Enerji,
10 Eylül’de, Portekiz
Savunma Bakanlığının
onaylı tedarikçisi
olduğunu açıkladı.
Sahip olduğu kalite
belgeleri ve
EASA sertifikasyonu
sayesinde bu statüye
ulaşan firma, Portekiz’e,
hem askeri hem de
sivil nitelikli ürünler
ihraç edebilecek.
Onaylı tedarikçi olma
yolundaki süreçte,
ASPİLSAN Enerji Genel
Müdürü Ferhat Özsoy
başkanlığındaki bir heyet
tarafından, Portekiz
Savunma Bakanlığına bir
ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyaret sırasında,

Portekiz Silahlı
Kuvvetleri envanterindeki
bataryaların bakım ve
onarımı ile Portekizli
İHA üreticisi firmalar ile
iş birliği konuları da
ele alındı.
ASPİLSAN Enerji,
hâlihazırda ürünlerini
11 ülkeye ihraç ediyor
olsa da firmanın ihracat

SSB’nin
Hafif Silah Projeleri
Hız Kesmiyor

S

© SSB

avunma Sanayii Başkanlığı
(SSB), Eylül ayında, hafif silah
projelerine ilişkin iki duyuru yaptı.
SSB, ilk önce, 10 Eylül’de,
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faaliyetlerinde bir
mihenk taşı olan bu
gelişme, ASPİLSAN
Enerji’nin, ilk kez
bir başka ülkenin
onaylı tedarikçisi
statüsüne erişmesi
yönüyle önem taşıyor.
Firma, yakaladığı bu
ivmeyi sürdürmeyi
ve Güney Amerika

Özgün Yerli Tabanca Geliştirme
(ÖYTG) projesi kapsamında,
400 adet tabancanın, Emniyet
Genel Müdürlüğü (EGM)’ne teslim
edildiğini duyurdu. Samsun Yurt
Savunma ve Sarsılmaz,
bu proje kapsamında, 9x19 mm
çapında, iğne ateşlemeli tipte
birer tabanca geliştirdiler.

pazarındaki başka
ülkelerin de benzer
şekilde onaylı tedarikçisi
olmayı planlıyor.
Firmanın 2023 hedefleri
arasında ise yurt dışına
satış konusuna daha çok
ağırlık vererek cirosundaki
ihracat payını, %30’lar
seviyesine çıkarmak da
bulunuyor. u

Her iki firmanın da belirli
miktarlarda tabanca teslim edeceği
proje ile TSK ve EGM’nin tabanca
ihtiyaçlarının, özgün ve yerli
bir tasarımla karşılanması
hedefleniyor.
SSB, 24 Eylül’de de EGM’nin
ihtiyaçlarına yönelik olarak,
5,56x45 mm çapında, 2.500 adet

ASELSAN, İhracattaki
Yeni Silahını Çıkardı: ASELSAN Dergisi,
Artık İki Dilde Yayınlanacak

A

makineli tüfek tedariki konusunda,
Kale Kalıp firması ile sözleşme
imzalandığını açıkladı.
SSB, Eylül ayında, hafif silahlara
yönelik olanların haricinde, farklı
projelerin de duyurusunu yaptı.
10 Eylül’de, Arama Kurtarma Botu
Projesi’nin Teklife Çağrı Dosyası
(TÇD)’nı yayınlayan SSB,
19 Eylül’de ise Deniz Güvenlik Timi
Botu Projesi Bilgi İstek Dokümanı
(BİD)’nı yayınladı. SSB,
daha sonra, 20 Eylül’de, her iki
projenin dokümanlarını teslim alan
firmaların isimlerini, kamuoyu ile
paylaştı. Arama Kurtarma Botu
Projesi’nin TÇD’sini teslim alan
firmalar şunlar:
n ARES Tersanesi
n DESAN Tersanesi
n LOÇA Mühendislik
n ÖZATA Tersanesi
n UZMAR Gemi İnşa Sanayi

© ASELSAN

SELSAN, artmakta olan ihracatına
paralel olarak, yurt dışı iş geliştirme
faaliyetlerini desteklemek maksadıyla
önemli bir adım attı ve Eylül ayında
yayımlanan ASELSAN Dergisi’nin
son sayısı, Türkçe ve İngilizce olacak
şekilde, 2 dilde hazırlandı.
Derginin giriş bölümünde, ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün,
konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yer
aldı: “Dergimizin bu sayısında büyük
bir değişikliğe gidildi. Üç kıtada 8 farklı
iştiraki olan ASELSAN’ın dergisinin,
şirketin artan ihracatı ve yurt dışı
tanıtım faaliyetleri ile bağlantılı olarak
çok daha fazla okuyucuya ulaştırılması
amacıyla iki dilde çıkması kararı bu
sayımızla hayata geçirildi.”
ASELSAN Dergisi, yılda 2 sayı olacak
şekilde yayımlanıyor ve genel olarak,
firmanın geride bıraktığı dönemde
gerçekleşen faaliyetlerini konu alıyor.
Eylül ayı, ASELSAN açısından, bir dizi
diğer gelişmeye de daha sahne oldu.
ASELSAN, Azerbaycan’da, 25-27 Eylül
tarihlerinde gerçekleştirilen ADEX 2018
fuarına katıldı ve firmanın Lazer Güdüm
Kiti, Azerbaycan Savunma Sanayii

