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“Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, 
içerideki cephenin suskunluğudur.” 

Kurulduğu günden bu yana ses getirecek çalışma-
ların altına imza atan Savunma ve Havacılık Sa-

nayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin, 19-20 Kasım’da,
Bolu’da gerçekleştirdiği “Savunma ve Havacılık Sa-
nayi Vizyon Toplantısı”, 2023 ihracat hedefleri ve ilgili
sektörlerin farklı açılardan fotoğraflarının çekilebil-
diği önemli bir etkinlik olarak geride bırakıldı.
Toplantıda, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar’ın, 2023 yılındaki 25 milyar dolarlık ihracat he-
definin sektörlere göre kırılımını bir kez daha yapma
ihtiyacı hissettiği gözden kaçmadı. Bayar, 25 milyar
dolarlık hedeften;
-Sivil havacılığın payına 10 milyar dolar,
-Güvenlik ürünlerinin payına 5 milyar dolar,
-Sivil havacılık alanında bakım ve hizmet işlerinin pa-
yına 5 milyar dolar ve
-Sadece savunma sanayisinin payına ise 5 milyar
dolar düştüğünü hatırlattı.
Bu hatırlatmadan da görüleceği üzere, 2023 yılındaki
25 milyar dolarlık ihracat hedefi sadece savunma sa-
nayisini kapsamıyorsa ve savunma sanayisinin payına
sadece 5 milyar dolar düşüyorsa da genel algının
farklı olmasının, toplantılarda, savunma sektörünün,
diğerlerine göre daha geniş bir katılımla temsil edil-
mesinden ve sesinin daha gür çıkmasından kaynak-
landığı değerlendirmesini yapabiliriz.
SSI’nın, kurum İnternet sayfasında ilan edilen ve ku-
ruluşundan bu yana geçen yaklaşık 2 yılda 206 fir-
maya ulaşan mevcut üyelerinin profili incelendiğinde;
-Yine Ankara’nın ve savunma sanayisinin baskın ol-
duğu,
-Havacılık tarafında ise yükün TUSAŞ ve TEI’nin
omuzlarında olduğu
sonuçları çıkartılabilse de bu iki firmanın, ne sivil
havacılık kısmını ne de bakım ve hizmet kısmını tam
olarak ve doğrudan temsil ettiği söylenemez. Özel-
likle 15 milyar dolarlık ihracatın hedeflendiği bu iki
alanda faaliyet gösteren firmaların da SSI bünye-
sinde ve toplantılarda temsil edilmesi, tespit edilen
hedeflere giden yolda, alınan kararların ve atılacak
adımların daha sağlam ve gerçekçi olmasını sağla-
yacaktır.
Devam etmeden önce, yaklaşık 200 üyeli SSI’nın, ge-
lecek açısından büyük önem taşıyan bu vizyon toplan-
tısına katılımın, üye sayısının yüzde 50’sinin çok daha
altında kaldığını ve tabir yerindeyse “devamsızlığın”
yüksek olduğunu da not edelim. Bu durumun, sürek-
liliğin esas olduğu ihracat faaliyetlerine yansımama-
sını dileyerek devam edelim.

Kurumsal İletişim İçin de Adres SSM
Bu tespitlerden sonra, toplantıda gündeme getirilen
“stratejik iletişim” konusuna da ayrı bir parantez
açmak gerektiğine inanıyoruz. Çünkü hedefe giden
yolda önemli bir unsur, Türk Savunma Sanayisi’nin,
yurt içindeki ve özellikle yurt dışındaki yabancı pay-
daşlar tarafından nasıl algılandığı konusudur.
Henüz genç bir kurum olan SSI’yi ayrı tutarak son 10
yılı değerlendirdiğimizde, Türk Savunma Sanayisi’nin;
-Uluslararası fuarlar ve konferanslar gibi çeşitli plat-
formlarda, başta Savunma Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar olmak üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) kadroları tarafından üst düzeyde ve başarıyla
temsil edildiği,

-Bu sayede, hem içeride hem de dışarıda itibar ka-
zandığı ve bilinirliğinin arttığı açık bir şekilde görül-
mektedir.
Bu döneme dair gözlem ve tecrübelerimiz, pek far-
kında olunmasa da SSM koordinasyonunda, son de-
rece başarılı bir ilişki ve itibar yönetimi sürecinden
geçildiğine işaret etmektedir.
Ancak ihracat hedeflerine ulaşma sürecinde, özel-
likle savunma sanayisi tarafındaki ilişki ve itibar yö-
netimi konusunun da tıpkı teknolojide olduğu gibi
derinleşmesi ve tabana doğru yayılması ihtiyacı orta-
dadır.
Fakat Ar-Ge başta olmak üzere, bazı konularda Tür-
kiye’nin zirvesinde bulunan savunma sanayisinin, bu
konuda sınıfta kaldığını ve maalesef bir süre daha sı-
nıfta kalmaya devam edeceğini söylemek yanlış ol-
mayacaktır.
Bu durumun başlıca nedenlerine bakacak olursak;
-Çünkü savunma sanayimizdeki mevcut tablo, az sayıda
firma dışında, kurumsal iletişim konusuna gereken
önemin verilmediğini; hatta büyük firmaların bile ileti-
şim stratejilerinin bulunmadığına işaret etmektedir.
-Çünkü çoğu şirketin, kurumsal iletişimden sorumlu
bir departmanı, en azından personeli yoktur. Varsa
bile konu kâğıt üzerinde kalmıştır; konunun uzmanı
tecrübeli personel istihdamından söz edilememekte-
dir. Aynı durum, mühendislik departmanlarında ise
söz konusu değildir; çünkü ilgili alanda iyi, hatta çok
iyi mühendislere sahip olunmadığı takdirde başarının
ihtimal dâhilinde bile olmayacağı yöneticiler tarafın-
dan çok iyi bilinmektedir.
-Çünkü çoğu şirkette, bu tür konular, doğrudan tepe
yöneticiler tarafından üstlenilmiştir ve onların vizyonu
ve vakit ayırabildikleri ölçüde bir şeyler olmaktadır.
Basında sektörle ilgili yer alan haber sayısına ve ha-
berlerin kaynağı firmalara bakılacak olursa, durum
tartışmaya yer bırakmayacak şekilde görülebilir.
Bu tespitler ışığında, konuyu, ihracat hedefleri açısın-
dan yapılması gerekenler penceresinden değerlen-
dirdiğimizde, mühendislik departmanlarının aksine,
konunun uzmanı olmayan ve yaptığı işin öneminin bi-
lincinde olmayan tecrübesiz personelin istihdam edil-
diği idari kadrolarla bu işin yürümeyeceği; dahası,
Türk Savunma Sanayisi’nin tespit edilen hedeflere
ulaşmak şöyle dursun, ciddi bir itibar kaybı yaşama
ihtimalinin de bulunduğu açıktır.
Bir dönemin Türkiye’sinde adını herkesin bildiği bazı
yabancı firmaların, bugünün ortamında eski itibarla-
rını yeniden nasıl kazanacakları sorusunun cevabını
arıyor oldukları göz ardı edilmemelidir.
SSM’nin yakında sektörle paylaşılması beklenen ku-
rumsal iletişim stratejisi ve bu alanda başarılı firma-
ların iyi birer örnek teşkil eden çalışmaları, sektöre
yapılması gerekenler konusunda yol gösterebilir.
SSM Kurumsal İletişim Müdürlüğü personelinin ko-
nuyu ele alış şeklinin ve yaklaşımlarının incelenmesi
de bu konuda özellikle faydalı olabilir.
Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar; 2014’ün, Türk Sa-
vunma Sanayisi için, tespit edilen hedeflere ulaşma
yolunda kritik adımların atıldığı ve dönüm noktaları-
nın aşıldığı bir yıl olmasını dileriz.
Ocak sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…
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Türk halkının desteği ve Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfının önderliğinde, 14 Kasım 1975’te kurulan ASELSAN,

38. yılında, 4.000’i aşkın çalışanı ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baykul, 
Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:
“Yüce Atatürk, 
Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak,
ulusumuzu daha müreffeh kılmak için koyduğunuz hedeflere,
sarsılmaz bir inanç ve azimle koşmaya devam ediyoruz. 
Kuruluşumuzun 38’inci yılını kutladığımız bugün, bu inanç 
ve kararlılığımızın artarak süreceği sözünü vermek için, 
ASELSAN ailesi olarak hep birlikte huzurunuza geldik. 
Minnet ve şükranlarımızı arz ediyor, huzurunuzda saygıyla 
eğiliyoruz.”
Kasım ayının bir diğer gelişmesi, firmanın Preveze ve Gür sınıfı
denizaltılar için geliştirdiği akustik aldatıcı ve karıştırıcıların
teslimatının başarı ile gerçekleştirmesi oldu. 

ASELSAN tarafından 11 Kasım’da yapılan açıklamada, 
teslimatın, denizaltı harbinde dünya bahriyelerinde yeni yeni
kullanılmaya başlanan, modern “Soft-Kill” torpido karşı tedbir
sistemlerinin özgün olarak geliştirildiği, Denizaltılar İçin 
Akustik Aldatıcı Sistemi (DAKA) Projesi kapsamında 
gerçekleştirildiği bildirildi. ASELSAN, daha önce Ay sınıfı 
denizaltılar için akustik karıştırıcı ve aldatıcılar geliştirmiş ve
bunları teslim etmişti. Bu sistemler, deniz tecrübelerinde 
denendi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Preveze ve Gür sınıfı
denizaltılar için geliştirilen akustik aldatıcı ve karıştırıcılar, 

projenin bir sonraki basamağı kapsamında ele alındı. 
Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltılar için geliştirilen akustik 
aldatıcı ve karıştırıcılar, daha önce teslim edilen Bilgisayar 
Tabanlı Benzetim Modeli ve teslimatının kısa süre içinde 
tamamlanması beklenen Karar Destek Sistemi ile birlikte,
komple bir Torpido Karşı Tedbir Sistemi olarak işlev görecek.
ASELSAN, Kasım ayında, bir de ödül haberiyle gündeme geldi.
ASELSAN Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri
(REHİS) Grubu çalışanları Aykut Arıkan, Serhat Erdemir ve 
Toygar Birinci, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu 
(Science and Technology Organization / STO)’nun “SCI-190
Electronic Countermeasures to Radar with High Resolution and
Extended Coherent Processing” çalışma grubu kapsamındaki
katkılarından dolayı, NATO STO’nun, 2013 yılı Bilimsel Başarı
Ödülü’nü kazandılar. ASELSAN çalışanları, gruba, elektronik
taarruz teknik ve taktikleri ile elektronik korunma yöntemleri
üzerinde çalışıp, teknik raporun ilgili bölümlerini yazarak katkı
sağladılar.
Kasım ayında ASELSAN’dan 2 tane de sözleşme haberi geldi. 
5 Kasım’da yapılan açıklamada, Suudi Arabistan için 
haberleşme sistemleri konusunda 85.000.000 dolar tutarında
bir sözleşme imzalandığı ve teslimatların 2014-2016 yılları 
arasında gerçekleştirileceği bildirildi. 6 Kasım’da yapılan 
açıklamada ise ASELSAN ile bir yurt dışı müşterisi arasında 
çeşitli elektro-optik cihazların satışına yönelik olarak 
9.862.984 dolar tutarında sözleşme imzalandığı, sözleşme 
kapsamındaki teslimatların 2014-2015 yılları arasında 
gerçekleştirileceği bilgileri yer aldı.

ASELSAN 38 Yaşında
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İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Deniz Sistemleri Semineri’nin 6’ncısı, 28-29 Kasım tarihlerinde, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Yaklaşık 1000 kişinin

kayıt yaptırdığı seminerin açılış oturumunda; semineri düzenleyen A. Zafer Betoner, ODTÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Atalay ve Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Sedat Güldoğan birer 

konuşma yaptılar. Seminerde, 7 adet paralel oturumda 40 bildiri sunumu gerçekleştirildi. Seminer ile 
ilgili ayrıntılı olarak hazırlayacağımız özel dosya, MSI Dergisi’nin Ocak sayısında yer alacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM), Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve Ankara 
Barosu'nun iş birliği ile düzenlenen
ve uluslararası hava hukukundaki
güncel gelişmeleri ele alan 
Uluslararası Hava Hukukunda

Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 15-16 Kasım tarihlerinde,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt
Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmaları;
Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz ve Ankara Barosu
Başkanı Avukat Sema Aksoy tarafından gerçekleştirildi. 

Yerli ve yabancı hukukçuların yanı sıra havacılık 

sektöründen de temsilcilerin katıldığı sempozyumda, 
5 oturumda toplam 19 tane bildiri sunuldu.
n Hava sahasının hukuki rejiminin sınırları,
n İkili ve çok taraflı anlaşmaların hava taşımacılığının 

liberalleşmesine etkisi,
n Taraf devletlerin egemenliklerinin etkisi altında 

ICAO'nun gelişen rolü,
n Montreal Konvansiyonu,
n Code Share anlaşmaları
n Yolcu haklarına yönelik düzenlemeler,
n Havayolu taşımacılığının çevresel etkileri,
n Havacılık işletmelerinin sorumluluk sigortası,
n Hava aracı ipoteği,
n Hava aracı kazalarından doğan uyuşmazlık ve çözüm 

mekanizmaları
gibi çok sayıda konu sempozyumda ele alındı.

Deniz Sistemleri Semineri 6. Kez Düzenlendi

F-100 Super Sabre 
uçağının Türkiye serüvenini

anlatan kitap serisinin ikinci
ve son bölümü, “Türk Hava 
Kuvvetlerinde F-100 Super
Sabre Bölüm 2” havacılık
meraklılarıyla buluştu. 
Türk havacılık tarihi açısından
önemli bir belgesel çalışma
niteliği taşıyan kitabın ikinci
bölümü de Levent Başara 
imzasını taşıyor. İkinci 
bölümde yer alan konu 
başlıkları şöyle sıralanıyor:
“F-100'ler Kıbrıs Üzerinde”,
“Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 
F-100ler”, “Danimarka 
F-100’leri”, “F-100’lerle
Harbe Hazırlık Eğitimi”, 
“F-100’lerin Envanterden 
Çıkışı”, “ABD’ye Geri Dönüş”, 

“Son Durak Hurdalık”, 
“Geriye Kalanlar”, “Çeşitli 
F-100 Fotoğrafları”, “Kuyruk
Numaraları” ve “Şehitler 
Listesi”. Hobbytime Yayıncılık
tarafından yayımlanan ve 
metinlerin hem Türkçe hem
de İngilizcesinin yer aldığı
kitap, 76 sayfadan oluşuyor.
Başta Türk Hava Kuvvetleri
Komutanlığı arşivi olmak
üzere, yurt içi ve yurt 
dışındaki kaynaklardan 
sağlanan görsellerle içeriği
zenginleştirilen kitapta, 
birçoğu daha önce hiçbir
yerde yayımlanmamış yaklaşık
230 fotoğraf bulunuyor.

F-100 Super
Sabre’nin 
Türkiye 
Macerasının 
2. Bölümü de
Yayında

Uluslararası Hava Hukukunda Güncel 
Gelişmeler Sempozyumu Gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hezarfen Havacılık 
ve Uzay Kulübü’nün düzenlediği "Hezarfen Savunma

Sanayii Günleri'14", 7-8 Mart 2014 tarihlerinde, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl dördüncüsü 
düzenlenecek olan etkinliğe bu yıl, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının referansı ile konuşmacı göndererek ve
sponsorluk anlaşması yaparak başta Airbus, ASELSAN,
EADS, FİGES, Lockheed Martin, ROKETSAN, Sikorsky, 
STM, TEI ve TUSAŞ olmak üzere, çeşitli savunma ve
havacılık firmaları destekte bulunmuştu. Etkinlikle ilgili 
ayrıntılı bilgiye www.hezarfenhavacilik.com adresinden 
erişilebilir.

Hezarfen Savunma 
Sanayii Günleri, 4. Kez 
Düzenlenecek
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FNSS; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Bilim ve Teknoloji 

Genel Müdürlüğü’nün himayesinde, 
15-16 Kasım tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
Ar-Ge Merkezleri Zirvesi ve Sergisi 2013
etkinliğine katıldı. Firma tarafından 
18 Kasım’da yapılan açıklamada; zirve
kapsamında gerçekleştirilen sergide,
FNSS’nin de stant açarak yer aldığı ve
son 15 yılda gerçekleştirdiği Ar-Ge 
projelerinin, FNSS Geliştirme 
Programları Direktörü Semiha Yaşar 
ve tasarım mühendisleri tarafından 
ziyaretçilere detaylı olarak aktarıldığı
belirtildi. Zirvenin ilk günü FNSS 
standını ziyaret eden Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve 
beraberindeki heyete, FNSS’nin Ar-Ge
faaliyetleri ve bu alandaki başarıları ise
firmanın Genel Müdür ve CEO’su 
K. Nail Kurt tarafından anlatıldı. 
1990 yılından itibaren kendi öz 
kaynaklarıyla Ar-Ge faaliyetlerini 
gerçekleştirmekte olan FNSS, 
çalışmalarını, 2009 yılından bu yana,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 5746 sayılı kanun kapsamında
verilen "AR-GE Merkezi Sertifikası" ile
yürütüyor. Firma, Ankara’nın Gölbaşı 
ilçesinde yer alan tesislerinde, 4000 m²
kapalı alanda, 160 kişinin çalıştığı bir
Ar-Ge Merkezi’ne sahip. FNSS’nin 
son yıllarda gerçekleştirdiği Ar-Ge 
projelerinin ürünleri arasında;
n SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum 

Köprüsü (SYHK),
n KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkâm 

İş Makinesi (AZMİM),
n PARS 6x6 taktik tekerlekli 

zırhlı aracı (TTZA),
n PARS 6x6 TTZA’nın 8x8 versiyonu

olan ve Malezya için geliştirilen AV8,
n Firmanın ASELSAN ile birlikte 

geliştirdiği PENÇE Uzaktan Komutalı
Kule (UKK)

yer alıyor.
TÜBİTAK tarafından da desteklenen ve
2011 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan
13 aylık bir Ar-Ge projesi olan PARS
6x6, aynı yıl içerisinde, yine TÜBİTAK 
tarafından yapılan değerlendirmede,
son 10 yılda TÜBİTAK tarafından 
desteklenen 500 proje içerisinde, 
çıktıları ve  ulusal kazanımları açısından
en iyi 5 proje arasında yer almıştı.

FNSS, 
Ar-Ge Birikimlerini
Anlattı
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Tayland’ın başkenti 
Bangkok’ta, 4-7 Kasım 

tarihleri arasında düzenlenen
Defense & Security (Savunma
ve Güvenlik) 2013 fuarına,
Otokar’ın yanı sıra 14 Türk 
firması katıldı. Fuar katılımı
ile ilgili bir açıklama yapan
Otokar, fuarda, dünyaca 
tanınan araçları; ARMA 8x8’in
MIZRAK 30 mm kuleli 

versiyonunun ve COBRA’nın
da KESKİN uzaktan komutalı
silah istasyonlu versiyonunun
tanıtılacağını bildirdi. Bu sene
kuruluşunun 50’nci yılını 
kutlayan Otokar’ın Genel 
Müdürü Serdar Görgüç, 
fuar öncesinde yaptığı 
değerlendirmede, Otokar’ın
dünya genelinde yaklaşık 
30 ülkede yer alan 40 farklı

kullanıcıya, 25.000’in üzerinde
araç teslim ettiğini ve 4 tonluk
araçlardan ana muharebe
tankına kadar geniş bir ürün
yelpazesine sahip olduğunu
hatırlatarak, Güney Doğu

Asya bölgesinde de araçlarını
pazarlamak ve yerel 
geliştirme ve üretim de dâhil
olmak üzere iş birliği 
imkânlarını araştırmak 
istediklerini belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM), insansız hava aracı (İHA)’larla 

ilgili yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. Müdürlük, 1 Kasım’da
yaptığı açıklamada, İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmış
Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İlişkin
Talimat (SHT-İHA)’ın yayınlandığını duyurdu. Söz konusu 
talimatla; ilgili sistemlere, bunları işletecek olan işletmelere, 
bu işletmelerde görev alacak personele, İHA pilotlarına, İHA
uçuş ekibine ve verilecek hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve
esaslar belirlendi. Azami kalkış kütlesi 4 kg'dan ve azami hızı ise
saatte 50 km'den fazla olan, aynı zamanda azami irtifası da yer
yüzeyinden 100 metreyi geçen İHA'lar, bu talimata tabi olacaklar.
Model uçaklar ve kapalı mekânlarda kullanılmak üzere üretilmiş
uçabilen oyuncak veya araçlar ise bu talimatın kapsamı dışında
tutuldu. İHA uçuşları, SHGM'den alınan izin kapsamında ve 
sürekli bir pilot kontrolünde yapılacak. Pilot müdahalesi 
gerektirmeyen, sadece otonom operasyon kabiliyetine sahip 
İHA sistemleri, sivil maksatla kullanılamayacak. İHA uçuş 
ekibinde yer alan personelin kesintisiz uçuş görev süresi 4 saati
geçmeyecek ve bir günde en fazla 6 saat, bir ayda ise en fazla 
120 saat görev yapabilecek. İHA işletmecisi, uçuş düzenlemek
için müsaade almak üzere, uçuştan en az 30 gün önce SHGM'ye
başvuruda bulunacak. Ayrıca, İHA sisteminde kullanılacak 
frekanslar için, Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan kullanım izninin 
alınması ve İHA operasyonları gerçekleştirilmeden en az 24 saat
önce de ilgili mülki idare amirliğine bilgi verilmesi de gerekecek.
İHA işleticilerinin, diğer sivil havacılık işletmelerinde olduğu gibi,
SHGM'den işletme ruhsatı alma gerekliliği bulunmuyor; ancak
otorite tarafından verilmiş tip sertifikası veya uygunluk belgesi
veya eşdeğer belge ile teknik özellikleri açıklayan İHA ürün 
kataloğu ve bakım sorumluluğuna dair belgeleri sunması 
gerekiyor. İHA işleticileri, 5 yıldan daha eski İHA'lar için, ithalat
uygunluk başvurusunda bulunamayacak.

A lp Havacılık’ın iştiraki 
olarak kurulan AlpTeknik

Havacılık Sanayi ve Ticaret
A.Ş., Ankara’da, havacılık 

alanında satış sonrası hizmetler konusunda faaliyetlerine 
başladı. AlpTeknik Havacılık, öncelikle Sikorsky Aerospace
Services (SAS) ve bağlı kuruluşları HSI, DERCO ve LifePort 
şirketlerinin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak, çeşitli
sabit ve döner kanatlı hava araçlarının (S-70, S-76, S-92, H-60,
C-130, F-16, T-38) yedek parça, aksesuar, ekipman ve ünite
bakım-onarımına yönelik destek hizmetleri ve çözümlerini,
müşterilerine en uygun koşullarda sağlamayı hedefliyor. Firmanın
yakın gelecekte bir depo oluşturmak hedefi de bulunuyor.
Tüm bu hedefler doğrultusunda, AlpTeknik Havacılık’ın Genel
Müdürlük görevine, havacılık sektörünün deneyimli ve tanınmış
ismi A. Yılmaz Güldoğan getirildi. 1958 yılında Diyarbakır'da
doğan Güldoğan, 1982 yılında N.E.D. University of Engineering
& Technology Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1982-1984 yılları arasında yurt dışında çalıştıktan sonra, 
Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında
yedek subay olarak askerlik görevini tamamlayan Güldoğan,
1986 yılında, TUSAŞ’ta işe başladı. Güldoğan, TUSAŞ’ta sırasıyla;
malzeme ve üretim bölümlerinde süpervizör ve şef kadrolarında
görev yaptı, 1991 yılında Fabrika Kalite Teminatı Müdürü, 1998’de
Pazarlama Müdürü, 2007’de Programlar Grup Müdürü ve
2009’da Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanlığı görevine
atandı. Bu görevlerinin yanı sıra Türk Kabin İçi Sistemleri 
Tasarım ve Üretim A.Ş. (TCI) ve Airbus Military SL (AMSL) 
şirketlerinde yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunan 
Güldoğan, Ağustos ayında kendi isteği ile TUSAŞ’tan emekliye
ayrılarak AlpTeknik Havacılık’ta Genel Müdür olarak göreve
başladı. Güldoğan, aynı zamanda Alp Havacılık’ın Ankara 
temsilciliği görevini de üstlendi. Yurt içi ve yurt dışında üretim,
kalite teminatı, iş geliştirme ve işletme yönetimi konularında
çok sayıda seminer, konferans ve eğitime katılan Güldoğan,

iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
Güldoğan’a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Otokar, Tayland’da ARMA
ve COBRA’yı Sergiledi

AlpTeknik 
Havacılık, 
Yılmaz 
Güldoğan ile
Yola Çıktı

SHGM, İHA Dönemini 
Başlatıyor
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ATAK helikopteri, ANKA insansız hava aracı ve
HÜRKUŞ temel ve başlangıç eğitim uçağı

gibi özgün ürünleri ile Ankara’ya gelen 
uluslararası üst düzey konukların uğrak noktası
olan TUSAŞ tesisleri, 12 Kasım’da, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.
Ziyarete Enerji Bakanı Taner Yıldız, Milli 
Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz ve Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad Bayar da eşlik ettiler.
Aliyev ve Gül, Uçuş Kulesi'ne çıkarak, HÜRKUŞ ile ATAK 
helikopterinin gösteri uçuşlarını izlediler. Uçuşların ardından
TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı tarafından verilen
brifing ile TUSAŞ hakkında bilgi alan Aliyev ve Gül, ardından
projeleri yerinde incelediler. Aliyev, TUSAŞ'ta bulunmaktan ve

çalışmaları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kasım ayında TUSAŞ’ın projelerinde de önemli gelişmeler 
yaşandı. TUSAŞ tarafından 5 Kasım’da yayınlanan açıklama ile
HÜRKUŞ’un testlerinin güncel durumu hakkında bilgilendirme
yapıldı. İletilen bilgilere göre, HÜRKUŞ, Kasım ayı itibari ile
testlerde; 8 sortide, toplam 360 dakikalık uçuş gerçekleştirildi
ve bu uçuşlarda, azami 10.200 fit irtifaya ve 58 KIAS hıza ulaştı.
Denemeler kapsamında, farklı hız ve konfigürasyonlarda, 
uçağın kararlılık ve genel kontrol testleri icra edildi. 
10 Ekim, 11 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen
uçuşlarda, iniş takımları açma kapama testleri de başarı ile
gerçekleştirildi. Bir diğer gelişme kapsamında, ANKA-S 
projesinin Program Başlangıç Toplantısı, 4 Kasım’da, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığında gerçekleştirildi.

Uluslararası 
Üst Düzey Konukların
Adresi: TUSAŞ
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Airbus Military A400M 
nakliye uçağı programının,

ilk uçuşunu 11 Aralık 2009’da
gerçekleştiren; MSN1 ve
“Grizzly 1“ isimleri ile 
adlandırılan ilk A400M 
prototipi, 4 Kasım’da 
gerçekleştirdiği son uçuşun
ardından emekli edildi.
MSN1, yaptığı 475 sortide,
1.448 saat, 25 dakika 
boyunca havada kaldı. Uçak,
son görevinde, A400M’nin
rampasının açık pozisyonda
kaldığı durumlarda 
uygulanacak iniş prosedürlerini
doğrulama amacını taşıyan,

yaklaşık 1 saatlik bir uçuş
gerçekleştirdi. Bu uçuşta da
MSN1’in kontrollerinde, 
uçağın ilk uçuşunu 
gerçekleştiren ekip vardı.
Toplam 5 prototip uçağın 
bulunduğu programda, ilk 3
uçak, uçak ve alt sistem 
performanslarını ölçmek için
çok çeşitli test ekipmanları
ile donatıldı. Airbus Military,
A400M çalışmalarının ulaştığı
olgunluğu göz önüne alarak,
daha ağır ekipmanlarla 
donatılmış olan MSN1 ve
MSN3 prototiplerini emekli
etmeye; kalan testleri ise 

optimum sayıda ekipman 
taşıyan MSN2 ile sürdürmeye
karar verdi. Firma tarafından
27 Kasım’da konu ile ilgili 
yapılan açıklamada, MSN3’ün
de gerektiğinde uçabilecek
şekilde, uzun dönemli olarak
depolandığı belirtildi. 
Programın görev ile ilgili
testlerde kullanılan ve seri
üretim konfigürasyonuna

yakın bir yapılandırması 
olan geri kalan 2 prototipi
MSN4 ve MSN6, özellikle
A400M’nin askeri yetenekleri
ile ilgili testlerde 
kullanılmaya devam edecek.
MSN1 ise kamuya açık 
olarak sergilenecek.
Sergi yeri ile ilgili kararın 
ise gelecek yıl verilmesi
planlanıyor.

Bell Helicopter, 11 Kasım’da yaptığı açıklamada, Emniyet
Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından sipariş edilen 15 adet

Bell 429 helikopterinden ilk 7 tanesinin teslimatının, planlanan
tarihten daha önce gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada,
helikopterlerin kabullerinin Eylül ve Ekim aylarında 
gerçekleştirildiği ve teslimatın ardından, EGM tarafından 
gündüz ve gece gerçekleştirilen gözetleme ve nakliye 
görevlerinde kullanılmaya başlandıkları bilgileri de yer aldı.
Geri kalan helikopterlerin ise 2014 yılı içinde teslim edilmesi
planlanıyor. Helikopterler; çok algılayıcılı kamera, mikrodalga
link ve hava ve yer arasında bilgi akışını düzenleyen video 
yönetim sistemi ile teçhiz edilmiş olarak teslim edildi.

Üst düzey devlet 
yetkililerinin ulaşımı için

Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) tarafından sipariş edilen
2 adet S-92 helikopterinin
ikincisi de teslim edildi. 
Teslimat ile ilgili açıklama,
Sikorsky tarafından Dubai Air
Show sırasında, 17 Kasım’da

yapıldı. İlki Mayıs ayında 
teslim edilen helikopterlerle
ilgili sözleşme, 2011 yılında
imzalanmıştı. Bu helikopterler,
EGM tarafından 2005 yılından
beri kullanılmakta olan bir
adet S-92 helikopteri ile 
birlikte hizmet verecek. 
Türkiye, üst düzey devlet 

görevlilerinin ulaşım 
ihtiyaçları için S-92 
helikopterini kullanan 9 ülke
arasında yer alıyor. Bu 
teslimatla birlikte, Türkiye’de
devlet kurumları ile özel 
sektör tarafından kullanılan
Sikorsky helikopterlerinin
sayısı da 130’u geçmiş oldu.

Kasım ayında gerçekleştirilen Dubai Air Show sırasında, havacılık tarihine 
geçecek siparişlerin arasında, denizcilik alanıyla ilgili de bir imza atıldı. 

Navantia ile Abu Dhabi Ship Building (ADSB), 18 Kasım’da, bir mutabakat 
muhtırası imzaladılar. Navantia adına başkan yardımcısı Gonzalo Mateo-Guerrero,
ADSB adına CEO Dr. Khaled Al Mazroui tarafından imzalanan muhtıra, her iki 
firmanın; ömür devri faaliyetleri, sistem entegrasyonu, tedarik yönetimi, 
operasyonel ve bakım eğitimleri ve teknoloji transferi konularında iş birliği 
yapmaları ile ilgili niyetini ortaya koyuyor. Navantia ve ADSB, iş birliklerini sadece
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ne değil, tüm Körfez Bölgesi’ne yönelik olarak ele
alacaklar. Navantia, BAE’de, bir tanesi 7 adet çıkarma gemisi; diğeri ise 6 adet çok
amaçlı korvet tedarikini içeren, 2 ayrı ihalede yarışan firmalar arasında yer alıyor.

İlk A400M Emekli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, İlk Parti Bell 429’larına Kavuştu

İkinci S-92 VIP Helikopteri de Teslim Edildi

Navantia, Körfez Bölgesi’ndeki İş Birliklerini Güçlendiriyor
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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz’ın himayelerinde, SSİ tarafından orga-
nize edilen Savunma ve Havacılık Sanayi Vizyon Toplan-

tısı’na; Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, Ekonomi Bakan
Yardımcısı Mustafa Sever, Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, SSİ Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Aral Aliş ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren
kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantının ilk gününde, açılış konuşmaları öncesinde, Dr. Can
Fuat Gürlesel tarafından, “Dünya ve Türkiye Ekonomisi 2013
Değerlendirmesi ve 2014 Beklentileri” başlıklı bir sunum ya-
pıldı. 2013 yılının, dünya genelinde, beklentilerin altında, yavaş
bir büyüme ile kapanmakta olduğunu söyleyen Dr. Gürlesel,
2014 yılında büyüme beklentisinin ise 2012 ve 2013’e göre biraz
daha az olacağını belirtti. Son 1 yılda gelişmiş ülkelerin iktisadi
faaliyetlerde yukarı yönlü; gelişmekte olan ülkelerin aşağı
yönlü hareket ettiği tespiti de Dr. Gürlesel’in aktardığı bilgiler
arasında yer aldı. Gelecek yıl ile ilgili diğer tahmin ve beklenti-
lerini de paylaşan Dr. Gürlesel; 2014 yılında, finansman ola-
naklarının biraz daha kısıtlı olacağını ve faizlerin yüksek
seyredeceğini anlattı. Dr. Gürlesel’in sunumunda, ihracat ile
ilgili bazı istatistikler de yer aldı. Buna göre, bu yılın ilk 10
ayında, tüm sektörler genelinde ihracat ortalama %5,2 artmış-
ken savunma sanayisi ihracatı %11,5 artış kaydetti.

Yoğun Gündem Başlıyor
Dr. Gürlesel’in sunumunun ardından, Arama Yönetim Danış-
manlığı’ndan Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu’nun moderatörlüğünde,
ortak akıl çalışmasının ilk bölümü başladı. Doç. Dr. Babüroğlu,
etkinliğin ilk gününde, ihracatın önündeki engeller ve sorun-
larla ilgili çalışmalar gerçekleştirileceğini; ikinci gün ise 25 mil-
yar dolarlık hedefe ulaşmak için neler yapılması gerektiğinin
konuşulacağını anlattı.
İlk günün gündemi kapsamında, Doç. Dr. Babüroğlu, toplantı
öncesinde savunma sanayisi temsilcileri tarafından kendilerine
iletilen engel ve sorunları, iletildiği hâlleriyle ayrıntılı olarak
katılımcılara sundu. Katılımcıların ortak akıl çalışması ile bu
engel ve sorunlar, gün sonunda, 5 ana başlıkta toplandı:
n Bürokrasi
n Politik destek

n Maliyetler
n Özgün ürün
n Yeni iş modelleri
Bürokrasi başlığı altında, bazı idari işlemlerin gerçekleştiril-
mesinde ve bazı izinlerin alınmasında yaşanılan zorluklardan
bahsedildi.
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Ürünler, Pazarlar, 
Rekabetçilik:
Türk Savunma
Sanayisi 
Geleceğini 
Ortak Akılla 
Arıyor
Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI), geçtiğimiz yıl 
11-12 Aralık’ta düzenlediği, “Savunma
Sanayinde İhracat Nereye Koşuyor, Nasıl
Koşmalı?” başlıklı arama konferansının
ardından, 19-20 Kasım tarihlerinde de
Bolu’da, Savunma ve Havacılık Sanayi
Vizyon Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 
Savunma, havacılık ve güvenlik 
sektörleri için, 2023 yılında, toplam 
25 milyar dolar olarak belirlenen ihracat
hedeflerine nasıl ulaşılacağı ile ilgili
mevcut durum değerlendirmesinin ve
gelecek çalışmalarla ilgili planlamanın
yapıldığı etkinliğin sonuçları, Türk 
Savunma Sanayisi’nin tüm paydaşlarının
ortak aklını yansıttı. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş
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Politik destek ile ilgili dile getirilen aksaklıklar arasında; Dış-
işleri Bakanlığından yeterince destek alınamaması, ikili an-
laşma yapılan ülkelerin sayısının arttırılamaması ve devletler
arası satış ile ilgili düzenlemelerin tamamlanamaması yer aldı.
Maliyetler konusunda, sektörün rekabet avantajını azaltan yük-
sek nakliye masrafları ve reeskont kredi maliyetleri gibi şikâ-
yetler dile getirildi.
Ürün geliştirme süreçlerinin uzunluğu, platform ve türev
ürün geliştirilmesi, kritik teknolojilerin belirlenmesi, üni-
versiteler ile iş birlikleri ve KOBİ’lerin rolleri, özgün ürün
başlığı kapsamında belirtilen engel ve sorunlar arasında sı-
ralandı.
Son başlık olan yeni iş modelleri kapsamında ise ana yükle-
nici–alt yüklenici ilişkileri, kümelenme, hedef ülke ve pazar-
larda kurulacak ortaklıklar ile “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne
satış yapmış olmanın ihracat için mutlaka gerekli olup olma-
dığı” konusu tartışıldı.