Bakanlığı standında, yerel olarak
geliştirilen uçak bombasına entegre
şekilde sergilendi.
ASELSAN, 18-21 Eylül tarihlerinde,
Berlin’de düzenlenen InnoTrans
2018 fuarına da katıldı. Firma,
ikinci kez katıldığı bu fuarda,
TÜLOMSAŞ’la ortak geliştirdiği, Hibrit
Manevra Lokomotifi’nin lansmanını
gerçekleştirdi. Bu maksatla fuarın ilk
günü bir tören düzenlendi. u

n Yonca-Onuk Tersanesi
Deniz Güvenlik Timi Botu
Projesi’nin BİD’ini alan firmalar ise
şunlar:
n ARES Tersanesi
n DEARSAN Tersanesi
n DESAN Tersanesi
n ÖZATA Tersanesi
n SEFİNE Tersanesi
n URSA Gemicilik
n Yonca-Onuk Tersanesi
SSB ayrıca, iki yeni Ar-Ge projesinin
başladığını açıkladı. Bunlardan
Sıcak Şekillendirme ile Multifazlı
Çelik Alaşım Geliştirilmesi
(HANÇER) Projesi’nin sözleşmesi,
COŞKUNÖZ Kalıp ve OBER ArGe Teknolojileri ile 14 Eylül’de
imzalandı. Alüminyum Yeni Nesil
Alaşım Geliştirilmesi (AYNA)
Projesi’nin sözleşmesi ise
İTÜNOVA Teknoloji ile 16 Eylül’de
imza altına alındı. u
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Murat İkinci, STM’nin
Yeni Genel Müdürü Oldu

S

avunma Sanayii
Başkanlığı (SSB)’nın
iştiraki olan STM Savunma
Teknolojileri Mühendislik
ve Ticaret A.Ş. (STM)’de,
genel müdür değişikliğiyle
birlikte, yeni bir dönem
başladı. 2000 yılından
itibaren firma bünyesinde
önemli görevlerde bulunan
Murat İkinci, STM’nin
yeni genel müdürü oldu.
Savunma Sanayii Başkanı
Prof. Dr. İsmail Demir,
2013 yılından beri STM’nin
üst yönetiminde görev
yapan İkinci’nin bu göreve
atanmasıyla birlikte, STM’yi
ziyaret etti ve İkinci’ye
başarılar diledi.
STM tarafından konuyla
ilgili yayınlanan açıklamada,
özellikle şirketin gelecek
dönemde yapacağı
çalışmalara ve hedeflerine
ilişkin bilgilere yer verildi.
İkinci’nin bu kritik görevi
üstlenmesi ile beraber,
2018 yılında, dünyanın
en büyük 100 savunma
şirketi arasına adını
yazdıran STM, savunma
ve havacılık sanayisinde,
Türkiye’nin yanı sıra dost
ve müttefik ülkelerin
ihtiyaçlarını karşılayacak
özgün çözümler üretme
kararlılığını sürdürecek.

STM, Türkiye’nin 2023
hedeflerinin en büyük
başlıklarından biri olan,
savunma ve havacılık
sanayisinde yerlileşme
ve millileşme hamlesinin
gerçekleşmesi için, SSB
öncülüğünde, savunma
ve havacılık sanayisi için
aralıksız çalışmaya devam
edecek.

Askeri Gemi
İhracatına Hız
Verilecek!
Savunma ve havacılık
sektörüne; kritik
teknolojiler, yenilikçi ürün
ve sistemler kazandıran
STM, yeni dönemde de
Türkiye’nin ihtiyaçlarını
üst düzeyde karşılamayı
sürdürecek ve dünyadaki
önemli pazarlarda, ihracat
bayrağını dalgalandırmaya
devam edecek. STM, milli
ve uluslararası projelerde
uzmanlaştığı; askeri
gemi tasarımının yanı
sıra mühendislik-inşamodernizasyon alanlarında,
tıpkı Pakistan Denizde
İkmal Gemisi ve Agosta-90B
Denizaltı Modernizasyon
projelerinde olduğu gibi,
ihracat çalışmalarını
devam ettirmeyi ve pazarı
çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi
Teknolojilerin
Geliştirilmesinde
Öncü Rol
Üstlenecek
Kamikaze ve gözetleme
drone’larının tasarımı ve
geliştirilmesi konusunda
da önemli mesafe kat
eden STM, bu konudaki
çalışmalarına hız verecek.
STM, bu alanda, Türkiye’de
elde ettiği deneyimi,
yeni dönemde, stratejik
pazarlara yapacağı
ihracatlar ile pekiştirmeyi
amaçlıyor.
Uzay teknolojileri tarafında;
mikro gözlem uydusu
Lagari ve denizlerde,
gemilerin takibini sağlayan
nano uydu Pirisat ile atılım
yapan STM, iddialı yeni
projelerin altına da imzasını
atmaya hazırlanıyor.

STM, bütünleşik siber
güvenlik çözümleri ve büyük
veri analitiği konusunda
da Türkiye’nin ihtiyaçları
çerçevesinde; kritik
altyapıların korunması,
karar destek sistemlerinin
yerli ve milli olarak
geliştirilmesi gibi önemli
çalışmaları yürütecek.
Cumhurbaşkanlığının
ve SSB’nin, savunma ve
havacılık sanayisine çizdiği
vizyon doğrultusunda
hareket eden STM, mevcut
yeteneklerini daha da
geliştirerek Türkiye’de
ve yurt dışında özgün
projeler gerçekleştirmeye
ve ihracatın amiral gemisi
olmaya devam edecek.
MSI Dergisi olarak,
Murat İkinci’ye,
yeni görevinde başarılar
diliyoruz. u
© STM
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Soldan sağa:
TEI Genel
Müdürü Prof.
Dr. Mahmut
Faruk Akşit,
TEI Yönetim
Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Temel
Kotil,
Gebze Teknik
Üniversitesi
Rektörü Prof.
Dr. Muhammed
Hasan Aslan
ve Mühendislik
Fakültesi
Dekan Vekili
Prof. Dr. Bülent
Akbaş

© TEI
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EI ve Gebze Teknik
Üniversitesi (GTÜ),
24 Eylül’de, b ir iş birliği
anlaşması imzaladı.
Anlaşma kapsamında,
GTÜ’de; Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği
ve Makine Mühendisliği
bölümlerinin 3 ve 4’üncü
sınıflarda okuyan ve
gerekli kriterleri sağlayan
öğrenciler, TEI’de, uzun
dönemli staj programına
kabul edilecekler.

TEI ve Gebze Teknik Üniversitesi, Geleceğin
Mühendislerini Yetiştirmek için El Sıkıştı
Anlaşma dolayısıyla
Eskişehir’de düzenlenen
törene; TEI Yönetim
Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Temel Kotil,
TEI Genel Müdürü
Prof. Dr. Mahmut Faruk
Akşit, Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muhammed
Hasan Aslan ve
Mühendislik Fakültesi
Dekan Vekili Prof.

Dr. Bülent Akbaş katıldı.
Bu anlaşma sayesinde,
mühendis adayları,
üniversitede kazandıkları
teorik bilgileri, TEI’nin
mühendislerinden
edinecekleri tecrübeler
ile harmanlayarak,
Türkiye’nin savunma
ve havacılık sanayisine
katkı sağlayacak
şekilde pratiğe
dönüştürebilecekler.

TEI ayrıca, 4 Eylül’de,
TS1400 turboşaft
motorunu, rölanti devrine
ulaştırarak, motorun
ilk kararlı çalışmasını
gerçekleştirmeyi
başardı. Geliştirme
çalışmaları, Turboşaft
Motor Geliştirme
Projesi kapsamında
yürütülen TS1400’ün,
T625 helikopterinde
kullanılması planlanıyor. u

Meteksan Savunma,
Kitaplarla Umuda Köprü Oldu

öz konusu sosyal sorumluluk
faaliyetleri olduğunda, elini
taşın altına koymaktan çekinmeyen
Meteksan Savunma, bu alanda
yeni bir proje daha hayata geçirdi.
“Umuda Köprüm Kitaplarım” projesi
kapsamında, Meteksan Savunma,
faaliyetleri gereği bulunduğu köylerde, kitaba ihtiyaç duyan
okullarda, kütüphaneler kurmaya başladı. Firma, projenin
ilk ayağı olarak, ilgili yetkililerle temasa geçerek Hakkâri,
Mardin ve Şırnak’ın köylerinde bulunan ve kitap ihtiyacı
olan 30 ilkokulda, kütüphane kurdu. Firma, böylelikle,
3.000’den fazla öğrencinin eğitimine de katkıda bulundu.
Kendi bünyesindeki gönüllüler ile bu okulları ziyaret eden
Meteksan Savunma, öğrencilerle de doğrudan iletişime
geçti.
Firmanın kurumsal yayını olan Meteksan Gazete’de
yayınlanan proje ile ilgili haberde, şu ifadelere yer verildi:
“Okullarımızın öğretmenleriyle yaptığımız söyleşiler
sonucu, imkânlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, başarının
emek ve inanç ile geldiğine bir kere daha şahit olduk.
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Şirketimizi emanet edeceğimiz geleceğin mühendislerine,
hukukçularına, ekonomistlerine güvenimiz tam,
heyecanla aramıza katılmalarını bekliyoruz. Meteksan
Savunma olarak, ülkemiz adına stratejik öneminin
farkında olduğumuz, mühendislik projeleri kapsamında
ziyaret ettiğimiz zorlu bölgelerdeki köy okullarımızın ve
öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” u
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irbus, 28 Eylül’de
yayınladığı basın
bülteniyle, Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile
sivil uçakların, hareketli
parçalarına yönelik
olarak yürütülecek
Ar-Ge çalışmaları
konusunda bir iş birliği
anlaşması imzalandığını
duyurdu.
Anlaşma, İstanbul Airshow
2018 sırasında düzenlenen
bir törenle, TUSAŞ Genel
Müdürü Prof. Dr. Temel
Kotil ve Airbus Avrupa,
Kafkasya ve Orta Asya
Strateji Başkanı Dr.
Marco Miklis tarafından
imzalandı.
TUSAŞ ve Airbus,
anlaşma kapsamında,
veri odaklı kabiliyetlerini
geliştirmek üzere,
mevcut kaynakları
ve bilgi birikimlerini
birleştirecekler.
İki firma, bu surette,
daha düşük maliyetli ve
çevre dostu uçaklar için
gelişmiş üretim
yöntemleri üzerine ortak
anlayış geliştirecekler.
Anlaşmanın, Airbus
ve TUSAŞ arasındaki,
teknoloji ve inovasyon
konusundaki mevcut
ortaklığı genişletme ve
geliştirmede önemli
olduğunun altını çizen

Dr. Marco Miklis ve Prof. Dr. Temel Kotil

Airbus ve TUSAŞ, Sivil Uçakların
Hareketli Parçaları için El Sıkıştı
Prof. Dr. Kotil, “Türkiye’de
teknolojik ortaklıklarımız
arasına, yeni ve
çok önemli bir katkı
daha sağladık.
Dünyanın önemli
şirketlerinden Airbus ile
gelecekteki ticari uçak
teknolojileri için yaptığımız
anlaşma, şirketimizin
teknolojik atılımlarında
iddialı bir şekilde
ilerlediğini gösteriyor.”
dedi.