2014 Yılında 2 Milyar Dolarlık İhracat
Etkinliğin ilk gününde, ortak akıl çalışmasının ilk oturumunun
ardından, açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Kürsüye ilk ola-
rak SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş geldi. Birlik ola-
rak henüz 2 yıl önce kurulduklarını hatırlatan ve daha
yürümeden koşmaya başladıklarını ifade eden Aliş, aynı ge-
mide olduklarını ve el ele vermeleri gerektiğini belirtti. Aliş,
sektörde yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığını; bu nitelikli iş gücü-
nün 60 bine, 80 bine ulaşması gerektiğini; bu rakamlara ulaş-
manın, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı
anlamına geleceğini söyledi.
Aliş’in konuşmasının ardından, SSI sunumu gerçekleştirildi.
Sunumda iletilen bilgiler şöyle sıralandı:
n 2008 yılında 600 milyon dolar düzeyinde seyreden savunma

ve havacılık ihracatı, 2012 sonunda, 1,26 milyar dolar olarak
gerçekleşti.

n Sektör cirosunun %35’i ihraç ediliyor.
n 2013 yılı Ocak–Ekim dönemi ihracatı, 1.117.227.232 dolar

olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre,
%11,5’lik bir artışı ifade ediyor. Ekim ayı ihracatı ise 
bir önceki yılın Ekim ayına göre %68 arttı.

n 2013 yılı ihracat hedefi, %25’lik artışla yaklaşık 
1,5 milyar dolar olarak öngörülüyor. 2014 yılında ise 
2 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

n KOBİ’lerin ihracatta etkin biçimde konumlanmasına 
destek olmak için çalışmalar sürüyor. 2013 ve izleyen 
yıllarda bu konuya ağırlık verilecek.

n Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence 
Alliance / TDA) resmen kuruldu ve faaliyetlerine başladı.
Dünya çapında katılım gösterilen fuar sayısı artıyor.

2013 yılında en çok ihraç edilen ürünler ise şöyle sıralandı:
n Uçak ve helikopter aksamları, uçak motorları,
n Zırhlı kara araçları,
n Gemiler ve süratli botlar,
n Füze, roket ve fırlatma platformları,
n Hafif silahlar ve mühimmat,
n Elektronik sistemler (telsiz, komuta kontrol sistemleri, 

simülatörler, sensörler ve uygulama yazılımları),
n Lojistik destek ürünleri (mutfak, hastane, giyim malzemeleri

gibi) ve
n Mühendislik ve teknoloji transferi hizmetleri.
Aliş’ten sonra kürsüye gelen Ekonomi Bakan Yardımcısı Mus-
tafa Sever, savunma sanayisinin önemini vurgulayarak sa-
vunma sanayisinin yaşadığı gelişmeyi özetledi. Sever, bakanlık
olarak firmaların Ar-Ge harcamalarına sonuna kadar destek
olacaklarını özellikle vurguladı.

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a takdim
edilmek üzere Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever’e “Savunma ve Havacılık
Tanıtım Grubu Şükran Beratı”nı arz etti.





TDA Göreve Hazır
Açılış konuşmalarının ardından, Netvizyon firmasından Can
İzbul, TDA ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İzbul, TDA’nın
amaçlarını; sektörün yurt dışında daha etkin bir şekilde ta-
nıtılabilmesi, sektörün imajının geliştirilmesine yönelik faa-
liyetlerin gerçekleştirilmesi ve markalaşma ve ortak tanıtım
çalışmalarının organize edilmesi olarak sıraladı. Orta ve
uzun vadeli stratejik iletişim parametrelerinin belirlenmesi
için bir yol haritası öneren İzbul, bu kapsamda şu faaliyetleri
sıraladı:
n Sektör temsilcilerinin kurumsal iletişim ve iş geliştirme

bölüm yetkilileri ve Netvizyon görevlilerinin katılımı ile bir
çalıştay düzenlenmesi,

n Çalıştay sonuçlarına göre, 5 yıllık “Stratejik İletişim
Planı”nın hazırlanması ve

n Planın; sektör kurum, firma ve Netvizyon temsilcilerinden
oluşturulacak “Stratejik İletişim Platformu” tarafından 
düzenli toplantılar çerçevesinde icrası ve denetimi.

İzbul, 2014 yılına yönelik önerilerini: ilgili firmaların kendi çö-
zümlerini, doğrudan hedef pazarlara, istedikleri dille aktara-
bilecekleri bir Web TV uygulamasının başlatılması ve
uluslararası önemli yayınlarda yer alacak tanıtıcı eklerin ha-
zırlanması olarak sıraladı.

Sıra Geleceğe Geldi
Etkinliğin 2. gününde, 2023 yılında 25 milyar dolarlık ihracat ra-
kamına nasıl ulaşılacağı konuşuldu. Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, çalışmanın başında, 25 milyar dolarlık hedeften;
sivil havacılığın payına 10 milyar dolar, güvenlik ürünlerinin pa-
yına 5 milyar dolar, hava araçlarına yönelik bakım, onarım ve ye-
nileme hizmetlerinin payına 5 milyar dolar ve sadece savunma
sanayisinin payına ise 5 milyar dolar düştüğünü hatırlattı. Bayar;
n Dünya genelinde savunma harcamalarının yaklaşık 

1,5 trilyon dolar olduğunu,
n Bu toplamın yaklaşık 600 milyar dolarının malzeme, 

teçhizat ve ekipman alımlarına ayrıldığını,
n Bu rakamın ise %90’ının iç pazarlarda harcandığını anlattı ve
Türkiye’nin, savunmada, kalan yüzde 10’luk kısma karşılık
gelen 50 ila 60 milyar doların, 5 milyar dolarlık kısmına talip
olduğunu belirtti. Son 1 yıl içinde yaşanan gelişmelerin, Türki-
ye’nin etkin olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında bazı
ihracat çalışmalarında aksaklıklara yol açtığını, bunların bir
süre sonra çözülmesini beklediklerini de değerlendirmelerine
ekledi.
İhracatın gelişmesi ile ilgili görüşlerini de ileten Bayar, ihracat
için birinci kriterin satacak malların bulunması olduğunu; Tür-
kiye’nin ise ihracat vitrinini yeni yeni oluşturmaya başladığını
ifade etti. Projelerde ortaya çıkan prototiplerin ara çıktılar ol-
duğuna dikkat çeken Bayar, prototipten seri üretime geçmek
için ciddi bir emek ve zaman gerektiğini; sektörün pek çok
alanda bu geçişi yaşamakta olduğunu; özellikle platformlar
alanında bu geçişin tamamlanması ile ihracatın 2016 ya da
2017 yılında bir ivme kazanabileceğini söyledi.
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Katılımcılar, ihracatın yıldız adaylarını belirlemek için alt gruplara ayrıldı.

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, 
kendi grubunda ulaştıkları sonuçları katılımcılarla paylaşıyor.

ASELSAN Uluslararası Pazarlama
Direktörü Mustafa Ertürk de bir

diğer grup adına sunum yapıyor.





Oturumda söz alan diğer katılımcılar, şu noktalara değindiler:
n HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Gürdere, TSK’nın

fuarlara katılarak, ürünlerle ilgili takdimler yapmasının, 
çok etkili bir pazarlama yöntemi olacağını vurguladı. 

n OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim
Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, sivil havacılıkta da savunma
alanında olduğu gibi offset uygulanmasının önemine değindi
ve Türk havayollarının yaklaşık 32 milyar dolarlık sipariş
verdiği bu yıl içinde alınabilecek offset taahhüdünün 
18 milyar doları bulabileceğini söyledi.

n Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, dış temsilcilik sayısının 250’ye
ulaştığını ve firmaların bu temsilciliklerden daha etkin 
şekilde yaralanmaları gerektiğini belirtti.

n KOBİ temsilcileri, fiyat rekabetine girilen projelerde, 
proje bitince KOBİ’nin bir boşluğa düştüğüne dikkat 
çekerek; KOBİ’lere entelektüel değeri olan işlerin de 
verilmesinin önemli olduğunu; KOBİ’lerin ihracat 
çalışmalarına katılmasının da ancak bu şekilde mümkün
olacağını söylediler.

n FNSS Genel Müdürü K. Nail Kurt, önlerindeki büyük ihracat
projelerinde model olarak hep ortak üretimi gördüklerini;
bu sebeple üretim kapasitesinin değil, iyi ürünü geliştirmenin
daha önemli olduğunu anlattı. KOBİ’lerle ilgili 
değerlendirmelerini de ileten Kurt, KOBİ’lerin istenilen 
seviyeye gelmesi için yaklaşık 5 yıllık bir sürece ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti.

n Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral,
büyük oyuncular tarafından geliştirilmesinin etkin ve verimli
olmayacağı, örneğin servo valf gibi kritik bileşenlerin,
SSM’nin yönlendirmesi ve yönetimi ile KOBİ’ler tarafından
geliştirilebileceğini söyledi.

n TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Murat Bakır, 
özgün ürün geliştirmede kamu Ar-Ge kuruluşlarının 
büyük payı olduğuna dikkat çekti ve kamu Ar-Ge kuruluşları
ile iş birliği modellerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Teklif Verilecek Proje Hacmi Tartışıldı
Bu oturumun en ilginç konularından birisi, 5 milyar dolarlık sa-
vunma ihracatı için teklif verilecek projelerin toplam bedelinin ne
kadar olması gerektiği tartışması oldu. Bu konudaki tahminlerden
birisi; verilen tekliflerin %10’unun sipariş ile sonuçlandığından
hareketle ve 2023 yılında gerçekleşecek 5 milyar dolarlık ihraca-
tın, sonraki 10 yılda da en azından aynı miktarda devam edeceği
öngörüsü ile yapıldı. Sonuçta, 2014 yılından itibaren, toplam bedeli
300 ila 350 milyar dolar civarında olan projelere teklif verilmesi
yönünde gerçekleşti. Bu konuda ifade edilen farklı görüşler kap-
samında, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, teklif başarı
oranının %20 ila 30 arasında bir rakam olarak ele alınabileceğini
belirtti. K. Nail Kurt ise kara sistemle-
rinde bu rakamın %50 olduğunu ifade etti.

İhracatın Yıldız Adayları 
Belirlendi
Genel değerlendirmelerin ardından ka-
tılımcılar, Türkiye’nin gelecek dönemde
ihraç edebileceği ürün ve sistemlerin
hangileri olabileceği sorusunun ceva-
bını aradı ve katılımcılar, 3’er maddelik
listeler oluşturdu. Bu çalışma sonra-
sında, şöyle bir ağırlıklandırma sırası
oluştu:
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Gündem: Projeler
Etkinliğin ikinci gününde, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar
ve SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, birlikte bir basın 
toplantısı düzenlediler. Güncel projelerle ilgili soruları yanıtlayan
Bayar, Genel Maksat Helikopteri Projesi’nde Sikorsky firması ile 
bu yılın sonuna kadar sözleşmeyi imzalayarak Ocak ayı gibi 
düğmeye basmayı öngördüklerini; Özgün Helikopter Projesinde ise
5 sene içinde hafif-orta sınıfta, çift motorlu bir helikopteri 
uçurmayı hedeflediklerini belirtti. Bayar, sorulan bir soru üzerine
Milli Modern Piyade Tüfeği Projesi’ne de değindi. Projede, prototip
tüfeklerin doğrulanmasının tamamlandığını, böylece tasarıma onay
verildiğini aktaran Bayar, bir sonraki aşamada, seri üretim hattını
doğrulamak için 200 partilik bir ön üretim gerçekleştirileceğini, 
gelecek sene ise seri üretime başlanacağını söyledi. Bayar, 
TSK envanterinde yaklaşık 600.000 tüfek bulunduğunu, bunların 
birebir aynı sayıda olmasa da ciddi sayıda tüfek ile değiştirileceğini
ve 7-8 sene sürecek, her sene 20 ila 30 bin tüfeğin üretileceği bir
üretim çalışması öngördüklerini kaydetti. Bayar, seri üretimi diğer 
firmalara da açabileceklerini ve 2-3 firmanın seri üretimde 
rol alabileceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi. Aynı zamanda
Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı da olan Latif Aral Aliş de konu
hakkında görüşlerini iletti. Türkiye’de piyade tüfeği üretebilecek
kapasitede 2 kuruluş bulunduğunu, bunlardan birisinin MKEK, 
diğerinin ise Sarsılmaz olduğunu belirten Aliş, bu konuda kararı
alacak makamın SSM olduğunu söyledi. Silah üretmenin kendine
has eğitim, kültür, ekipman ve teknik ekip gereksinimleri olduğunu
kaydeden Aliş, Sarsılmaz’ın bu nitelik ve özelliklere sahip 
olduğunu; Avrupa’nın ilk 3 silah fabrikası arasında yer aldıklarını
ifade etti. Aliş, piyade tüfeği ile ilgili çalışmaların ardından, sıranın
daha yüksek kalibreli silahlara geleceğini de sözlerine ekledi.
Murad Bayar’a, önceki yıllarda gündeme gelen savunma 
sanayisindeki büyük oyuncuların tek çatı altında toplanması 
konusu ile ilgili bir soru da yöneltildi. Bayar, verdiği cevapta, 
savunma sanayisinde konsolidasyonu uluslararası rekabet  
açısından öngördüklerini ve bu ihtiyacın hâlen devam ettiğini söyledi.

Etkinliğin 2. gün çalışmaları, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.





n Güdümlü silahlar,
n Deniz platformları,
n Elektronik sistemler ve yazılım,
n Helikopterler,
n Zırhlı ve tekerlekli platformlar,
n Uçak,
n Mühimmat,
n Uzay platformları,
n Bakım-onarım faaliyetleri.
Sıralama ile ilgili değerlendirmede bulunan Selçuk Yaşar, esas
patlamayı yaratacak ürünlerin platformlar olduğunu, mühim-
mat gibi bileşenlerin de bu platformlarla birlikte satıldığını be-
lirtti. Pazarlamanın önemine de değinen Yaşar, yaşadıkları bir
olayı paylaştı. Geçen sene Endonezya’da bir ihalede, bir 
Brezilya firması ile rekabet ettiklerini; bu firmanın temsilcile-
rinin, “Biz 25 yıldır Endonezya’ya gidip geliyoruz” dediğini; Türk
firmalarının da sürekli hedef ülkelere gitmesi gerektiğini an-
lattı. MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İzzet 
Artunç da kritik alt sistemlerde dışa bağımlılığın sona erdiril-
mesinin önemine işaret etti.
Etkinliğin devamında ise 5 gruba ayrılan katılımcılar, bu ana
başlıklar altında ihracatı arttırmak için yapılması gerekenleri

ve projeleri derinlemesine irdelediler. Bu çalışma ile ilgili ay-
rıntılı raporun, önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Toplumun İhtiyacını Karşılıyoruz
Etkinliğin kapanışında, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz
bir konuşma yaptı. Güvenliğin toplumsal bir ihtiyaç olduğunu
belirten Dr. Yılmaz, sektörün bu ihtiyacı karşıladığını vurgu-
ladı. Dr. Yılmaz, savunma sanayisinin güçlü devlet olmanın

gereği olduğunu söyledi ve tam bağımsız
savunma sanayisi olmadan, bağımsız bir
ülke olunmayacağını ifade etti. TSK’nın
sağladığı katma değere de değinen Dr.
Yılmaz, TSK’nın projeleri kuyumcu hassa-
siyeti ile ele aldığını kaydetti. Dr. Yılmaz,
yurt dışında ortak üretimi destekledikle-
rini belirtti ve ASELSAN’ın Kazakis-
tan’daki ortak girişimini bu konuda örnek
olarak verdi. Dr. Yılmaz, konuşmasının
sonunda, kendilerinin de yapmaları gere-
ken şeyler olduğunu; ABD’nin FMS’si
benzeri mekanizmalar ve kredi sistemi
konusunda çalışacaklarını söyledi.

ÖZEL HABER

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’a
“Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu Şükran Beratı”nı arz etti.
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Türkiye’de entegre bir
sınır yönetim sistemi
kurulması için AB fon-

larının desteği ile yürütülen
“Entegre Sınır Yönetimi Eylem
Planı” projesinin 1. aşama-
sında; Emniyet Genel Müdür-
lüğü (EGM) için belge
inceleme cihazı, dedektör, te-
leskop, mikroskop, termal 
görüntüleme sistemleri ve
gece görüş dürbünleri; Jan-
darma Genel Komutanlığı
(J.Gn.K.lığı) için yeni nesil ter-
mal kamera ve dürbünler;
Sahil Güvenlik Komutanlığı
(S.G.K.lığı) için botlar ve bu
botlara monte edilecek termal
kameralar olmak üzere, top-
lam 157 adet malzeme ve
ekipman tedarik edildi. Proje-
nin 2. aşamasında; EGM’ye ait
201 farklı noktaya bilgisayar,
sunucu, kesintisiz güç kay-
nağı, klima, optik pasaport
okuyucu ve yazılım; S.G.K.lığı
için 10 adet bot ve bu botlara
monte edilebilir termal kame-
ralar; Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı (K.K.K.lığı) için ise 217
adet yeni nesil termal kamera
ve 108 adet dürbüne ilişkin te-
darik çalışmaları başlatıldı ve
bu çalışmalar büyük ölçüde
tamamlandı. Termal kamera-
larla ilgili tedarik çalışmaları
kapsamında, Hazine Müste-
şarlığı Merkezi Finans ve İhale
Birimi (MFİB), 2011 yılında, AB
üyelerine ve komşu ülkelerin
katılımına açık, uluslararası
bir ihale açtı ve 7 ülkeden 9 fir-
manın katıldığı ihaleyi ASEL-
SAN, uluslararası rakiplerini
geride bırakarak kazandı.
ASELSAN ile MFİB arasında
30 Mart 2012 tarihinde toplam
bedeli 12,3 milyon avro tuta-
rında sözleşme imzalandı.
Sözleşmenin finansmanının
%75’i AB, %25’i ise Türkiye ta-
rafında karşılandı. ASELSAN,
187 adet sabit, 30 adet mobil
kamera sistemini içeren pro-
jenin imzalanmasını takiben,
sınır güvenliği ihtiyaçlarını
dikkate alarak kısa sürede iki
adet yeni termal kamera sis-
temi geliştirdi ve bunları, 26
Kasım’da düzenlenen törenle
teslim etti.

Sınır Güvenliği ile İlgili
Tüm Yetkililer Bir
Arada
ASELSAN Akyurt tesislerinde
gerçekleşen törene, İçişleri
Bakanı Muammer Güler, Av-
rupa Birliği Bakanı ve Baş-
müzakereci Egemen Bağış,
Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Kurmay Başkanı
Korgeneral İhsan Uyar, Jan-

darma Genel Komutanlığı
Kurmay Başkanı Korgeneral
Osman Eker, Jandarma
Genel Komutanlığı Lojistik
Komutanı Tümgeneral Ata
Kalkan, Sahil Güvenlik Ko-
mutanı Tümamiral Adnan
Özbal, Türk Silahlı Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı Genel
Müdür Vekili Fikri Gönültaş,
Merkezi Finans ve İhale Ku-
rumu Başkanı Muhsin Altun,

Avrupa Birliği Delegasyon
Başkanı Bela Szombati, Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yar-
dımcısı Serdar Demirel ile
çok sayıda üst düzey askeri ve
sivil yönetici katıldı.
Törende ilk konuşmayı, 
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Necmettin Baykul
yaptı. Baykul, ihale sürecini
özetledi ve ASELSAN’ın teknik
ve idari şartname gereksinim-

ÖZEL HABER

ASELSAN’dan Bir İlk Daha:
AB Programlarında
İlk Teslimat Yapıldı

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne katılım sürecinde kritik 
bir önem kazanan entegre sınır güvenliği konusundaki 
eksiklikleri gidermek amacıyla yürütülen “Entegre Sınır 
Yönetimi Eylem Planı” projesinin 2. aşaması kapsamında 
tedarik edilecek elektro-optik sistemleri, rekabete açık
uluslararası bir ihaleyi kazanarak üreten ASELSAN, 
sistemlerin teslimatını, 26 Kasım’da, Akyurt Tesislerinde
düzenlenen bir törenle gerçekleştirdi. Bu teslimat aynı 
zamanda, Türkiye’de bir AB projesi kapsamında yapılan 
ilk teslimat olma özelliğini de taşıyor.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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lerinin tamamını sağlayarak,
katılan firmalar arasında en
düşük fiyat teklifini verdiği 
ihaleyi kazandığını belirtti. 
ASELSAN’ın, ihtiyaç sahibi
makam olan İçişleri Bakan-
lığına bağlı Sınır Yönetimi
Bürosu ile projenin gerçek-
leştirme evresinde yakın 
iletişim ve koordinasyon içe-
risinde çalıştığını ve böylece

müşteri ihtiyaçlarının en iyi
şekilde karşılanmasına özen
gösterildiğini anlatan Bay-
kul, ASELSAN tarafından
geliştirilip üretilen sabit ve
mobil termal kamera sis-
temlerinin, son kullanıcı
makam olan K.K.K.lığınca
oluşturulan Muayene ve
Kabul Heyeti tarafından kap-
samlı testlere tabi tutuldu-

ğunu ve sistemlerin tüm bu
süreçlerden başarıyla geçti-
ğini kaydetti.
Törende ikinci konuşmayı,
Merkezi Finans ve İhale Bi-
rimi Başkanı Muhsin Altun
yaptı. Altun, konuşmasına,
AB destekli programlar kap-
samında ilk defa bir tedarik
bileşeninin teslimat töreni
yapıldığına dikkat çekerek

başladı. Projenin, Türkiye
Cumhuriyeti ile AB Komis-
yonu arasında imzalanan
2008 Yılı Finansman Anlaş-
ması kapsamında desteklen-
diğini belirten Altun,
uygulama süresi 510 gün
olan projenin ana faydalanıcı-
sının İçişleri Bakanlığı Sınır
Yönetimi Bürosu; nihai fayda-
lanıcısının ise K.K.K.lığı oldu-

Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz ve ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmettin Baykul

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve İçişleri Bakanı Muammer
Güler, teslim edilen Göz mobil kamera sistemlerini yakından inceledi.



ğunu açıkladı. Altun, Entegre
Sınır Yönetimi Eylem Pla-
nı’nın aşamaları konusunda
da bilgi verdi ve 3. aşamada,
Türkiye’nin doğu sınırlarında
sınır gözetleme kapasitesinin
arttırılması ve mayınların te-
mizlenmesi çalışmalarının
gerçekleştirileceğini bildirdi.
İhale ve sözleşme çalışmaları
devam eden bu aşamada sı-
nırların etkin olarak gözet-
lenmesi için seyyar devriye
araçlarının da tedarik edile-
ceğini sözlerine ekledi.
Törende, AB Delegasyonu
Başkan Yardımcısı Bela
Szombati de bir konuşma
yaptı. Türkiye'de sınır yöneti-
minin coğrafi koşullar gereği
zor olduğuna değinen Szom-
bati; yasadışı göç, uyuşturucu
ticareti ve sınır bölgelerinin
mayından arındırılması gibi
konularda AB ve Türkiye'nin
iş birliği yapması gerektiğine
işaret etti. Szombati, AB'nin
ısrarcı olduğu "Entegre Sınır
Yönetimi" kavramının, Türki-
ye'nin AB üyeliği için de ge-
rekli unsur olduğunu da
vurguladı.

ASELSAN’ın Başarısı,
Savunma Sanayisinin
Geldiği Aşamayı 
Gösteriyor
Törene katılan bakanlar ara-
sında ilk konuşmayı, Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz yaptı. Dr. Yılmaz, AB
tarafından finanse edilen pro-
jede ASELSAN'ın sağladığı
başarının, Türk Savunma Sa-
nayisi’nin hangi aşamaya gel-
diğini de gösterdiğini ifade

etti. Günümüzde hiçbir ülke-
nin sınırlarını tam anlamıyla
güvence altına alamadığını
vurgulayan Dr. Yılmaz, "İsrail,
kendi duvarlarını çekti; ama
henüz daha yüzde 100 ko-
ruma sağlamış değil. Süper
güç denilen ABD, Meksika ile
olan sınırının bir kısmına
duvar çekti, bir kısmına elek-
tronik sensörler yerleştirdi;
fakat yüzde 100 sınır güvenliği
sağlayamadı” dedi. Dr. Yılmaz,
sınır güvenliğinin kurumlar
arasında iş birliği gerektirdi-
ğini anlatarak, töreni yapılan
projenin sadece Türkiye'nin
değil, AB'nin de menfaatine
olduğunu söyledi. Dr. Yılmaz,
konuşmasının son bölü-
münde, ASELSAN’ın bu proje
ile bir başlangıç yaptığını ve
diğer projelere de çözüm ya-
ratabilecek kapasiteye sahip
olduğunu vurguladı.

ASELSAN, Türkiye’nin
Göğsünü Kabartıyor
Avrupa Birliği Bakanı ve Baş-
müzakereci Egemen Bağış,
törende yaptığı konuşmada,
ASELSAN'ın Türkiye'nin göğ-
sünü kabartan bir kurum hâ-
line geldiğini belirtti. Projeyi,
AB üyeliğinin, AB standartla-
rında güvenliğe erişmeyi ge-
rektirmesi nedeniyle çok
önemsediklerini vurgulayan
Bağış, "Sınırları güvenli ol-
mayan ülkenin, güvenliği de
sınırlı olur" dedi.

Sınır Güvenliği 
Yeniden Düzenleniyor
Törende son konuşmayı, İçiş-
leri Bakanı Muammer Güler

gerçekleştirdi. Güler, Türki-
ye’nin, coğrafi konumu itibari
ile hem yasal hem de yasa
dışı geçişlerin yöneldiği bir
transit ülkesi olduğunu; sınır
güvenliğinin K.K.K.lığı so-
rumluluğunda bulunduğunu,
fakat iç güvenliği de etkiledi-
ğini belirtti. Uzun vadeli bir
hedef olarak İçişleri Bakanlı-
ğına bağlı yeni bir sınır gü-
venliği teşkilatı kurulması
çalışmalarına devam ettikle-
rini anlatan Güler, Milli Sa-
vunma Bakanlığı ile birlikte,
sınırların korunması konu-
sundaki düzenlemeler üze-
rinde çalıştıklarını, dağıtık
sorumluluk ve mevzuatı bir
araya getirmeyi hedefledikle-
rini ve yakında Bakanlar Ku-
ruluna bir sunum yapmayı
planladıklarını söyledi. Güler,
gelecek projelere de değindi
ve AB ile iş birliği kapsamında
önümüzdeki dönemde uygu-
layacakları projelerde, 2 aşa-
malı olarak, Türkiye'nin
Ermenistan ve İran sınırla-
rında toplam 15 milyon 975
bin metrekare alandaki ma-
yınların temizlenmesi ve sınır
gözetleme kapasitesinin arttı-
rılması çalışmalarını gerçek-
leştireceklerini; bu projelerin
toplam bütçesinin 105 milyon
950 bin avro olduğunu açık-
ladı.
Törenin ardından gerçekleşti-
rilen kokteylde; İçişleri Bakanı
Muammer Güler, Avrupa Bir-
liği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış ve Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet Yıl-
maz, teslim edilen mobil
kamera sistemlerini denediler.
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Şahingözü
Orta Dalga 
Alt Bileşenleri
ASELSAN, proje kapsamında
Şahingözü Orta Dalga (OD)
sabit kamera sistemleri 
ile Göz mobil kamera 
sistemlerini teslim etti.
Şahingözü OD’nin başlıca 
alt bileşenleri şöyle
sıralanıyor:
•  Termal sensör birimi,
•  Lazer mesafe bulucu,
•  Renkli gündüz görüş 
    kamerası,
•  GPS alıcısı ve
•  Lazer noktalayıcısı
Yüksek stabilizasyon 
hassasiyetine sahip olan 
sistem, kurulduğu 
platformda, yatay eksende

kesintisiz hareket 
kabiliyeti de sunuyor.

Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz
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Kuşkusuz, asker ve teç-
hizat nakletmenin en
verimli yöntemi, deniz

yolunun kullanılması. Fakat
Afganistan örneğindeki gibi
doğrudan liman erişiminin
bulunmadığı operasyonlarda
ya da hızlı reaksiyon gösteril-
mesi gerektiğinde, nakliye
uçaklarına önemli işler düşü-
yor. ABD’nin Afganistan’da
2001 yılından beri sürdür-
düğü harekât; siyasi açıdan
ya da insan hakları açısından
eleştirilebilir. Bununla bir-
likte, denize erişimi bulun-
mayan bir ülkede, önemli

sayıda askerin ve askeri teç-
hizatın, büyük çaplı lojistik bir
kriz yaşanmadan, uzun yıllar
idame edilebilmesi, taraflı ta-
rafsız herkesin takdirle kar-
şıladığı bir yetenek olarak
öne çıkıyor. Amerikan Hava
Kuvvetleri, bu yeteneğini, C-5
ve C-17 nakliye uçaklarına
borçlu. Avrupa’nın benzer bir
yetenek için geliştirdiği ürün
olan A400M ise Amerikan
muadillerinden biraz farklı
bir konsepti temsil ediyor.
A400M projesinin henüz kâğıt
üzerinde planlandığı aşama-
larda, uçağın turbofan mo-
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ANALİZ

Türk Hava Kuvvetlerine
A400M Dopingi
Airbus Military tarafından geliştirilen A400M nakliye uçağı, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) envanterine girmesi ile önemli bir yetenek artışını da
beraberinde getirecek. Mevcut platformların boyut 
ya da kütle kısıtlamaları nedeniyle taşıyamadığı yükleri
taşıyabilecek ve yükünü daha uzun menzillere ulaştırabilecek olan 
A400M, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesine erişim kapasitesini,
kayda değer ölçüde arttıracak.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

A400M operatörleri, uçağın kabininin birebir kopyası olan simülatörle, 
çeşitli teçhizatın uçağa yüklenmesi ile ilgili denemeler gerçekleştirebilecek.
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tora mı yoksa turboprop mo-
tora mı sahip olması gerektiği
çok tartışıldı. Sonuçta, tur-
boprop motor seçildi. Bu se-
çimin, uçağın kabiliyetlerine
önemli bir etkisi oldu. A400M,
C-17 kadar büyük bir kargo
alanına ve uzun bir menzile
sahip değil; diğer yandan,
hemen hemen C-17 kadar
yüksekten uçabiliyor ve C-17
kadar hızlı gidebiliyor. Ayrıca
A400M, taktik sınıfın özelliği
olan, tam hazırlanmamış
pistlere iniş ve bu pistlerden
kalkış yapabilme yeteneğine
de sahip. Motor türü bakımın-
dan ve taktik sınıfta olması
nedeniyle karşılaştırılabile-
ceği C-130’a göre ise daha
büyük bir kargo alanına; daha
ağır yükleri daha uzağa nak-
ledebilme özelliğine ve daha
yüksek hıza sahip.

A400M, C-17 ile C-130 ara-
sında, optimum bir perfor-
mans noktasında mı? C-17’nin
üretim hattının 2015 yılında
kapanmasının planlandığı; 
C-130’un ise Embraer’in 
KC-390 nakliye uçağının teh-
didi ile karşı karşıya kaldığı
bir ortamda, bu sorunun ce-
vabını zaman gösterecek.
Türkiye söz konusu oldu-
ğunda ise bu tartışmaların
pek bir önemi yok. Zira Tür-
kiye seçimini A400M’den
yana kullandı ve bu uçağın
envantere girmesi ile önemli
bir kabiliyet artışına hazırla-
nıyor.

Türkiye, Stratejik
Nakliye Çağına Giriyor
Hv.K.K.lığının envanterinde
bulunan ağır nakliye uçağı 
filosu, emektar C-130 B/E 
Hercules ve C-160 D Transall

modellerinden oluşuyor.
Hv.K.K.lığının İnternet site-
sinde yer alan bilgilere göre,
C-130B’lerden 6 adedi, 
C-130E’lerden 8 adedi ve 
C-160’lardan 20 adedi, hâlen
hizmet vermeye devam ediyor.
Mevcut planlama uyarınca, te-
darik edilecek 10 adet
A400M’nin, C-160 uçaklarının
yerini alması planlanıyor.
Türkiye, yakın zamanda 
katıldığı barış gücü operas-
yonlarında, havadan nakliye
konusunda bir yetenek eksik-
liği yaşamadı. Hv.K.K.lığı en-
vanterindeki uçaklar, örneğin
Afganistan’ın başkenti Ka-
bil’de yer alan birliğin lojistik
desteği konusunda, başarıyla
görev yapmaya devam ediyor.
Bununla beraber, Türkiye’nin,
ana teçhizatın nakledilmesi
konusunda müttefiklerinin
desteğini aldığı da bir gerçek.
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Airbus Military tarafından hazırlanan bu temsili görselde, A400M’nin önümüzdeki dönemde sertifiye edilerek kullanıma girecek 
tanker uçak işlevi vurgulanıyor.
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Bu durumun en yakın tarihli
örneklerinden birisi, Afganis-
tan’da düşen BLACK HAWK
helikopterlerinin yerini alması
için gönderilen helikopterin,
Amerikan Hava Kuvvetlerine
ait bir C-17 uçağı ile nakledil-
mesi oldu.
A400M, Türkiye’nin havadan
askeri nakliye kabiliyetinde
önemli bir artışa yol açacak.
Tablo 1 incelendiğinde, C-130
uçaklarının, performans ola-
rak C-160 uçaklarından daha
üstün olduğu görülüyor. Bu
sebeple sadece A400M ile C-
130E uçaklarını azami yüklü
konfigürasyonları ile karşı-
laştırırsak, A400M’nin;
n 1,8 katlık bir menzil artışı,
n Kütle olarak yaklaşık 

2 katlık bir yük taşıma
kapasitesi artışı,

n Hacim olarak ise (rampa
dâhil edilmediğinde) 
2,7 katlık bir kapasite artışı

sağlayacağı görülüyor. Hv.K.K.lığı
ile aynı model uçaklara sahip
olan bir diğer A400M müşte-
risi Fransız Savunma Bakan-
lığının yayınladığı verilere
göre, 1 tane A400M’nin kargo
hacmi kapasitesi, 2 adet 
C-130 veya 4 adet C-160 uça-
ğının kapasitesine eşit.
A400M, 21 ton kargoyu, 8 sa-
atte, 5.000 km menzile ulaş-
tırabilirken; C-160, aynı
menzile, 2 günde 6 ton yük
taşıyabiliyor. Kısaca; A400M
ile Hv.K.K.lığı; tanktan daha
hafif paletli araçları, taktik te-
kerlekli araçları, helikopter-

leri ve diğer ağır yükleri, ha-
vadan, uzak mesafelere, hızlı
bir şekilde nakledebileceği
bir çağa giriyor.

Liste Uzun
Hv.K.K.lığının A400M ile hangi
araçları ve malzemeleri taşı-
yabileceği, kuşkusuz, yapıla-
cak resmi değerlendirmeler
sonucunda belli olacak. Örne-
ğin, bir aracın, boyutları itibari
ile uçağın kargo bölümüne
sığması, otomatik olarak uçak
bu aracı taşıyabilir anlamına
gelmeyecek. Hv.K.K.lığı, bu
konudaki prosedürünü ka-
muoyuna açıklamamış olsa
da muhtemelen -diğer NATO
ülkelerinde olduğu gibi- ilgili
aracın resmi bir deneme kap-
samında yüklenmesi ve bu
denemenin başarılı olması
durumunda, ilgili prosedürün
hazırlanarak aracın A400M'ye
yüklenebileceğine dair bir
onay verilmesi şeklinde bir yol
izlenecek. Yine de söz konusu
deneme ve değerlendirmeler
yapılmadan, bu aşamada, 
Airbus Military’nin açıkladığı
bilgiler ve gerçekleştirilen
denemeler ışığında, bazı 
öngörülerde bulunmak
mümkün.
Airbus Military firmasının
resmi İnternet sitesinde,
A400M’nin taşıyabileceği
araçlar ve ekipmanlarla ilgili
çeşitli bilgiler bulunuyor.
Bunlar bir araya getirildi-
ğinde, şöyle bir liste ortaya çı-
kıyor: CH-47 Chinook
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ANALİZ

A400M’nin azami yükle menzili olan 3.300 km’nin, Kayseri merkezli bir daire olarak 
gösterimi. Genel bir fikir vermesi için Google Earth programı kullanılarak yapılan bu çizim,
Dünya’nın şeklinin dairenin iz düşümünde yaratacağı farklılığı tam olarak dikkate almıyor.
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1 adet M109 kundağı motorlu obüs, 16 personel ve 2 palet

1 adet ağır vinç, 4 personel ve 3 palet

1 adet VBCI zırhlı muharebe aracı, 34 personel ve 2 palet

2 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı, 26 personel ve 2 palet

1 adet Cat II mayına dayanıklı araç, 1 adet 4x4 taktik tekerlekli araç, 20 personel ve 2 palet

1 adet 8x8 kamyon, 4 palet

2 adet 20 fit’lik konteyner

1 adet paletli araç, 20 personel, 2 adet palet

CH-47 ağır nakliye helikopteri

1 adet 4x4 taktik tekerlekli araç, 1 adet ağır iş makinası ve 2 palet

A400M Yük Konfigürasyonları
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helikopteri, M109 155 mm
kundağı motorlu obüs, M113
paletli zırhlı aracı (bir seferde
2 adet), VBCI ve Stryker (bir
seferde 2’şer adet) tekerlekli
zırhlı araçları, HUMVEE ve
Land Rover taktik tekerlekli
araçları (bir seferde 2’şer
adet), Cat II mayına dayanıklı
araçlar, 8x8 kamyon, 20 ft
konteyner ve iş makinası.
A400M test filosu ile yapılan
ve kamuoyuna duyurulan de-
nemelerde ise bugüne kadar
NH90 ve EC725 helikopterleri
ile Scimitar paletli keşif aracı
ve Land Rover taktik teker-
lekli aracının yüklenmesi ile
ilgili denemeler yapıldı.
Yukarıdaki bilgiler ışığında;
A400M’de denenmiş, C-130
ile nakledilebildiği bilinen ve
boyutları A400M ile uyumlu
olan araç ve teçhizat göz
önüne alınarak, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) envanterinde
bulunan şu araçların ve teç-
hizatın A400M ile nakledilebi-
leceği söylenebilir:
n Paletli Araçlar: 

M113, Zırhlı Muharebe
Aracı (ZMA) ve AZMİM.

n Taktik Tekerlekli Araçlar:
KİRPİ, Cobra ve 
Land Rover.

n Helikopterler: Cougar,
(envantere girdiğinde) 
CH-47

n Diğer: 20 fit standart 
konteyner kullanan seyyar
sahra hastanesi (her 
sortide 2 konteyner 
taşınarak: Laboratuvar,
radyoloji, sterilizasyon,
ameliyathane, yoğun
bakım, tuvalet-duş, 

çamaşırhane, jeneratör,
su arıtma ve morg 
ünitelerinden oluşan bir
hastane için 10 sorti).