FNSS’nin
İnsan Kaynakları
Uygulamalarına,

Dr. Miklis ise anlaşma için
şunları söyledi: “TUSAŞ
ile 30 yıldır devam eden
ortak çalışmalarımıza bir
yenisini daha katmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Türk havacılığının, dünya
havacılığına kattığı
değeri göz önünde
bulunduruyoruz.
Airbus olarak bizler de bu
doğrultuda, Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii ile birlikte
katkı sağlamak istiyoruz.”

TUSAŞ, Azerbaycan’da,
25-27 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirilen
ADEX fuarı sırasında,
bir başka anlaşmanın
altına daha imza attı.
Firma, bu anlaşma
kapsamında, Azerbaycan
Teknik Üniversitesi
(AzTÜ) ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli
İlimler Akademisi
(AMİA) ile iş birlikleri
gerçekleştirecek. u
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Uluslararası
Arenadan
Altın Madalya

F

NSS, 4 Eylül’de yaptığı
açıklamayla, Brandon Hall 2018
Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında;
En İyi İK Veri Analitiği, En İyi İnsan
Kaynağı Yönetimi İnovasyonu
ve En İyi İK Stratejisi ve Ölçüm
Modeli kategorilerinde, 3 altın
madalya aldığını duyurdu. Ödüller,
FNSS’nin İnsan Kaynakları (İK) ekibi
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tarafından yürütülen, İK’nın Güvenilir
Danışmanlığı Projesi’nin elde ettiği
başarılardan dolayı verildi.
Firmanın yaptığı açıklamada ayrıca,
FNSS’nin, Türk savunma sanayisinde,
Brandon Hall ödüllerine layık görülen
ilk firma olduğu bilgisi de yer aldı.

Brandon Hall Mükemmeliyet
Ödülleri, bağımsız araştırma ve
analiz şirketi Brandon Hall’ın,
uluslararası şirketlerin gönderdiği
projeleri değerlendirmesi sonucunda
belirleniyor. Şirket, bu sene, 500’ün
üzerinde proje değerlendirdi. u
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TUSAŞ’ın Özgün Helikopteri
T625, Ayaklarını Yerden Kesti

T

ürk Havacılık ve Uzay
Sanayii (TUSAŞ)
tarafından geliştirilmekte
olan T625 helikopterinin
prototipi, ilk test uçuşunu
başarıyla gerçekleştirdi.
Gelişmeyi, Savunma Sanayii
Başkanı Prof. Dr. İsmail
Demir, 6 Eylül’de duyurdu.
TC-HLP kuyruk numaralı
prototip, planlandığı şekilde,
ilk uçuşunda, yaklaşık
30-35 metre yükseklikte
hover yaparak, 20 dakika
kadar havada kaldı. T625,
aynı zamanda, uçuş
öncesindeki yer testleri
kapsamında, ilk defa röle
ve taksi yapmış oldu. Bu
esnada, helikopterin iniş
takımlarının stabilizasyonu
da test edildi. T625’in havada
kaldığı süre boyunca,
yerli havacılık sanayisi
tarafından geliştirilen
transmisyon, dişli kutusu
ve güç aktarma organları
gibi hareketli parçalar ile
paller ve iniş takımları gibi
yapısal parçalar da teste tabi
tutuldu.
Uçuş denemesi öncesinde,
Sivil Havacılık Genel

B

T625’in Teknik Özellikleri
Uzunluk
Yükseklik
Ana Rotor Çapı
Mürettebat
Yolcu Kapasitesi (Standart)
Yolcu Kapasitesi (VIP)
Azami Kalkış Ağırlığı
Bagaj Hacmi
Dahili Yakıt Tankı
Harici Yakıt Tankı
Motor
Motor Gücü
Azami Seyir Sürati
Tırmanma Hızı
Servis Tavanı
Menzil (Harici Yakıt Tankı Olmaksızın)
Menzil (Harici Yakıt Tankı İle)
Havada Kalış Süresi (Harici Yakıt Tankı Olmaksızın)
Havada Kalış Süresi (Harici Yakıt Tankı İle)

(EASA) ve SHGM tarafından
sertifiye edilmesi ile ilgili
çalışmalar da program ile
birlikte devam ediyor.
Sözleşmesi, SSB ve TUSAŞ
arasında, 26 Eylül 2013’te

15,87 m
4,99 m
13,20 m
2
12
4 ya da 5
6.050 kg
1,1 metreküp
1.020 kg
280 kg
2 x LHTEC CTS-800 AAT
2 x 1.373 shp
306 km/sa
11,6 m/s
6.096 m
740 km’nin üzerinde
948 km’nin üzerinde
3,8 saatin üzerinde
5 saatin üzerinde

imzalanan Özgün Helikopter
Programı kapsamında
geliştirilen T625’in tam
ölçekli modeli, ilk kez
geçtiğimiz yıl düzenlenen
IDEF 2017’de sergilenmişti. u