Kuşkusuz liste bu kadar
değil. Örneğin, kanatları ayrı-
lıp taşıma sandıklarında nak-
ledilebilen ANKA ve diğer
insansız hava araçları da bu
listeye eklenebilir. Ayrıca,
BLACK HAWK helikopteri gibi
boyutları sınırda olan araç-
larla ilgili yapılacak deneme-
ler sonrasında bu liste
uzayabilir.

Yetenek Artışı
A400M, çok çeşitli konularda
yeni ve önemli yetenekleri de
beraberinde getiriyor:
Kolay yükleme ve boşaltma: 
A400M’nin gövdesinin orta
bölümünde bulunan ana iniş
takımları, “eğilerek” uçağın
kargo bölümüne, yere göre 7
derecelik bir eğim verebiliyor.
Böylece, büyük hacimli yükle-
rin boşaltılması ve bunların,
uçağın 32 ton kapasiteli çekici

vinci kullanılarak yüklenmesi
kolaylaşıyor. Ayrıca, uçağın
bulunduğu alanın da eğimli
olması durumunda, iniş ta-
kımları, simetrik olmayan bir
şekilde eğilerek, uçağı düz bir
konuma getirebiliyor.
Hazırlanmamış 
pistlerden operasyon: 
Her ne kadar hazırlanmamış
pistlerden operasyon yapabil-
mek A400M’ye özgü bir özellik
olmasa da taşıyabildiği yük
göz önüne alındığında,
A400M’nin bu özelliği ek bir
vurgu gerektiriyor. A400M,
750 m uzunluğunda, CBR 6 sı-
nıfındaki pistlere, 25 ton yükün
yanı sıra 930 km’lik dönüş yol-
culuğu için yeterli yakıtla ine-
biliyor. Böylece, yükünü
indirmek için herhangi özel bir
teçhizat gerektirmeyen uçak,
yakıt ikmaline de ihtiyaç duy-
madan, dönüş yolculuğunu
gerçekleştirebiliyor.
Seri paraşütçü 
operasyonları: 
A400M’nin tasarımcıları, pa-
raşütçülerin, aynı anda her iki
yandaki kapılardan veya ram-
padan atlayabilmesi ve bu 
sırada bir çarpışma yaşan-
maması için, özel bir aerodi-
namik tasarım yaptılar.
Böylece taşınan paraşütçü
birliğinin tamamı, uçaktan,
bu özelliği olmayan uçaklara
göre %50 daha kısa zamanda
atlıyor ve paraşütçüler, bir-
birlerine daha yakın mesa-
fede yere inip, daha kısa
sürede bir araya gelerek gö-
revlerine başlayabiliyorlar.

Helikopterlere yakıt 
ikmali yapabilme: 
A400M, helikopterlere de yakıt
ikmali yapabilecek kadar
düşük irtifada ve hızda uçabili-
yor; ayrıca uçağın arkasındaki
aerodinamik etkiler, helikop-
terlerin uçağa yaklaşıp yakıt
ikmali yapabilmesine izin veri-
yor. Bu özellikler, Hv.K.K.lığı
envanterindeki KC-135R tan-
ker uçaklarında bulunmuyor.
TSK, ileride, havada yakıt ik-
mali için gerekli donanıma
sahip helikopterleri envante-
rine dâhil ederse A400M’yi bu
amaçla da kullanabilecek.

Örnek Senaryo: 
Barış Gücü Görevde
Türkiye’nin, bugüne kadar
katıldığı barış gücü görevle-
rinde konuşlandırılan barış
gücü birlikleri göz önünde
bulundurulduğunda, bir Barış
Gücü (BG) bölüğü en az; tak-
viyeli bir bölük karargâhı, 
3 adet BG takımı ve 1 adet
silah takımından oluşuyor.
Bölüğün toplam asker sayısı,
ihtiyaçlara göre değişim gös-
termekle birlikte, yaklaşık
180 kişi olarak ele alınabilir.
Bölüğün araç parkı ise 12
adet ZMA, 3 adet 4x4 taktik
tekerlekli araç, 3 adet silah
taşıyıcı araç (ZMA üzerine şe-
killendirilmiş) ve 6 adet kam-
yon şeklinde sıralanıyor.
Zaman kısıtı ya da deniz yol-
larının ve karayollarının ka-
palı olması nedeniyle bu
bölüğü, azami 3.300 km men-
zile havadan nakletmenin 
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Türk Kara Kuvvetlerine ait BLACK HAWK helikopteri, Afganistan’a nakledilmek üzere 
C-17 uçağına yükleniyor. A400M’nin envantere girmesi ile bu tablo bir daha yaşanmayabilir.
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Paraşütçüler, A400M’nin özel aerodinamik tasarımı sayesinde,
aynı anda, birbirlerine çarpmadan atlayış gerçekleştirebiliyor.
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gerektiği bir senaryo düşünü-
lecek olursa A400M kullanıl-
dığında, şöyle bir tablo ortaya
çıkıyor:
n 12 adet ZMA, 3 adet silah

taşıyıcı araç ve 3 adet 4x4 
taktik tekerlekli araçtan
aynı anda ikişer adedini 
taşınabildiği için, tüm 
bu teçhizat için 9 sorti 
yeterli oluyor.

n Kamyonların UNIMOG 
4x4 olduğu durumda,
6 adet kamyonu taşımak
için 3 sorti yeterli oluyor.

n Yukarıda belirtilen toplam
12 sorti sırasında, 
ayrıca 312 asker 
nakledilebiliyor.

n Yukarıda belirtilen toplam
12 sortinin her birinde,
toplam ağırlığı 6 tona
kadar çıkabilen 2’şer
palet, A400M’nin 
rampasında taşınabiliyor.
Bunların boyutları 
konusunda MIL-P-27443 E
standardı referans alınırsa

paletlerin boyutları 
2,74 m x 2,24 m x 0,76 m
oluyor.

Ortaya konulan tabloya göre,
barış gücü bölüğünün asker-
leri ve ana teçhizatının taşın-
ması için 12 adet sorti yeterli
olurken, diğer teçhizatın top-
lam 24 palete sığması duru-
munda, ek bir sortiye gerek
kalmıyor.
Bu noktada, A400M ve 
C130 karşılaştırılacak olursa: 
UNIMOG kamyonların yük-

sekliğinin C-130’un kargo bö-
lümünün yüksekliği ile aynı
değere sahip olduğunu; bu
nedenle C-130 ile taşınıp ta-
şınamayacaklarının denen-
mesi gerektiğini, ZMA’ların
ise ancak taretleri söküldü-
ğünde C-130’un kargo bölü-
müne sığdıklarını belirtmek
gerekiyor. Ayrıca, C-130’un
taşıma kapasitesi ve azami
yük ile menzili göz önüne
alındığında, benzer bir senar-
yonun C-130 ile ele alınması,

çok daha fazla uçak ya da
sefer sayısının yanı sıra belki
de başka bir ülkenin havaala-
nında bir yakıt ikmalini ge-
rektirebilecek.

Bölgesel Güç Özelliği
Pekişecek
Türkiye, bölgesinin önde gelen
ülkelerinden birisi olarak, as-
keri gücüyle de ağırlığını his-
settiriyor. Askeri gücün uzak
mesafelerde de etkisini belir-
leyen etmenlerden birisi uzun
menzilli vuruş yeteneği ise bir
diğeri de uzak mesafelere lo-
jistik olarak erişebilme kabili-
yeti. Bu kabiliyet, askeri
harekâtlarda olduğu kadar,
insani yardım görevlerinde de
kullanılabiliyor. A400M’nin
envantere girmesinin önemi
de bu noktada ortaya çıkıyor.
A400M ile TSK’nın caydırıcılığı
daha da artacak; aynı za-
manda Türkiye’nin dost eli,
daha dolu bir şekilde, daha
uzaklara erişebilecek.
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C-130E * C-160 ** A400M *** C-17 ****
Boy 29,3 m 32,1 m 45,10 m 53 m
Kanat Uzunluğu 39,7 m 40 m 42,4 m 51,75 m
Yükseklik 11,9 m 11,78 m 14,7 m 16,79 m
Kargo Bölümü Uzunluğu 12,31 m 17,21 m (rampa dahil) 17,71 m 26,82 m
Kargo Bölümü Genişliği 3,02 m 3,15 m 3,85 m 5,48 m
Kargo Bölümü Yüksekliği 2,74 m 2,98 m 4 m 3,76 m

Motor
4 x Allison T-56-A-15, 2 x Rolls-Royce Tyne 20 MK 22, 4 x  EuroProp International  4 x Pratt & Whitney F117
her biri 4.591 bg her biri 5.665 bg TP400-D6, her biri 11.000 bg PW-100 turbofan, her biri 40.400 lbf 

(180 kN) itki üretiyor.

Azami Sürat
20.000 fit irtifada 555 km/sa  535 km/sa (Mach 0,49) 780 km /sa (Mach 0,72) 28.000 fit irtifada 833 km/sa

(Mach 0,74)

Uçuş Tavanı 19 ton yük ile 19.000 fit 27.000 fit 40.000 fit 45.000 fit

Azami Kalkış Ağırlığı 69.750 kg 49.150 kg 141.000 kg 265.352 kg ("Barış Zamanı"
verisi olarak belirtiliyor)

Azami Yük 19.090 kg 16.000 kg 37.000 kg 77.519 kg
Azami Yük ile Menzil 1.850 km 1.200 km (14 ton yükle) 3.300 km 4.445 km
Personel Taşıma Kapasitesi 92 piyade ya da 64 paraşütçü 93 piyade ya da 61 paraşütçü 116 piyade ya da paraşütçü 102 piyade ya da paraşütçü
* Amerikan Hava Kuvvetleri verileri
** Türk Hava Kuvvetleri, Alman Hava Kuvvetleri ve kargo bölmesi boyutları için  www.theaviationzone.com verileri 
*** Airbus Military verileri
**** Amerikan Hava Kuvvetleri ve Boeing verileri

Tablo 1. C-130E, C-160,  A400M ve C-17 Teknik Verilerinin Karşılaştırması

C-130, C-160 ve C-17 ile ilgili değişik resmi kaynaklarda, birbirinden farklı veriler yer alıyor. Burada, belirtilen kaynaklardaki veriler kullanıldı. Ancak, resmi kaynaklardan elde edilen
bazı veriler, 4 uçak için de farklı senaryoları yansıtıyor. Örneğin, azami sürat verisi, her uçak için aynı şartlarda kaydedilen veriyi içermiyor. Bununla birlikte, tabloda yer alan veriler,
genel bir görüş oluşturmak için yeterli bilgiyi sağlıyor.

© US Air Force © Adrian Pingstone © Airbus Military © US Air Force
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Sac Kesim Töreni’ne ka-
tılan Türk heyetinde;
Türkiye’nin Pakistan

Büyükelçisi Sadık Babür Gir-
gin, Savunma Sanayii Müste-
şarı Murad Bayar, Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
ve STM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Faruk Özlü, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Elektro-

nik Harp Daire Başkanı ve
STM Yönetim Kurulu Üyesi
Elife Ünal, STM Genel Mü-
dürü Recep Barut, STM Genel
Müdür Yardımcısı M. Yavuz
Bartu, STM Deniz Projeleri
Direktörü M. Savaş Onur
başta olmak üzere, çok sa-
yıda katılımcı yer aldı. Pakis-
tan tarafında ise Pakistan

ÖZEL HABER

Pakistan’dan STM’nin Güzel 
Haberleri Gelmeye Devam Ediyor:
Denizde İkmal Tankerinin
Sac Kesim Töreni Yapıldı
Bu yılın başında, 22 Ocak’ta, Pakistan’ın
Denizde İkmal Tankeri Tedarik Projesi
kapsamında STM ile sözleşme 
imzalanması ile başlayan çalışmalar,
27 Kasım’da, Karaçi’de gerçekleştirilen
Sac Kesim Töreni ile yeni bir aşamaya
girdi. Türk Savunma Sanayisi’nin 
gelişim gösterdikçe katma değeri 
yüksek ürün ve hizmetlere yönelmesi
ile ilgili en güzel örneklerden birisi
olan proje, hem Türkiye hem de 
Pakistan’ın geleceğinde önemli bir 
rol oynamaya aday.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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Savunma Üretim Bakanı
Rana Tanveer Hussain, Sa-
vunma Üretim Bakanlığı Mü-
himmat Üretim Direktörü
Tuğgeneral Adnan Nazir, Ka-
raçi Tersanesi Genel Müdürü
Tuğgeneral Syed Hasan Nasır
Shah, Üretim Müdürü Komo-
dor Saleem Iqbal ve diğer
yetkililer hazır bulundu. Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ve STM’nin davetlisi
olarak çok sayıda basın men-
subu da töreni yerinde izleme
imkânı buldu.

Köklü İş Birliği
Törende, Denizde İkmal 
Tankeri hakkında bilgi arzının
ardından bir konuşma yapan
Savunma Sanayii Müsteşarı
Bayar, Türkiye ve Pakistan’ın
yakın iki müttefik olduğunu;
her iki ülkenin de bölgesel

sorunlara benzer yaklaşımlar
gösterdiğini ve barışa katkıda
bulunduklarını söyledi. 
Türkiye’nin milli savunma sa-
nayisini geliştirmek için gös-
terdiği çabayı anlatan Bayar,
gelinen noktada, Pakistan ile
yürüttükleri projelerden bah-
setti. Bayar, bu projeleri şöyle
sıraladı:
n ASELSAN ile NRTC 

(National Radio & Telecom
Corporation / Ulusal Telsiz
ve Telekom Şirketi) 
arasında yürüyen yazılım
tabanlı telsiz projesi ile
diğer telsiz projeleri,

n Pakistan Hava 
Kuvvetlerine ait F-16
uçaklarının TUSAŞ 
tarafından modernize 
edilmesi,

n HAVELSAN tarafından 
teslim edilen Elektronik
Harp Test ve Eğitim Sahası
(EHTES) ile Topçu Atış 
İleri Gözetleyici ve Ateş
İdare Merkezi Eğitim 
Simülatörü,

n HAVELSAN tarafından 
teslim edilen MEIS-BM
(Military Enterprise 
Information System –
Battle Management / 
Askeri Kurumsal Bilgi 
Sistemi – Muharebe 
Yönetimi) yazılımı ve

n Yonca-Onuk Tersanesi 
tarafından teslim edilen 

2 adet Kaan 15 sınıfı ONUK
MRTP15 ve 2 adet Kaan 33
sınıfı ONUK MRTP33 botu.

Denizde İkmal Tankeri Proje-
si’nin bu uzun soluklu iş bir-
liğinin yeni bir sayfası
olduğunu belirten Bayar,
STM’nin yaptığı tasarım ve
sağlayacağı malzeme ve alt
sistemlerle geminin Kara-
çi’de inşa edileceğini hatırla-
tarak proje ile sağlanacak
kazanımları şöyle listeledi:
n Hem Pakistan hem de

Türk askeri gemi inşa 
sanayilerine istihdam 
yaratılması,

Uzunluk : 158,4 m
Genişlik : 22 m
Draft : 6,85 m
Deplasman : 15.602 ton
Azami Sürat : Saatte 20 deniz mili
Seyir Sürati : Saatte 15 deniz mili
Seyir Siası : 10.000 deniz mili
Mürettebat : 206
Silahlar : Phalanx 20 mm nokta savunma sistemi; 

12,7 mm makinalı tüfekler; MASS sahte hedef sistemi
Tasarım : Gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemeyi amaçlayan

uluslararası bir anlaşma olan MARPOL uyumlu 
çift tekne

Görev ile İlgili Özellikler : Seyir hâlinde diğer donanma unsurlarına yakıt, su vb.
sıvı ve gıda, ilaç gibi katı kargo nakli gerçekleştirme

Diğer Özellikler : Hastane altyapısı, helikopter pisti ve hangarı

Denizde İkmal Tankeri’nin Teknik Özellikleri
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n Kalifiye edilmiş askeri
gemi tasarımı ile ilgili bilgi
birikiminin arttırılması,

n Uluslararası pazarda yeni
fırsatların yaratılması ve

n Prestij kazanılması.
Bayar, projenin bu konuma
gelmesinde, Pakistan Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının
bilgi ve tecrübesi ile Karaçi
Tersanesi’nin yetenekleri ve
bilgi birikiminin önemli bir rol
oynadığının da altını çizdi.
Bayar, konuşmasını, bu pro-
jenin bir başlangıç olduğunu
vurgulayarak tamamladı.

Pakistan’da Gemi 
İnşasının Adresi: 
Karaçi Tersanesi
Törende son konuşmayı ger-
çekleştiren Pakistan Sa-
vunma Üretim Bakanı Rana
Tanveer Hussain, Pakistan ile
Türkiye arasındaki yakın iliş-
kilere vurgu yaptı ve törenin

tarihi bir an olduğunu ifade
etti. Karaçi Tersanesi’nin Pa-
kistan için stratejik öneme
sahip olduğunu belirten
bakan; tersanenin, askeri
projelerin yanı sıra sivil
alanda da önemli projelere
imza attığını, zamanında tes-
limat ve yüksek kalite nitelik-
leriyle öne çıktığını söyledi.
Hussain, Pakistan Hükü-
meti’nin tüm gemi inşa proje-
lerini Karaçi Tersanesi’ne
verme konusundaki kararlılı-
ğını da ifade etti ve tersanenin
son 2 yıl içinde, yaklaşık
7.484.000 lira vergi ödediğini
ve 9.355.000 lira kâr ettiğini
açıkladı.