High-Tech Port by MÜSİAD,
Avrasya’nın, Kara Sistemleri Alanındaki
Karar Alıcılarını Ağırlayacak

u yıl 4’üncüsü
düzenlenecek
High-Tech Port by MÜSİAD
kapsamında ilk kez
gerçekleştirilecek olan
Land Forces Eurasia zirvesi,
30’u aşkın ülkenin, askeri
delegasyonlarına ve tedarik
makamlarına ev sahipliği
yapmaya hazırlanıyor.
Zirve sırasında, şu
oturumlar düzenlenecek:
n Orta Doğu’da Kara
Gücünün Uygulanması,
n Kara Savunma Sanayii;
Yenilikler ve Politikalar,
n Pazarın Geleceği ve
Gerçekleri ve
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Müdürlüğü (SHGM)
tarafından, helikopter için
Deneysel Amaçlı Özel Uçuş
İzni verildi.
TUSAŞ’ın test pilotları,
gerçekleştirilen ilk uçuşun
ardından, T625’in genel
tasarım ve aerodinamik
özelliklerinin yanında,
manevralar sırasındaki
tepkilerinin, son derece
başarılı olduğunu ve
hover esnasındaki
stabilizasyonunun, olması
gereken değerlerde
olduğunu kaydetti.
TUSAŞ, T625’i, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ve diğer
ihtiyaç sahibi makamların,
genel maksat helikopteri
ihtiyaçlarının özgün bir
platform ile karşılanması
hedefiyle geliştiriyor. Sahip
olacağı geniş kabiliyet
yelpazesi ile helikopterin;
VIP taşıma, hava ambulansı,
kargo taşıma, arama
kurtarma ve kıyı ötesi taşıma
gibi görevleri üstlenmesi
hedefleniyor. Seri üretimi
2021 yılında başlaması
planlanan T625’in, Avrupa
Havacılık Emniyeti Ajansı

© Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
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Avrasya Bölgesi’nde
Kara Kuvvetleri
Yaşam Döngüsü.
Bu yıl, “Milli Atılım”
temasıyla düzenlenen HighTech Port, MÜSİAD EXPO ile
eş zamanlı olarak
CNR Fuar Merkezi’nde,
21-24 Kasım’da
gerçekleştirilecek.
High-Tech Port’a, askeri
delegasyonla katılacak
ülkelerden bazıları şunlar:
Azerbaycan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bahreyn,
Bosna Hersek, Bulgaristan,
Cezayir, Endonezya, Fas,
Güney Afrika, Gürcistan,

n

Katar, Kazakistan,
Kırgızistan, Kosova,
Kuveyt, Malezya, Nijerya,
Özbekistan, Pakistan,
Polonya, Romanya, Rusya,
Sırbistan, Suudi Arabistan,
Tacikistan, Tunus,
Türkmenistan, Ukrayna,
Umman ve Ürdün.
High-Tech Port by MÜSİAD
Koordinatörü Hakan Kurt,
zirve ile ilgili şunları söyledi:
“Savunma sanayisinin, yerel
ve global aktörlerini, 21-24
Kasım’da, 4’üncü High-Tech
Port by MÜSİAD’da bir araya
getireceğiz. Düzenlendiği
her yıl adından söz ettiren

High-Tech Port by MÜSİAD,
bu yıl kara savunma
araçları sektörünün önemli
oyuncularını bir araya
getirecek, önemli bir zirveye
ev sahipliği yapacak.
Otuzu aşkın ülkeden
delegasyon ve tedarik
yetkililerini bir araya
getirecek olan Land Forces
Eurasia’nın, sahip olduğu
özellikler itibariyle, Avrasya
bölgesinin en son teknolojiye
sahip en önemli projesi olan
Milli Altay Tankı için, hedef
ülkelere olan pazarlama
sürecine pozitif katkı
yapmasını bekliyoruz.” u
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© Teknopark İstanbul

Bilal Topçu, Teknopark İstanbul
Genel Müdürü Oldu

T

4’üncü
STM Capture
The Flag
Yarışmasının
İlk Etabı
Tamamlandı

S

TM, Türkiye’nin en
önemli siber güvenlik
etkinliklerinden biri olan
ve artık geleneksel hale
gelen, STM Capture The
Flag (CTF / Bayrağı Yakala)
yarışmasının 4’üncüsünü,
bu yıl ilk kez, iki aşamalı
olarak düzenliyor.
Yarışmanın ön eleme
şeklindeki ilk aşaması,
katılımcı sayısı
sınırlaması olmadan ve
İnternet üzerinden
çevrimiçi (online) olarak,
28-29 Eylül tarihlerinde
gerçekleştirildi.
İlk aşamaya, 129 takım
kayıt yaptırdı ve bunlardan
120’si, ön elemelere
katıldı. 36 saat boyunca,
aralıksız olarak
devam eden ön elemelerde,
takımlara, toplamda
41 soru soruldu ve
soruları çözerek doğru
bayrakları, sisteme
girmeleri istendi.
Birinci aşama sonrasında,
en başarılı ilk 45 takım
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ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Bakan Danışmanı
olarak görev yaptı.
Yüksek lisans eğitimine, Medeniyet Üniversitesi Kamu
Yönetimi bölümünde devam etmekte olan Topçu, aynı
üniversitenin Mezunlar ve Mensuplar Derneği’nin de Kurucu
Başkanı. Topçu ayrıca, Dünya Etnospor Konfederasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyesi.
MSI Dergisi olarak, Bilal Topçu’ya, yeni görevinde
başarılar diliyoruz. u

© MSI Dergisi

eknopark İstanbul Genel Müdürlüğüne, kuruluşun
12 Eylül tarihli yönetim kurulu kararıyla Bilal Topçu
atandı. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Topçu,
ABD’de, özel bir şirkette, 3 sene, bölge müdürlüğü ve
ithalat-toptan satış müdürlüğü görevlerinde bulunduktan
sonra, Türkiye’ye döndü ve zincir market ve otomotiv
sektörlerindeki çeşitli şirketlerde, yöneticilik ve finans
müdürlüğü görevleri yürüttü.
Siyasi bir kariyere de sahip olan Topçu, bu aladaki
çalışmalarına, 2009 yılında, siyasi bir partinin İstanbul
Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı ile başladı.
2011 Genel Seçimleri’nde, İstanbul 1’nci Bölge’den
milletvekili adayı olan ve 2012-2015 yılları arasında,
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı
yürüten Topçu, 2016-2018 yılları arasında ise Aile

arasına girenler,
31 Ekim’de, Ankara
Sheraton Otel’de
gerçekleştirilecek,
çevrimdışı (offline) final
yarışmasına katılmaya
hak kazandı.
Savunma Sanayii
Başkanlığı (SSB)’nın
öncülüğünde, siber
güvenlik alanında
farkındalık yaratmak
ve insan kaynağı
geliştirmek amacıyla
düzenlenen yarışma,
özellikle bu alanda
kariyer yapmak isteyen
gençlerden büyük ilgi
görüyor. Katılımcı
sayısının her yıl arttığı
ve bu yıl da yoğun
ilgi gören yarışmada:
n 1’inci olan takıma
20.000 TL,
n 2’nci olan takıma
15.000 TL,
n 3’üncü olan takıma ise
10.000 TL’lik
para ödülü de verilecek.

KARGU’nun
Kabul Testleri
Tamamlandı

STM açısından, Eylül ayı,
kabul testleri ve etkinlikler
anlamında da yoğun
geçti. SSB, 27 Eylül’de,
STM tarafından özgün
olarak geliştirilen KARGU
döner kanatlı vurucu İHA
(VİHA)’nın, kabul testlerinin
başarıyla tamamlandığını
ve ilk ürün partisinin,
Türk Silahlı Kuvvetlerine
teslimat için hazır
olduğunu duyurdu.
STM ThinkTech, 10-12 Eylül
tarihlerinde, NATO
Müttefik Dönüşüm
Komutanlığı (ACT / Allied
Command Transformation)
tarafından Bulgaristan’da
düzenlenen, Collaborative
Resilience (CoRe)
Requirement konulu
çalıştaya, özel davet ile
katılım sağladı. 18 farklı
ülkeden 30’un üzerinde
katılımcının yer aldığı

çalıştayda, STM ThinkTech,
NATO CoRe projesine ilişkin
çözüm önerilerini sundu
ve alt çalışma gruplarında,
çözüm sağlayıcı rolü ile
yer aldı.
STM’nin, Eylül ayında
katıldığı bir başka etkinlik
ise 5’inci Uluslararası
Savunma Sanayii Milli
Yatırımları ve Teknolojileri
Konferansı oldu. 20 Eylül’de
gerçekleştirilen ve sektör
temsilcilerinin bir araya
geldiği konferansta, firma,
Denizaltı Teknolojilerinde
Genel Yönelimler ve
STM’nin Denizaltı
Teknolojilerindeki
Çalışmaları konulu bir
sunumla yer aldı. u
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

Pakistan
Savunma Günü

Pakistan’ın 53’üncü Savunma Günü, 6 Eylül’de,
Ankara’da düzenlenen bir resepsiyon ile kutlandı.
Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad
Qazi ve büyükelçilik personelinin davetlileri girişte
karşıladığı resepsiyona; Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit
Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan
Küçükakyüz, Genelkurmay II’nci Başkanı Korgeneral
Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı
Serdar Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,
Ankara’da görev yapan yabancı misyon temsilcileri,
Türk savunma sanayisi temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.
t

Tüm fotoğraflar: © MSI Dergisi

t

(Soldan sağa) Pakistan Kara Ataşesi Albay Faisal
Saud, Pakistan Savunma ve Hava Ataşesi Tuğgeneral
Imran Asghar Chaudhry, Pakistan Büyükelçisi
Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit
Dündar ve Pakistan Deniz Ataşesi Deniz Albay Khan
Mahmood Asif, geleneksel pastayı kesti.

Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Savunma ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Imran Asghar Chaudhry, Kara Ataşesi Albay Faisal Saud ve Deniz Ataşesi
Deniz Albay Khan Mahmood Asif; AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
t
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Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Birol Tekince, ASFAT Tedarik Direktörü Mustafa Kozan, MilSOFT Genel Müdürü İsmail Başyiğit,
MilSOFT İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü İbrahim Aksu, MilSOFT Üretim ve Programlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zeren, MilSOFT Programlar
Direktörü Mehmet Değirmencioğlu ve MilSOFT İş Geliştirme Yöneticisi Sinan Topuz

t

AKTEM CEO’su ve Genel Müdürü
Mustafa Sırrı Akın ve eşi

t

Soldan sağa: Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, TUSAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, TUSAŞ Kurumsal
Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanı Dr. Murat Ceran ve ASELSAN İş Geliştirme Müdürü Oğuz Yemişçiler
t
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Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Karel ve MSI Dergisi Yayın ve Uluslararası
İlişkiler Koordinatörü Birol Tekince

t

Brezilya Milli Günü
Brezilya Milli Günü, 7 Eylül’de, Brezilya Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Brezilya
Büyükelçisi Eduardo Gradilone, İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Paulo Roberto Caminha De Castilhos
França ve Savunma Ataşesi Albay Carlos Henrique Afonso Silva’nın, eşleriyle davetlileri kapıda karşıladığı
resepsiyona; Brezilya Tarım Bakan Yardımcısı Eumar Novacki, Dışişleri Bakanlığı Amerika Dairesi Genel
Müdürü ve Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli yabancı
askeri ataşeler, Türk savunma sanayisi temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
t