Üretim İçin 
İlk Adım Atıldı
Konuşmaların ardından,
gemi inşasının ilk adımı olan
sac kesimi gerçekleştirildi.
Takvimine uygun olarak iler-

leyen projenin, toplamda 4
sene sürmesi planlanıyor.
STM Genel Müdürü Recep
Barut ile yaptığımız ve MSI
Dergisi’nin Mart sayısı (Sayı
91)’nda yayınlanan söyleşide
Barut, projede opsiyon olarak
2. geminin de bulunduğunu
ve bu proje ile başlayan iş bir-
liğinin, başka sınıftaki gemi-
lerle devam edebileceğini
belirtmişti. Barut, aynı söyle-
şide, projenin mali boyutunun
100 milyon dolara yakın bir
rakam olduğunu ve proje ile
ilgili olarak yüzde 2 civarında
offset yükümlülüklerinin bu-
lunduğunu açıklamıştı.
Pakistan ile Türkiye arasında
askeri gemi inşası konusunda
bir ilk olan Denizde İkmal Tan-
keri Projesi’nin, yakın gele-
cekte benzer müşterek
savunma projelerinin gerçek-
leşmesine de öncülük etmesi
bekleniyor.

ÖZEL HABER

Dünya 
Denizlerinde
STM
STM, MİLGEM Projesi ile 
birlikte, 2006 yılından itibaren,
deniz projelerine yönelik
mühendislik, dizayn ve 
operasyon hizmetleri 
verebilecek bir yapılanma ile
uzman ve kilit bir kadro 
oluşturdu.
STM, Pakistan Denizde İkmal
Tankeri Projesi’ne ilave olarak;
n  TCG HEYBELİADA (F-511) ve 
    TCG BÜYÜKADA (F-512) 
    korvetlerine yönelik dizayn, 
    inşa ve donatım malzeme ve
    hizmetleri tedariki,
n  Gölcük Tersanesi 
    Komutanlığında inşa edilecek 
    olan havadan bağımsız tahrik 
    sistemi (AIP)’ne sahip 6 adet 
    yeni tip denizaltı tedarik 
    projesinde, tedarik ve dizayn 
    faaliyetlerine katılım, 
    Gölcük Tersanesi altyapısının 
    yenilenmesi, yerli katkı 
    faaliyetlerinin kontrolü,
n  AY Sınıfı Denizaltı Cihaz / 
    Sistem Modernizasyon 
    Projesi,
n  Denizde İkmal ve Muharebe 
    Destek Gemisi (DİMDG) 
    Projesi’nin gemi teknik 
    isterlerinin belirlenmesine 
    yönelik ön dizayn ve 
    fonksiyonel dizayn çalışmaları,
    sorumluluklarını da üstlenmiş 
    durumda.

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Rana Tanveer Hussain
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Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet

Acar, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi (TOBB
ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Necip
Camuşcu, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşarı Vedat Mirmah-
mutoğullar ve projede yer
alan kurum ve kuruluşlardan
çok sayıda davetlinin katıldığı
törende ilk olarak, SSM 
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Daire Başkanlığı Bilgi Tekno-
lojileri Projeleri Grup Müdürü
Zübeyde Arslanoğlu ve 
HAVELSAN Proje Yöneticisi
İsmail Cenik birer sunum
gerçekleştirerek proje hak-
kında bilgilendirme yaptılar.
Anadolu atmacası Tuy-
gun’dan esinlenerek isimlen-
dirilen projede; farklı optik
bantlarda çalışan algılayıcı
verilerinin birleştirilmesi ve
nesnelerin spektral imzaları-
nın kullanılması ile hedef tes-
piti ve teşhisi yapabilecek
hiperspektral görüntüleme
ve füzyon teknolojileri gelişti-
rilmesi amaçlanıyor. Böylece,
bu teknolojileri barındıran
görüntüleme sistemleri kul-

lanılarak askeri hedeflerin,
hint keneviri ve haşhaş gibi
narkotik bitkilerin ve gaz sa-
lınımlarının tespit edilmesi
mümkün hâle gelecek.
Projenin daha geniş kapsamlı
ve uzun vadeli hedefleri ise
şöyle sıralanıyor:
n Türk Silahlı Kuvvetlerini

keşif ve istihbarat 
faaliyetleri kapsamında
desteklemek,

n Milli hiperspektral kamera

geliştirilmesi için bilgi 
birikimini sağlamak ve

n Üniversite ve sanayi 
iş birliği sağlanarak, 
hiperspektral alanda bilgi
birikimi oluşturmak.

Projenin kilit teknolojisi ola-
rak öne çıkan hiperspektral
görüntüleme, insan gözünün
algılayabildiği optik spekt-
rumdan çok daha geniş bir
spektrumda, değişik dalga
boylarında görüntüleme ya-

pılabilmesine dayanıyor.
Tören sırasında iletilen bilgi-
lere göre, insan gözü, 400 ile
700 nm dalga boyu aralı-
ğında, kırmızı, yeşil ve 
mavi renklerde görüntüleme
yapabiliyor. Hiperspektral
görüntülemede ise nesne-
lerden yansıyan ışık, yüz-
lerce bantta algılanarak
görüntüler oluşturuluyor.
Her nesnenin, farklı dalga
boylarında, karakteristik im-
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Anadolu Atmacası,
Spektruma 
Hâkim Olacak
Elektro-optik cihazlar alanında geliştirdiği özgün çözümler ile 
önemli aşamalar kaydeden Türk Savunma Sanayisi, 
bu cihazlarla elde edilen görüntülerin çeşitlendirilmesi ve 
kıymetlendirilmesi konusunda, uzun süreli iş birliklerinin de 
temelini atacak bir proje için kolları sıvadı. Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) tarafından HAVELSAN ana yükleniciliğinde 
başlatılan İleri Görüntüleme Teknolojileri (TUYGUN) Projesi için imzalar, 
15 Kasım’da, SSM’de düzenlenen tören ile atıldı.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Gökçe tuygun 
(Circus cyaneus)

Afganistan’da, yüzeyde bulunan madde ve mineralleri gösteren, hiperspektral görüntüleme
ile elde edilmiş harita.
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zaları bulunuyor. Diğer bir
deyişle insan gözünün işlev
gördüğü dalga boylarında
fark edilemeyen bir nesne ya
da özellik, farklı bir dalga bo-
yunda, açıkça ortaya çıkabi-
liyor. Bunun için, değişik
dalga boylarında görüntü-
leme yapan algılayıcılara ih-
tiyaç olduğu gibi, her bir
nesnenin ya da maddenin,
hangi dalga boyunda nasıl bir 
görüntü oluşturduğunun
(imzasının) da bilinmesi 
gerekiyor. Hiperspektral 
görüntüleme yönteminin
kullanım alanları, törende
yapılan sunumlarda şöyle sı-
ralandı:
n Madencilik alanında, 

yer altı kaynaklarının 
tespit edilmesi,

n Tarımda, hasat zamanı
oluşabilecek olası hastalık
ve ziyanların zamanında
tespit edilerek önlenmesi,

n Askeri alanda, termal 
kızılötesi hiperspektral 
görüntüleme,

n Astronomide, uzak gezegen,
meteor, yıldız ve bulutsu
gibi gök cisimlerinde 
bulunan maddelerin 
belirlenmesi,

n Havadaki renksiz ve 
kokusuz zararlı maddelerin
tespit edilmesi ve

n Fabrika ve yük gemilerinden
sızan zehirli atıkların 
tespit edilmesi.

Altyapı Oluşturuluyor
Projede geliştirilecek tekno-
lojiler, yine proje kapsa-
mında tasarlanacak hava ve
kara sistemlerinde kullanı-
lacak. Bunlardan çok geniş
alanlar üzerinde kısa za-
manda keşif, izleme ve yakın
gerçek zamanlı hedef tespiti
yapılabilecek şekilde geliş-
tirilecek hava platformu, hi-
perspektral kameraların
yanı sıra tespit ve menzil bil-
gisi için lazer ışınlarını kul-
lanan LIDAR algılayıcısı ile
donatılacak. Algılayıcılar,
seçilen hava platformuna,
platformda gerçekleştirile-
cek yapısal modifikasyon-
larla entegre edilecek.
Modifiye edilmiş hava plat-
formunun sertifikasyonu da
yapılacak. Hava platformu
ile birlikte kullanılacak yer
istasyonunda, alınan görün-
tülerin analizleri gerçekleş-
tirilecek.

Proje sonunda ortaya çıka-
cak hava platformu, operas-
yonel olarak kullanılacak.
Tören sırasında gösterilen
tanıtım filminde, hava plat-
formu olarak bir C-160 nak-
liye uçağının kullanıldığı
gözlerden kaçmadı. Bununla
birlikte, konu ile ilgili bilgi al-
dığımız yetkililer, platform
hakkında nihai kararın henüz
verilmediğini; sistemin opti-
mum çalışacağı irtifanın be-
lirlenmesinin ardından daha
sağlıklı bir kararın verilebile-
ceğini belirttiler. Yüksek ir-
tifa; türbülans gibi hava
hareketlerinin etkisi dışında,
daha stabilize bir uçuş ve
daha geniş bir görüş açısı
sağlıyor. Bununla birlikte,
alçak irtifa ise aynı optik al-
gılayıcı ile daha yüksek çözü-
nürlüklü görüntü elde
edilmesine imkân tanıyor.
Projede, prototip olarak ge-
liştirilecek, hareketli ve
sabit olmak üzere iki farklı
konfigürasyondaki kara sis-
temleri başarılı bulunursa
seri üretimleri de gündeme
gelecek. Sabit Yer Sistemi
ile kritik noktalardan emni-
yetli bir şekilde keşif, izleme

ve yakın gerçek zamanlı
hedef tespiti yapılabilecek.
Hareketli Yer Platformu ise
kara ulaşım hatlarında yakın
gerçek zamanlı hedef tespiti
gerçekleştirebilecek.
Proje tamamlandığında elde
edilecek teknolojik kazanım-
lar ise şöyle sıralanıyor:
n Spektrometre ve 

hiperspektral kameralardan
toplanacak verilerle 
oluşturulacak olan 
Spektral İmza Kütüphanesi,

n Arazi haritalama, 
modelleme, değişiklik
analizleri ve sınıflandırma
ile ilgili verilerin elde 
edilmesi ve

n Hiperspektral ve LIDAR
görüntüleme, analiz ve
kıymetlendirme alanında
uluslararası alanda öncü
ve lider yeteneklerin 
kazanılması.

Geniş Tabanlı İş Birliği
TUYGUN Projesi, geniş bir ta-
bana yayılan kurgusu ile de
dikkat çekiyor. Hiperspektral
görüntüleme konusunda bir
ekosistemin kurulmasını sağ-
lamayı da amaçlayan projede,
ana yüklenici HAVELSAN’ın
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SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Projeleri Grup Müdürü 

Zübeyde Arslanoğlu

ODTÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Alatan

HAVELSAN 
Proje Yöneticisi 
İsmail Cenik

TUYGUN PROJESİ PROJE TAKVİMİ
FAZ-1 FAZ-2

T0 20 T1 T1+15        T1+21 T1+25

FAZ-1 Veri Toplama Altyapı Faaliyetleri FAZ-2 Veri Toplama Altyapı Faaliyetleri

FAZ-1 Sistem Altyapıları Geliştirme FAZ-2 Sistem Altyapıları Geliştirme

FAZ-1 Spektral Kütüphane Geliştirme Spektral Kütüphane Sistemi

Başlangıç Prototip Sürüm Faaliyetleri Sabit Yer Platformu Sistemi

Hareketli Yer Platformu sistemi

Hava (Uçak) Platformu Sistemi

Faaliyetler: İmza Toplama ve Oluşturma, Algoritma Geliştirme, Teknoloji Gösterimi, Çıktılar: Spektral Kütüphane Sistemi, Sabit Yer Platfromu Sistemi, 

Hareketli Konsept ve Yetenek Raporu Oluşturulması Yer Platformu Sistemi, Hava (Uçak) Platformu Sistemi
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yanı sıra SDT ve MilSOFT 
ana alt yüklenici, PALSİS ve
Mikro-Tasarım firmaları ise alt
yüklenici olarak görev alacak.
Projenin akademik ayağında
ise Bilkent Üniversitesi, Hacet-
tepe Üniversitesi, Kocaeli Üni-
versitesi, ODTÜ, Sabancı
Üniversitesi ve TOBB ETÜ’den,
toplam 8 akademisyen yer ala-
cak. Akademisyen sayısı, alt
yüklenici firmaların kullana-
cağı danışmanlarla daha da ar-
tabilecek. Ayrıca, TUYGUN
Projesi’nde, ODTÜ’de kurul-
makta olan Görüntü Analizi
Merkezi (GAM) de rol alacak.

Görüntüleme 
Teknolojilerinde 
Mükemmeliyet 
Merkezi
Törende, GAM ile ilgili bilgi-
leri, ODTÜ Elektrik ve Elek-
tronik Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın
Alatan verdi. Merkezin ana ku-
ruluş amaçlarının; araştırma-
cılar, görsel veri tabanları ve
teknoloji konularında birikim
sağlamak olduğunu belirten
Prof. Dr. Alatan, aynı zamanda
görüntüleme konusunda üst
düzeyde eğitim vermeyi de he-
deflediklerini ekledi.Prof. Dr.
Alatan, merkezin ilgi alanla-
rını; uzay, hava ve yer unsur-
larından, pasif ve aktif
algılayıcılar ile elde edilen
görüntü ve görüntü dizile-
rinde yer alan hedef ve kav-
ramların tespit, teşhis, füzyon
ve takip edilmelerine yönelik
çözümler üretmek olarak

açıkladı. Savunma ve güvenlik
alanlarına yönelik görüntü-
leme ile ilgili çalışmalar kap-
samında, Görüntü Analizi ve
Otomatik Hedef Tanıma Sis-
temi (HASAT) Projesi’nde de
yer aldıklarını hatırlatan 
Prof. Dr. Alatan, SSM tarafın-
dan başlatılan, HAVELSAN, 
ASELSAN ve SDT tarafından
yürütülmekte olan projede, 
9 öğretim üyesinin ve 18 araş-
tırmacının çalıştığını söyledi.
HASAT Projesi’nde elektro-
optik algılayıcılardan ve sen-
tetik açıklıklı radarlardan
alınan görüntüler işlenerek
hedeflerin otomatik tespitinin
ve teşhisinin gerçekleştirile-
rek tanınmaları amaçlanıyor.
GAM’ın kuruluşu ve gelişmesi
ile ilgili süreç hakkında da
bilgi veren Prof. Dr. Alatan,
HASAT Projesi ile temel alt-
yapının oluşturulmasının ar-

dından, TUYGUN Projesi’nin
de araştırıcı istihdamı açısın-
dan can suyu ve üniversite
dışı öğretim üyeleri ile ortak
çalışma imkânı sağlayacağını
ifade etti.

Savunma Sanayisi 
Çalışmalarının 
Geri Dönüşü 
Çok Büyük
Törende konuşan ODTÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Acar,
kendileri açısından savunma
teknolojilerinin kritik alanlar
olduğunu, bu alanlarda faali-
yet gösteren firmaların geliş-
mesinde önemli roller
oynadıklarını, savunma proje-
lerinin de geri dönüşleri ile
başka sektörlerde kendilerine
yardımcı olduğunu söyledi.
ODTÜ’de hâlen öğrenim
gören 1000’den fazla lisans-
üstü öğrencisinin savunma

sanayisinde çalıştığını; son 
5 yılda savunma alanındaki
çalışmaları için ODTÜ’nün
kullandığı bütçenin 50 milyon
lirayı aştığını açıklayan Prof.
Dr. Acar, tüm bu çalışmaların
SSM’nin liderliği ile birlikte
vizyon, sistem ve süreklilik
kazandığını ifade etti. Prof.
Dr. Acar, yeni bir alana gir-
meleri söz konusu oldu-
ğunda, üniversite olarak 
3 soru sorduklarını belirte-
rek, bunları; “Burada bir
talep, bir ihtiyaç var mı? Bu
alanda olmak ister miyiz? Biz
bunu en az başka bir kurum
kadar iyi yapabilir miyiz, re-
kabet avantajımız var mı?”
şeklinde sıraladı. Hem yurt içi
hem yurt dışı rekabeti önem-
sediklerini söyleyen Prof. 
Dr. Acar, rekabet alanında
Türkiye’nin eksiğinin ise ku-
rumların iş birliği yapması ol-
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ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı 
Vedat Mirmahmutoğullar, imzaların atılmasının ardından, 
projenin önemine vurgu yapan kısa bir konuşma yaptı.



duğuna belirtti ve SSM’nin iş
birliğini geliştiren çalışmala-
rına değindi.

Güven Vurgusu
Daha sonra kürsüye gelen 
ve kısa bir konuşma yapan
HAVELSAN Genel Müdürü
Sadık Yamaç, projenin öne-
mine, katkılarına ve projedeki
iş birliklerine dikkat çekti. Öz-
günlük niteliği öne çıkan bu
zorlu projede HAVELSAN’ın
geçmiş tecrübesi ve yetenek-
leri ile önemli bir katkı sağla-
yacağının altını çizen Yamaç,
SSM’nin kendilerine güvendi-
ğini ve bu güvenin çalışmaları
için gerekli motivasyonu sağ-

ladığını söyledi. Yamaç’ın
vurgu yaptığı bir diğer konu,
projenin sivil alanda da özel-
likle bitki örtüsü konusundaki
çalışmalara sağlayacağı katkı
oldu.

Otomasyon Sağlanacak
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar yaptı. Projenin
teknik ayrıntılarının karmaşık
olduğunu ifade eden Bayar,
genel hatları ile projede neler
yapılacağını, sade bir dille ak-
tardı. Türkiye’nin algılayıcılar
konusunda çok sayıda yatırım
yaptığını, bunun sonucunda da
çok büyük bir görüntü ve veri

akışı başladığını, mevcut du-
rumda bu görüntülerin opera-
törler tarafından izlenerek
değerlendirildiğini; TUYGUN
Projesi ile görüntülerin analiz
edilmesine bir akıl eklenece-
ğini anlattı. Projede KOBİ’ler
ve üniversitelerin yer alması-
nın önemine de vurgu yapan
Bayar, projede sadece mü-
hendislik işi olsa savunma sa-
nayisi firmalarının yeterli
olacağını; fakat bunların öte-
sinde, bilimsel çalışmalara da
ihtiyaç duyulduğundan çok sa-
yıda üniversite ile birlikte çalı-
şılacağını belirtti. Bayar,
sözlerini, askeri bir proje ile
atılan temelden tarım, çevre

ve enerji sektörlerinin de ya-
rarlanacağına dikkat çekerek
ve katılımı nedeniyle Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşarı Vedat Mirmah-
mutoğullar’a teşekkür ederek
tamamladı.
Törenin sonunda, HAVELSAN
ile SDT ve HAVELSAN ile 
MilSOFT arasında mutabakat
muhtıraları, HAVELSAN ile
ODTÜ arasında Görüntü Ana-
liz Merkezi Niyet Anlaşması
ve SSM ile HAVELSAN ara-
sında proje sözleşmesi imza-
landı. Anı Belgesi imzası ve
hatıra fotoğrafı çekimi sonra-
sında düzenlenen kokteyl ile
tören sona erdi.