Brezilya Savunma Ataşesi Albay Carlos Henrique Afonso Silva, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t

108 - Ekim 2018

Ekim 2018 - 109

MSI

AMAC GÜNDEMİ

AMAC Piknik
Genelkurmay Başkanlığı Yabancı Askeri Ataşeler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Lalahan Sosyal Tesislerinde, AMAC üyesi yabancı askeri ataşeler ve aileleri
için 8 Eylül günü bir “Yaza Veda Pikniği” düzenlendi. AMAC üyelerinin aileleri ile beraber iştirak
ettiği ve çeşitli oyunları ve çocuk eğlence stantlarını da içeren etkinlikte, Lalahan Sosyal Tesis
Komutanlığınca Türk mutfağından yiyecek ve içecekler de sunuldu.
t

t

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral İrfan Özsert ve AMAC Başkanı Tuğgeneral Reinhard
Schöberl, günün anısına karşılıklı şilt takdim ettiler.

Afganistan
Bağımsızlık Günü
t

Afganistan’ın 96’ncı Bağımsızlık Günü, 10
Eylül’de, Ankara’da verilen bir resepsiyon ile
kutlandı. Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi
Abdul Rahim Sayedjan ve Askeri Ataşesi Yarbay
Ahmad Shaker Ahmadi, davetlileri girişte karşıladı.
Resepsiyona; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar
ve yabancı ateşeler ile çok sayıda davetli katıldı.
Gecede, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi
Abdul Rahim Sayedjan, geceye katılan protokol ile
birlikte, geleneksel pastayı kesti.

t Afganistan Askeri Ataşesi Yarbay Ahmad Shaker

Ahmadi; Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri,
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Makedonya
Cumhuriyeti’nin
Bağımsızlık Günü
t

Makedonya Cumhuriyeti’nin 27’nci Bağımsızlık
Günü ve Makedonya Cumhuriyeti Ordu’sunun 26’ncı
Kuruluş Günü, 11 Eylül’de, Ankara’da verilen bir
resepsiyonla kutlandı. Makedonya Cumhuriyeti
Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve Savunma Ataşesi
Albay Zharko Risteski’nin, eşleriyle birlikte davetlileri
girişte karşıladığı geceye; Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Dr. Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk
Kaymakcı, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral
Metin Gürak, milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri
temsilcileri, Türkiye’de görev yapan diplomatlar ve
askeri ataşeler ile çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Oktay, yaptığı
konuşmada, Türkiye-Makedonya ilişkisinin, gücünü,
kökleri uzun bir tarihe dayalı insani ve kültürel
bağlardan aldığını ifade etti.

t

Makedonya Cumhuriyeti Savunma Ataşesi
Albay Zharko Risteski; Genelkurmay İkinci Başkanı
Korgeneral Metin Gürak, AMAC ve
FALO üyeleriyle beraber.
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Ukrayna Bağımsızlık Günü
Ukrayna’nın Bağımsızlığının 27’nci Yıldönümü, 12 Eylül’de,
Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Ukrayna Büyükelçisi
Andrii Sybiha’nın, elçilik çalışanları ve eşleriyle birlikte misafirleri girişte
karşıladığı resepsiyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Savunma Sanayii Başkanı
Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli
diplomatlar, Türk savunma sanayisi temsilcileri ve yabancı ataşeler ile
çok sayıda davetli katıldı.
t

t

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve
Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, geleneksel pastayı kesti.
Ukrayna Savunma ve Hava Ataşesi Albay Viacheslav Latysh ve
Deniz Ataşesi Deniz Albay Denys Shevchenko; Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri,
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t
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t

Ukrayna
Kara Ataşesi Albay
Yurii Kaliaiev ve
Deniz Ataşesi
Deniz Albay Denys
Shevchenko,
eşleriyle birlikte
ROKETSAN
ekibiyle

ASELSAN Kurumsal İletişim Müdürlüğünde
Basın Şefi İbrahim Bilekli ve HAVELSAN Kurumsal İletişim
ve Tanıtım Müdürü Aylin Bilekli

t

Soldan sağa: TSS Haber Grubu Yöneticisi Emekli Deniz Albay Zafer Betoner, VESTEL Savunma ve
AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin, VESTEL Savunma İş Geliştirme Müdürü S. Ümit Ergin ve VESTEL
Savunma Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Aytül Erkan Kılıçer.
t
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Meksika
Bağımsızlık Günü
t

Meksika’nın Bağımsızlığının 208’inci Yıldönümü,
14 Eylül’de, Ankara’da verilen bir resepsiyonla
kutlandı. Meksika Büyükelçisi Adriana Mendex,
Meksika Askeri ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Enrique
Rivera Gutiérrez ve Meksika Deniz Ataşesi Deniz
Albay Berlanga Téllez Girón Othón’un, eşleriyle
birlikte davetlileri girişte karşıladığı geceye;
Dışişleri Bakanlığı Amerika Dairesi Genel Müdürü
Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, askeri ve sivil yabancı misyon
temsilcileri, ve çok sayıda davetli katıldı.
Meksika Büyükelçisi Adriana Mendex, Askeri ve
Hava Ataşesi Tuğgeneral Enrique Rivera Gutiérrez,
Deniz Ataşesi Deniz Albay Berlanga Téllez Girón Othón;
TSK mensupları, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t