NATO’nun, gelecek plan-
larını endüstri ile bir-
likte değerlendirdiği

bir platform niteliği taşıyan et-
kinlikte, bu yılın ana temaları,
NATO’nun “Smart Defence”
(Akıllı Savunma) ve “Connected
Forces” (Bağlanmış Güçler)
girişimleri oldu. Değişen sa-
vunma ve güvenlik ihtiyaçları-
nın ve yaşanan bütçe
kısıtlarının, üye ülkelerin 
iş birliğine daha çok vurgu 
yapılması ihtiyacını doğurdu-
ğunu düşünen NATO, bu
amaçla geçtiğimiz sene
“Smart Defence” girişimini
başlatmıştı. NATO’nun, ittifa-
kın savunma gücünü arttır-
mak için başlattığı bir diğer
girişim olan “Connected 
Forces” ise askeri öğrenimi,
eğitimi ve tatbikatları genişlet-
meyi; teknolojinin kullanımını
geliştirmeyi amaçlıyor.
Etkinlik, NATO Genel Sekre-
ter Yardımcısı Büyükelçi 
Alexander Vershbow ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’ın açılış konuş-
maları ile başladı. Vershbow,

etkinliğin NATO için çok
önemli olduğunu ve etkinlikte
NATO’nun uzun vadeli kabili-
yetleri ile ilgili yapılacak tar-
tışmaların sonuçlarının NATO
genelindeki alt birimlere ile-
tileceğini; bu alt birimlerin de
bunları kendi çalışmalarında
dikkate alacağını belirtti.
NATO genelinde sinerji yarat-
mayı ve tekrarları önlemeyi
amaçladıklarını söyleyen
Vershbow; gelecek yıl Afga-
nistan’dan kuvvetlerin çekil-
mesi ile son yıllarda üst
seviyede devam eden operas-
yonel temponun sona erece-
ğini; bu tempo nedeniyle
yavaşlayan modernizasyon
çalışmalarının tekrar gün-
deme geleceğini anlattı. Bu
ortamda, NATO’nun eksikli-
ğini hissettiği; keşif, gözet-
leme ve istihbarat
platformları, hassas güdümlü
mühimmat, havada yakıt ik-
mali ve ağır nakliye uçakları
gibi yetenekleri kazanmak için
çalışmalar yapacaklarını kay-
deden Vershbow, bütçe kısıt-
larının gündemde olduğu bir

ortamda bunları gerçekleştir-
menin çözümünü ise Smart
Defence girişiminde gördük-
lerini ifade etti. Vershbow,
başlattıkları ve iş birliği ile yü-
rütülen çalışmalara örnek
olarak NATO füze savunma
sistemi ve el yapımı patlayıcı-
lar konularını verdi. Konuş-
masının son bölümünde,
endüstrinin rolüne değinen
Vershbow; endüstriden kabili-
yet geliştirilmesinde, özellikle
gereksinimlerin belirlenme-
sinde rol almasını ve yenilikler
getirmesini beklediklerini ve
endüstri ile ilişkileri yeni bir
seviyeye çekmek istediklerini
vurguladı.

Türk Savunma 
Sanayisi NATO’da
Daha Aktif 
Rol Oynamaya Hazır
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, konuşmasına,
durum tespiti yaparak baş-
ladı. Türkiye’nin savunma ih-
tiyaçlarının, bulunduğu bölge
tarafından belirlendiğini; aynı
zamanda uluslararası yü-

kümlülüklerin de karar sü-
reçlerine dâhil edildiğini;
Soğuk Savaş’ın sona ermesi-
nin ardından, Türkiye’nin
barış gücü operasyonlarına
destek vererek NATO içindeki
rolünü arttırdığını anlattı.
Bayar, Malatya’da kurulu bu-
lunan radarı da Türkiye’nin
NATO’ya katkıları arasında
saydı.
Önümüzdeki dönemde NATO’yu
bekleyen güçlüklere de deği-
nen Bayar; yaklaşık 20 yıldır
süren müşterek operasyon-
lar sonrasında, gelecekte, bu
tür görevlere hazırlığı üst dü-
zeyde tutmanın önemli olaca-
ğını ve bütçe kısıtlarının bu
tür hazırlıkları zorlaştıraca-
ğını kaydetti. Bayar, Smart
Defence girişimi kapsamın-
daki toplam 44 adet projeden
32 tanesinde Türkiye’nin yer
aldığını ve bunlardan 2 tane-
sinde lider rol üstlendiğini
söyledi. Siber güvenlik gibi
yeni konuların gündemle-
rinde yer almaya başladığını
belirten Bayar, dinleyicilere,
Türk Savunma Sanayisi ile il-
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Türk Savunma Sanayisi 
NATO’daki Ağırlığını Arttırıyor

NATO’nun her yıl düzenlediği endüstri etkinliği, bu yıl “NATO Endüstri Forumu 2013”
başlığı ile 14 Kasım’da, İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği
yaptığı etkinliğe, NATO, üye ülkeler ve endüstriden, yaklaşık 500 temsilci katıldı.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com   -   Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
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Forum kapsamında, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Alexander Vershbow, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar
ve NATO Transformasyon Yüksek Komutanı Orgeneral Jean-Paul Palomeros’un katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.
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gili bilgiler de verdi ve NATO
için savunma sanayisi ala-
nında önemli bir ortak olmak
istediklerini ifade etti.

Basının Gündemi 
Uzun Menzilli 
Füze Projesi
Açılış konuşmalarının ardın-
dan Murad Bayar, Alexander
Vershbow ve NATO Transfor-
masyon Yüksek Komutanı
Orgeneral Jean-Paul Palo-
meros bir basın toplantısı dü-
zenledi. Toplantıda sorulan
soruların tamamı, Türkiye’nin
Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi Pro-
jesi ve bu proje kapsamında
Çin Halk Cumhuriyeti’nde
yerleşik CPMIEC kuruluşu ile
sözleşme görüşmelerine
başlanması ile ilgili yöneltildi.
Bayar, söz konusu projenin
Türkiye’nin ulusal bir projesi
olduğunu, konu ile ilgili 
NATO’nun endişelerini anla-
dıklarını ve dikkate aldıklarını;
ihalenin, Türkiye’nin konu 
ile ilgili mevzuatı uyarınca 
yürütüldüğünü ve sonuçlandı-
rılacağını belirtti. İhale kapsa-
mında karar verilirken ilk
kriterin operasyonel ihtiyaçla-
rın karşılanması; ikinci krite-
rin teknoloji transferi; son
kriterin ise fiyat olduğunu
vurgulayan Bayar, yaklaşık 30
sene envanterde kalacak bir
sistemi tedarik etmekte ol-
duklarını ifade etti. Bayar’ın
dikkat çektiği bir diğer konu
da ihale sonucunda alınacak
sistemin yetenekleri ile ilgili
bir yanlış anlaşılma oldu-
ğuydu. Bayar, sistemin hem
hava hem de füze savunması

işlevlerini göreceği; bununla
birlikte füze savunması konu-
sunda THAAD gibi daha yük-
sek irtifalarda önleme
yapabilen sistemler kadar ye-
tenekli olmayacağını kaydetti.
Alexander Vershbow da konu
hakkında söz aldı ve ihale ile
ilgili Türkiye’ye yapılan bir
baskı olmadığını; devletlerin
kendi kararlarını verdiğini;
bununla birlikte, NATO’nun
temel prensiplerinden birisi-
nin sistemlerin birlikte çalış-
ması olduğunu ve Türk
tarafının da bu noktanın far-
kında olduğunu belirtti.

Endüstrinin 
Dönüşümü 
Gerçekleşmeli
Etkinliğin geri kalanında, 
3 adet panel düzenlendi:
n Yaklaşık 20 yıldır süren

müşterek operasyonların;
gelecekte göreve hazırlık
oranlarını, hazırlanma 
süreçlerini ve bunların 
etkinliğini nasıl etkileyeceğini
ele alan “NATO Operasyonel

Bakış Açısı” başlıklı panel,
n Zorlu ekonomik şartlarda

başarılı olan firmaların
tecrübelerinin anlatıldığı
“Endüstriden İlham Verici
Stratejiler” başlıklı 
panel ve

n NATO ile savunma ve 
güvenlik sanayilerinin 
ilişkilerinin etkinliğini ve
verimliliğini arttıracak,
Smart Defence ve 
Connected Forces 
girişimlerini destekleyecek
ve yeni yeteneklerin 
geliştirilmesini sağlayacak
önerilerin değerlendirildiği
“NATO – Endüstri 
İlişkileri” başlıklı panel.

Üçüncü panelde konuşmacı-
lar arasında yer alan Murad
Bayar, NATO ile endüstri ara-
sında geçerli olacak yeni bir
model arayışının hâlen devam
etmekte olduğunu söyledi. 
Ne Türkiye’de ne de diğer
müttefik ülkelerde yürütülen
karmaşık savunma projeleri-
nin hemen hemen hiç birisi-
nin takvim ve performans

parametrelerinde başarılı ör-
nekler olarak ortaya konama-
yacağının altını çizen Bayar,
bu durumda, projelerin kar-
maşıklığının ve gereksinimle-
rinin net olarak ortaya
konamamasının olduğu kadar
endüstrinin Soğuk Savaş son-
rası geçirmesi gereken deği-
şimi yaşayamamış olmasının
da etkili olduğunu; verimsiz-
likleri ortadan kaldıracak bir
yeniden yapılanmaya ihtiyaç
duyulduğunu ifade etti. Bayar,
artık bir ekipman almaktan
değil, bir yetenek edinip ömür
devri boyunca kullanmaktan
bahsedildiğini; ömür devri
desteği için yerel yeteneklerin
önemli olduğunu; bu çerçe-
vede NATO kapsamında 
çözümün KOBİ’leri, yerel en-
düstriyi ve yetenekleri en-
tegre etmekten geçtiğini
belirtti. Endüstri için yapılan
çalışmaların, iş hacmi ya-
ratma ya da offset amacı taşı-
maması gerektiğini; pek çok
uluslararası projede, önden iş
paketleri hakkında pazarlıklar
yapıldığını anlatan Bayar, bu
anlayış değişmedikçe, endüs-
trinin de gerekli dönüşümü
yaşayamayacağını değerlen-
dirdi. Bayar, konuşmasının
son bölümünde, NATO içinde
bile müttefikler arasında tek-
noloji paylaşımının çeşitli 
koruma önlemleri ile engel-
lendiğine ve bu durumun bazı
ülkelerin kendini dışlanmış
hissetmesine yol açtığına de-
ğinerek, bu durumun değiş-
mesi gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreter
Yardımcısı Büyükelçi
Alexander Vershbow

Savunma Sanayii
Müsteşarı 
Murad Bayar
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IDEX 2013 fuarı sırasında,
ASELSAN Savunma Sis-
tem Teknolojileri Grup

Başkanı Fuat Akçayöz ile yap-
tığımız ve MSI Dergisi’nin
Nisan sayısında (Sayı 92) ya-
yınlanan söyleşide gündeme
gelen ve hem Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) hem de Ka-
tar’a teslim edilecek Kaan sı-
nıfı ONUK MRTP botlarında
kullanılacak olan MUHAFIZ
sistemi, ilk olarak Katar’ın
envanterine girmeye hazırla-
nıyor. Katar Deniz Kuvvetleri
için üretilen ilk MUHAFIZ sis-
temi, yine Katar için Yonca-
Onuk Tersanesi tarafından
üretilen Kaan34 sınıfı ONUK
MRTP34 botuna entegre edi-
lerek Kasım ayı içerisinde,
Karadeniz’de atışlı deniz
kabul testlerini başarıyla ta-
mamladı.
Zorlu deniz koşullarında 
gerçekleştirilen testlerde, he-
deflenen yüksek vuruş per-
formansına ulaşıldı. MRTP34

botu 0 ile 40 knot arasında sü-
ratlerde seyrederken gerçek-
leştirilen testlerde elde edilen
stabilizasyon, hedef takip ve
atış isabet performansı, Katar
Deniz Kuvvetleri Kabul 
Heyeti’nin de takdirini ka-
zandı. Katar Deniz Kuvvetleri
için üretilmekte olan diğer
MUHAFIZ sistemlerinin de
2014 yılı içinde teslim edilmesi
planlanıyor.
BAE cephesinde ise BAE Deniz
Kuvvetleri’nin talebi doğrultu-
sunda, Abu Dhabi’de atışlı gös-
terim gerçekleştiren MUHAFIZ

sistemi ile ilgili sözleşme gö-
rüşmeleri sürdürülüyor.

Yeni Özellikler
MUHAFIZ sistemi, ASELSAN’ın
Stabilize Top (STOP) ürün ai-
lesinin diğer üyelerine göre,
daha gelişmiş özelliklere
sahip. Çift yönlü mühimmat
besleme yeteneğine sahip
olan MUHAFIZ sisteminde,
aynı anda iki farklı cins mü-
himmat kullanılabiliyor. Bir
diğer önemli yenilik; termal
kamera, gündüz görüş kame-
rası ve lazer mesafe bulucu-

dan oluşan entegre elektro-
optik görüş sisteminin, yan ve
yükseliş eksenlerinde, toptan
bağımsız hareket ve stabili-
zasyon yeteneğine sahip ol-
ması. Hassas Stabilize
Yönlendirici (HSY) olarak
isimlendirilen elektro-optik
görüş sistemi, uzak mesafeye
isabetli atış yapabilmek için
silaha uygulanan balistik dü-
zeltme esnasında dahi hede-
fin görüş alanında kalmasını
sağlıyor. HSY, aynı zamanda,
kullanıcının topu hedefe yön-
lendirmeden çevre gözetle-

ASELSAN, Stabilize Silah Sistemlerinde
Çıtayı 30 mm’ye Taşıdı: 
MUHAFIZ Göreve Hazır

ASELSAN’ın savaş gemilerinde, karakol botlarında, sahil 
güvenlik botlarında ve çıkarma gemilerinde kullanılmak
üzere geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin 
en yeni üyesi MUHAFIZ 30 mm stabilize top sisteminin,
Kasım ayı içerisinde Karadeniz’de gerçekleştirilen atışlı
deniz kabul testleri başarıyla gerçekleştirildi. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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mesi ve hedef tespiti yapma-
sına da imkân tanıyor.
Monte edildiği platformun
hareketlerinden etkilenme-
den hedef üzerinde kalabil-
mesi için ayrı ayrı stabilize
edilen optik görüş ve silah
nişan hattına sahip MUHAFIZ
sistemi; gece ve olumsuz
görüş şartlarında çıplak gözle

görülemeyen hedeflerin tes-
pit edilmesini, hedeflerin oto-
matik olarak tanınmasını,
takip edilmesini ve bu hedef-
lere balistik hesaplamalar
sonrasında atış yapılabilme-
sini mümkün kılıyor. Böylece,
sistem, yerleştirilmiş olduğu
platform veya hedef hareket
hâlindeyken bile isabet oranı

yüksek atışlar yapabiliyor.
MUHAFIZ sistemi, ergonomik
nitelikteki “Kumanda Birimi”
ile nişancıya rahat bir kulla-
nım ortamı sağlıyor. Uzaktan
komuta edilebilme özelliği
sayesinde nişancı, karşı ateşe
maruz kalmadan, silahı etkin
bir şekilde kullanabiliyor. Sis-
temde, güvenli kullanım için,
atışa ve harekete yasak sek-
törlerin tanımlanabilmesi
özelliği de bulunuyor. Taret
yan ve yükseliş eksenleri açı
bilgileri, elektro-optik birim-
lerin görüş açıları, kalan
mermi sayısı, sistemin ça-
lışma modu bilgileri, arıza ve
uyarı sembolleri gibi nişancı-
nın sistemi kolay ve etkin bir
şekilde kullanabilmesi için
gerekli bütün bilgiler, Ku-
manda Birimi’nin LCD ekra-
nında görüntüleniyor.

Destek Ekipmanı da
Hazır
MUHAFIZ sisteminin sahada
test edilebilmesi için ise Taşı-
nabilir Bakım Sistemi (TBS)
geliştirildi. TBS yardımıyla

sistemde operasyonel kulla-
nım sırasında oluşabilecek
arızaların kaynağı, Hatta De-
ğiştirilebilir Birim (HDB) sevi-
yesinde tespit edilebiliyor.
Arızalı birimin değiştirilme-
siyle sistem, asgari seviyede
kesintiye uğrayarak operas-
yonel olarak kullanılmaya
devam edilebiliyor. TBS tasa-
rım yaklaşımı, test edilecek
sistemin hata kaynaklarının
tespit edilip, oluşma yoğun-
luklarına göre analiz edilme-
siyle başlıyor. Sistemin test
amaçlı erişilebilir noktaların-
dan elde edilen veriler, hata
kaynakları analizi ışığında de-
ğerlendiriliyor. Sistem üze-
rindeki arızanın hızlı bir
şekilde tespit edilmesi ve gi-
derilmesi, sistemin aktif kul-
lanılabilirliğini arttırıyor. TBS,
güncel test donanım ve test
yazılım teknolojilerini içere-
cek şekilde bilgisayar kont-
rollü olarak tasarlandı.
Ayrıca, tasarım sırasında
kolay taşınabilirlik ve askeri
standartlara uyumluluk da
göz önünde bulunduruldu.