Şili
Bağımsızlık
Günü

t

Şili Cumhuriyeti’nin 208’inci
Bağımsızlık Günü ve Ordu Günü,
18 Eylül’de, Ankara’da düzenlenen bir
resepsiyonla kutlandı. Şili Büyükelçisi
Jose Manuel Silva, elçilik personeli ve
eşleriyle beraber davetlileri
girişte karşıladı. Resepsiyona,
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Ümit Dündar, Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları, Ankara’da görevli
diplomatlar ve yabancı ataşeler ile
çok sayıda davetli katıldı.

Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva ve Savunma, Kara, Deniz ve Hava Ataşesi Albay Jaime A. Reyes Lillo; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, AMAC ve FALO
üyeleriyle beraber.
t
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Slovakya
Milli Günü ve
Silahlı Kuvvetler
Günü

Slovakya Milli Günü (Anayasa Günü) ve Silahlı
Kuvvetler Günü, 17 Eylül’de Ankara’da verilen bir
resepsiyonla kutlandı. Slovakya Büyükelçisi Anna
Turenicova, elçilik personeli ve eşleriyle beraber
davetlileri girişte karşıladı. Resepsiyona; Dışişleri
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Genelkurmay
İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak’ın yanı sıra
milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler ile
çok sayıda davetli katıldı.
t

Soldan sağa: Genelkurmay İkinci Başkanı
Korgeneral Metin Gürak, Slovakya Savunma Ataşesi
Albay Ivan Kmet ve Genelkurmay İstihbarat Başkanı
Tümgeneral İrfan Özsert

t

Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, Savunma Ataşesi Albay Ivan Kmet ve Askeri ve Hava Ataşesi Albay Vladimir Stolarik; Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı,
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
t
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Suudi Arabistan’ın Milli Günü
Suudi Arabistan Krallığı’nın 88’inci Bağımsızlık Günü, 24 Eylül’de, Ankara’da
verilen bir resepsiyon ile kutlandı. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Waleed
A. Elkhereiji, Büyükelçilik personeli ile beraber davetlileri girişte karşıladı.
Resepsiyona; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii
Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ile milletvekilleri, eski bakanlar, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, Ankara’da görevli diplomatlar ve yabancı ataşeler,
Türk savunma sanayisi temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Prof. Dr. Demir, resepsiyona gelişinde, karşılama heyeti ile anı fotoğrafı çektirdi.
t

t Soldan sağa: Alp Teknik Havacılık Genel Müdürü Yılmaz Güldoğan, VESTEL
Savunma ve AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin, SaSaD Genel Sekreter Yardımcısı
Yılmaz Küçükseyhan

Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Waleed A. Elkhereiji, resepsiyona katılan bakan
ve milletvekileri ile birlikte geleneksel pastayı kesti.
t

Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Pilot Tuğamiral Khalid Hussain Alassaf; Türk Silahlı
Kuvvetleri temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
t

116 - Ekim 2018

Ekim 2018 - 117

MSI

AMAC GÜNDEMİ

Polonya Silahlı Kuvvetler Günü
t

Polonya Silahlı Kuvvetlerinin 96’ncı Yıldönümü, 25 Eylül’de, Ankara’da, Polonya
Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı. Polonya Büyükelçisi Maciej Lang
ve Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal Piasecki’nin, davetlileri girişte karşıladığı
resepsiyona; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Ankara’da görevli yabancı askeri
ataşeler, Türk savunma sanayisi temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Polonya Büyükelçisi Maciej Lang ve Polonya Savunma Ataşesi Albay Michal
Piasecki; Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.

t

Çek Cumhuriyeti
Milli Günü ve Silahlı
Kuvvetler Günü
t

Çek Cumhuriyeti’nin Milli Günü ile Silahlı Kuvvetler
Günü, 26 Eylül’de, Ankara’da, Çek Cumhuriyeti
Büyükelçilik Rezidansı’nda verilen bir resepsiyonla
kutlandı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka
ve Savunma Ataşesi Albay Miroslav Radkovsky’nin,
eşleriyle birlikte misafirleri girişte karşılandığı
resepsiyona; Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk
Kaymakçı, diplomatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli, Ankara’da görev yapan yabancı askeri
ataşeler, iki ülke savunma sanayisi temsilcileri ve
çok sayıda davetli katıldı.
t Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka ve Savunma
Ataşesi Albay Miroslav Radkovsky; Dışişleri Bakan
Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri
temsilcileri, AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
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Çin Halk
Cumhuriyeti
Milli Günü
Çin Halk Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 69’uncu Yıldönümü,
27 Eylül’de, Ankara’da verilen
bir resepsiyonla kutlandı. Çin
Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu
Hongyang’ın, büyükelçilik personeli ile
birlikte misafirleri girişte karşılandığı
resepsiyona; Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, milletvekilleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,
Ankara’da görev yapan yabancı askeri
ataşeler, iki ülkenin savunma sanayisi
temsilcileri ve çok sayıda davetli
katıldı.
t

t

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi
Yu Hongyang, protokol ile beraber
pasta kesti.

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Ataşesi Kıdemli Albay Chen Qingsong ve Savunma Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Li Lu; Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri,
AMAC ve FALO üyeleriyle beraber.
t
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