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Aralık 2013

Silah : 30 mm Mk44 Bushmaster-II (ATK)
Atım Hızı : 200 atım / dakika
Mühimmat Besleme : Çift yönlü
Mühimmat Kapasitesi : 150 adet (2x75)
Ağırlık : < 1.150 kg 
Azami Açısal Hız : > 60°/s 
Azami Açısal İvme : > 90°/s2
Silah Drisa Hareket Limitleri : ±160° (nx360° kayar bilezikli)
HSY Drisa Hareket Limitleri : ±10° (silaha göre)
Silah ve HSY İrtifa Hareket Limitleri : -15° / +55°
HSY Stabilizasyon Hassasiyeti : < 0,15 mrad
Güç Beslemesi : 220 VAC

MUHAFIZ Sistemi Teknik Özellikler Tablosu
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Savunma sanayisi ala-
nında faaliyet gösteren
şirketlerde çalışan ve

aynı zamanda ODTÜ’de li-
sansüstü programlarda öğ-
renim gören öğrenciler
tarafından yapılan tez çalış-
malarının; şirketlerin orta ve
uzun vadeli Ar-Ge stratejileri
doğrultusunda ve SSM’nin
belirlediği öncelikli alan-
larda gerçekleştirilecek şe-
kilde yapılandırıldığı SAYP
kapsamında, Kasım ayı 
itibari ile 11 adet lisansüstü
çalışma yürütülüyor (Tablo 1).
Toplam bütçesi 2,5 milyon
liraya ulaşan bu çalışma-
larda yer alan araştırmacı
ve lisansüstü öğrenci sayısı
ise 15. SAYP kapsamında
yürütülen projeler, aynı za-
manda, sanayi katılımı ve
offset yükümlülüğü kapsa-
mında değerlendiriliyor ve
şirketlerin bu konudaki ta-
ahhütlerini yerine getirme-
lerine katkı sağlıyor.
Tören sonrasında gerçekleşti-
rilen toplantıda, ODTÜ Rektör
Danışmanı ve Araştırmalar
Koordinatörü Prof. Dr. İrem
Dikmen Toker ve SSM AR-GE
ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanlığı Teknoloji Yönetimi

Grup Müdürü Deniz Demirci
tarafından yapılan sunum-
larda, SAYP ile ilgili ayrıntılar
ve süreç anlatıldı. İletilen bil-
gilere göre, SAYP’ın amaçları
şöyle sıralanıyor:
n Savunma sektörünün 

öncelikleri doğrultusunda,
SSM’nin yönlendirmesiyle
üniversite ile şirketler 
arasındaki bilgi transferinin
sistematik hâle getirilmesi,

n Şirket çalışanları tarafından
ODTÜ’de gerçekleştirilen
tez çalışmalarının, 
şirketlerin Ar-Ge
ihtiyaçlarına hizmet 
edecek şekilde 
yapılandırılması ve

n Lisansüstü eğitim alacak
olan öğrencilerin, şirketler
tarafından sağlanan 
olanaklarla, savunma 
alanında nitelikli Ar-Ge
elemanı olarak 
yetiştirilmesi.

SAYP kapsamına alınacak li-
sansüstü çalışmalarla ilgili
süreç ise şöyle gelişiyor:
1. Şirket ve öğretim üyesinin

belirlemiş oldukları 
SAYP projesine ait taslak
proje metninin ve ödeme
tablosunun hazırlanması,

2. Hazırlanan ödeme 

tablosunun, ODTÜ 
Döner Sermaye ve 
Araştırmalar 
Koordinatörlüğü 
tarafından kontrol edilerek
uygunluğunun 
onaylanması,

3. Şirketin, SSM’nin 2011 
tarihli Sanayi Katılımı /

Offset Yönergesi 
çerçevesinde 
ön onay alması,

4. SSM tarafından onaylanan
projeler için ODTÜ ve ilgili
şirketin karşılıklı 
sözleşme imzalaması ve

5. Projenin yürürlüğe 
girmesi.
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM),
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),
ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ 
arasında 2011 yılında başlatılan Sanayi
İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP)’na, 25 Kasım’da ODTÜ’de 
düzenlenen bir törenle FNSS, 
HAVELSAN ve MilSOFT da katıldı.
Tören sonrasında gerçekleştirilen 
Üniversite Sanayii İşbirliği (ÜSİ) ve 
Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme
Programı (SAYP) Toplantısı ise
üniversite-savunma sanayisi iş birliğinin
mevcut durumunun ve geleceğinin 
masaya yatırıldığı bir platform oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Üniversite-Sanayi İş Birliği
FNSS, HAVELSAN 
ve MilSOFT ile Genişliyor
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SAYP Genişliyor
FNSS, HAVELSAN ve MilSOFT’un
SAYP kapsamına katılması ile
ilgili törende, ODTÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar ile ASELSAN,
FNSS, HAVELSAN, MilSOFT,
ODTÜ, ROKETSAN, SSM ve
TUSAŞ’tan çok sayıda katı-
lımcı yer aldı. Törende ilk ko-
nuşmayı, ODTÜ Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Acar gerçekleş-
tirdi. Üniversite olarak sana-
yinin ihtiyaç duyduğu nitelikli
iş gücünü sağlamak için uzun
süredir çalışmalar gerçek-
leştirdiklerini ve SAYP’ın da
bunlardan birisi olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Acar, prog-
ramın, 2002 yılında, o za-
manki Devlet Planlama
Teşkilatı ile başlattıkları Öğ-
retim Üyesi Yetiştirme Prog-

ramı’nın bir uzantısı olarak
görülebileceğini belirtti. Prof.
Dr. Acar, her yıl 250 adet dok-
tora, 1000’den fazla da yük-
sek lisans derecesi
verdiklerini ve mevcut du-
rumda, öğrenim gören li-
sansüstü öğrencilerinin
yaklaşık 1000 tanesinin sa-

vunma sanayisinde çalıştığını
anlatarak, bu öğrencilerin tez
çalışmalarıyla savunma sa-
nayisine önemli katkılarda
bulunacaklarını ifade etti.
Törende ikinci ve son konuş-
mayı, Savunma Sanayii Müs-
teşarı Murad Bayar yaptı.
SAYP’ın kendileri için küçük

ama anlamlı bir proje oldu-
ğunu belirten Bayar, bu prog-
ram ile savunma sanayisinde
ihtiyaç duydukları üst seviye
beyin gücünü yetiştirmeyi
amaçladıklarını söyledi.
Bayar, yürüttükleri projelerin
çıtasının giderek yükseldiğini
hatırlatarak, bunların, Türki-
ye’nin bütün kapasitesi bir
araya getirilebilirse belki ba-
şarılabilecek nitelikte proje-
ler olduğunu vurguladı. Bu
kapsamda, üniversiteleri de
sürece katmanın önemine
dikkat çeken Bayar, ODTÜ ile
yaptıkları iş birliğinin, Türkiye
geneli için örnek alınabilecek
nitelikte olduğunu ifade etti.
Bayar, ODTÜ’de yüksek li-
sans çalışmaları yapan öğ-
rencilerden yaklaşık 1000
tanesinin savunma sanayi-
sinde çalışmasının, SAYP’ın
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Tez Öğrencisinin Çalıştığı Şirket Tez Danışmanı Bölümü Önerilen Tez Konusu
ASELSAN Prof. Dr. Bülent Ertan Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Gerilim Yüksek Güçlü Fırçasız PM Motor İçin Sürücü Geliştirme
ASELSAN Prof. Dr. Bülent E. Platin Makina Mühendisliği İnsansız Bir Helikopter İçin Hataya Dayanıklı Bir Otopilot Geliştirilmesi

ROKETSAN Prof. Dr. Ozan Tekinalp Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hava Savunma Operasyonel Performans Analizi İçin Senaryo 
Optimizasyon Algoritması Geliştirilmesi

ROKETSAN Doç. Dr. İlkay Ulusoy Parnas Elektrik Elektronik Mühendisliği Değişik Arka Planlara Sahip ve Farklı Uzaklıklardan 
Elde Edilen Kızılötesi Görüntülerde Otomatik Hedef Tespiti

ROKETSAN Porf. Dr. Gürkan Karakaş Kimya Mühendisliği Synthesis and Characterization of Nano Structured Metallic Xerogels
by Sol-Gel Method

ROKETSAN Doç. Dr. Özlem Aydın Çivi Elektrik Elektronik Mühendisliği Aviyonik Uygulamaları İçin Silindir Üstüne Yerleştirilen Antenlerin 
Tasarımı ve Analizi

ROKETSAN Doç. Dr. Halit Oğuztüzün Bilgisayar Mühendisliği
Doç. Dr. Ece Güran Schmidt Elektrik Elektronik Mühendisliği Model Kullanım Altyapısı Projesi (MOKA)

ROKETSAN Prof. Dr. Süha Oral Makina Mühendisliği Kompozit Silindirik Bir Kabuğun Belirlenmiş Yükler Altında Optimum 
Tasarımı Projesi

ROKETSAN Prof. Dr. Altan Kayran Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kompozit Yapılarda Katman İçi ve Katmanlar Arası İlerlemiş Hasar Analizi
TUSAŞ Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven Makina Mühendisliği Düz Dişlilerdeki Dinamik İletim Hatasının Profil Değişimi ile Azaltılması
TUSAŞ Prof. Dr. Metin Akkök Makina Mühendisliği Dişli Temas Noktalarında Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi ve Modellenmesi

Tablo 1. SAYP Programı kapsamında yürütülen tez çalışmaları

©
SSM

ODTÜ Rektör Danışmanı ve Araştırmalar
Koordinatörü Prof. Dr. İrem Dikmen Toker

SSM AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı
Teknoloji Yönetimi Grup Müdürü Deniz Demirci

ASELSAN Kurumsal Strateji Geliştirme Müdürü
Tolga Kanımtürk



54

çok daha gelişebileceğini
gösterdiğini de sözlerine ek-
ledi.
Konuşmaların ardından SSM,
ODTÜ, FNSS, HAVELSAN ve
MilSOFT arasında, firmaların
SAYP’a dâhil olması ile ilgili
imzalar atıldı.
Etkinliğin ikinci bölümünde
gerçekleştirilen Üniversite
Sanayii İşbirliği (ÜSİ) ve Sa-
nayi İçin Araştırmacı Yetiş-
tirme Programı (SAYP)
Toplantısı’nda, Prof. Dr. İrem
Dikmen Toker ve Deniz 
Demirci’nin sunumlarından
sonra, TÜBİTAK’ta Güvenli
Toplumlar Ulusal İrtibat Nok-
tası olarak görev yapan Pınar
Çetin, Avrupa Birliğinin yeni
çerçeve programı HORIZON
2020 ile ilgili bir sunum ger-
çekleştirdi. Çetin, HORIZON
2020’de, “Güvenli Toplumlar–
Avrupa ve Vatandaşlarının
Güvenliğinin ve Bağımsızlığı-
nın Korunması” başlığı 
altında, toplam bütçesi 
1,7 milyar avroyu bulacak

projeler gerçekleştirileceğini
ve ilk çağrının Mart ayında
açılmasının beklendiğini söy-
ledi. Başlık kapsamındaki
ana faaliyet alanları şöyle sı-
ralanacak:
n Terörizm ve organize 

suçlarla mücadele,
n Krizler ve doğal afetlerle

mücadele,
n Sınır güvenliği ve
n Siber güvenlik.

Başarı Örnekleri 
Anlatıldı
Etkinlikte ASELSAN, ROKET-
SAN ve TUSAŞ, SAYP ile ilgili
tecrübelerini anlatan sunumlar
gerçekleştirdi. ASELSAN adına
kürsüye gelen ASELSAN Ku-
rumsal Strateji Geliştirme 
Müdürü Tolga Kanımtürk, su-
numuna, SAYP kapsamında
SSM, ODTÜ ve firmaların or-
taya koydukları sinerjinin, Tür-
kiye’de pek rastlanan türde bir
iş birliği olmadığını kaydederek
başladı. Savunma sanayisinde,
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç-

larının yurt içinden karşılanma
oranının %54 olduğunu hatır-
latan Kanımtürk, bardağın
dolu tarafında; cihaz ve plat-
form tasarımı ve üretiminin,
sistem mühendisliğinin, enteg-
rasyonun, yazılım geliştirme-
nin, modül ve kart üretiminin
ve ürün desteğinin yer aldığını;
boş tarafında ise temel bilim-
lerin, kritik teknolojilerin, mal-
zeme biliminin ve komponent
seviyesindeki çalışmaların bu-
lunduğunu anlattı. Kanımtürk,
ASELSAN ile ilgili bazı bilgiler
de iletti ve ASELSAN’ın çalışan-
larının 1500’den fazlasının yük-
sek lisans ya da doktora
derecesine sahip olduğunu,
hâlen 600 personelin lisans-
üstü eğitimlerine devam etti-
ğini, bunların da 528’inin ODTÜ
öğrencisi olduklarını söyledi.
Kanımtürk, ASELSAN’ın üni-
versitelerle gerçekleştirdiği
projelerden örnekler vererek
sunumunu tamamladı.
ROKETSAN adına sunum, Kı-
demli Mühendis Selma Şimşek

tarafından gerçekleştirildi. Şim-
şek, ROKETSAN’da 82 kişinin
yüksek lisansa, 28 kişinin de
doktoraya devam ettiğini; RO-
KETSAN’da çalışan 4 kişinin de
üniversitelerde ders vermekte
olduğunu anlattı. Ayrıca, mev-
cut SAYP projelerinin yanı sıra
3 adet projenin ön onay aşa-
masında, 5 adet projenin de
hazırlık aşamasında olduğu
bilgilerini iletti. Şimşek de su-
numunu, ROKETSAN’ın SAYP
projelerinden örneklerle ta-
mamladı.
TUSAŞ Entegre Helikopter
Sistemleri Hava Aracı Tasa-
rım Müdürü Hakan İşçi, yü-
rüttükleri bir SAYP projesinin
ayrıntıları üzerinden bir
sunum yaparak, firmaların
program kapsamındaki çalış-
maları nasıl yönlendirebile-
ceği ve yönetebileceği ile ilgili
tecrübelerini aktardı. İşçi,
amaçlarından birisinin ODTÜ
Makina Mühendisliği Bölü-
münde kurulması için çalış-
malar yürütülen “Dişli ile Güç
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Kıdemli Mühendis 
Selma Şimşek

TUSAŞ Entegre Helikopter Sistemleri Hava
Aracı Tasarım Müdürü Hakan İşçi

HAVELSAN Pazarlama ve İş Geliştirme 
Direktörü Alparslan Kuloğlu
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Aktarma Sistemleri Araş-
tırma Merkezi”nin nüvelerini
oluşturmak olduğunu be-
lirtti. Bu kapsamda yapılacak
çalışmalarda tek bir tezin ye-
terli olmayacağını ve koordi-
nasyon içinde teorik ve
deneysel birden çok çalış-
manın yürütülmesi gerekti-
ğini anlatan İşçi, SAYP’ın
sanayi katılımı / offset yü-
kümlülüğünü azaltarak do-
laylı bir katkı yaptığını; maddi
destek için TÜBİTAK prog-
ramları gibi imkânların kul-
lanılması gerektiğini söyledi.
İşçi, bu tür imkânların 
devreye sokulması ile ilgili
zamanlamayı belirleme ko-
nusundaki zorluklara da işa-
ret etti ve doktora tezi gibi
nasıl gelişeceği ve nereye gi-
deceği başlangıçta çok kes-
tirilemeyen çalışmalar belirli
bir olgunluğa ulaşmadan,
diğer çalışmaların başlatıl-
masının pek mümkün olma-
dığını ifade etti.

İhracat Hedefi ile 
Üniversite Mezun 
Sayısı Uyumlu Değil
SAYP’a yeni dâhil olan firma-
ların temsilcileri de birer
sunum gerçekleştirdi. FNSS İş
Geliştirme, Strateji ve İş Mü-
kemmelliği Direktörü Haluk
Bulucu, mevcut durumda
2.200’ü ASELSAN’da olmak
üzere yaklaşık 4.400 tasarım-
cının savunma sanayisi için ça-
lıştığını, bu iş gücü ile yaklaşık
1 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirebildiklerini, 2023 yılında
savunma sanayisinin 5 milyar
dolarlık ihracat hedefine ula-
şabilmek için takriben 10.000
ila 15.000 civarında tasarım-
cıya ihtiyaç duyacaklarını tah-
min ettiğini söyledi. Yaklaşık
10 senelik süreçte bu çalışan
sayılarına ulaşabilmek için
üniversitelerin mevcut mezun
sayılarının yeterli olmadığını
ifade eden Bulucu, bu durumu
gidermek için iş birliği yapma-
ları gerektiğini belirtti.

Bulucu, FNSS tarafından
önerilen SAYP proje konula-
rından da bahsetti ve bunları
şöyle sıraladı:
n Tekerlekli Araçlar: 

Genel amaçlı araç bilgi
sistemi, merkezi lastik 
şişirme sistemi, kablolu
yönlendirme sistemi.

n Kule Sistemleri: 
Yeni nesil dengeleyici, 
yeni nesil halka dişli yatak
komplesi.

n Malzeme Teknolojisi: 
Kaynaklı birleştirmelerde
yorulma dayanımını 
arttırıcı prosesler.

ODTÜ’den beklentilerine de
değinen Bulucu, öğrencilerin
savunma sanayisine yönlendi-
rilmesi ile ürün geliştirme ve
test konularında yetenekler
geliştirilmesi konularında 
ODTÜ’ye görevler düştüğünü
belirtti. Bulucu, bu konuda
Cranfield Üniversitesinin
örnek alınabileceğini ifade etti. 
Bulucu, konuşmasının so-

nunda, SAYP ile ilgili bir göz-
lemini iletti. Program kapsa-
mında öğretim üyelerine
sağlanan avantajları yeterli
görmediğini belirten Bulucu,
yeni düzenlemelerin yapılabi-
leceğini söyledi.
HAVELSAN Pazarlama ve 
İş Geliştirme Direktörü Alpars-
lan Kuloğlu, yaptığı sunumda, 
HAVELSAN’ın Ar-Ge çalışmala-
rını, personelin eğitim duru-
munu, personele verilen
destekleri ve HAVELSAN’ın
örnek projelerini anlattı. 
HAVELSAN’ın gelecekte ağırlık
vereceği konulararasında siber
güvenliği, büyük veriyi, veri füz-
yonunu, ağ destekli yeteneği ve
uydu ve uzay çalışmalarını saydı. 
MİlSOFT adına konuşan Tunç
Teber Torosdağlı ise MilSOFT’un
birikimlerini, projelerini ve uz-
manlık alanlarını anlattığı kısa
bir sunum gerçekleştirdi. Etkin-
liğin son kısmında, şirketler ve
araştırmacılar arasında birebir
görüşmeler gerçekleştirildi.





Abonelik için bizi aradı-
ğında tanıştığımız Ton-
bul’un, Anadolu’nun bir

köyünde ikamet ettiğini ve te-
kerlekli sandalyeye bağlı ya-
şadığını öğrenmiş; dağıtım
firmalarının faaliyet alanları
dışında kalan köye dergiyi
ulaştırmak için, olmadık yön-
temler geliştirmiştik.

Geride kalan 100 sayıda bizi
yalnız bırakmayan gazimizin,
Türk Savunma Sanayisi’ne
ve gündemdeki konulara
ilişkin değerlendirmelerini
içeren mektubunu ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Bayar’ın bu mektuba ceva-
bını, takip eden sayfalarda
sizlerle paylaşıyoruz.

Bir gazimizin, Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’a, Türk Savunma Sanayisi ile 

ilgili düşüncelerini paylaştığı bir mektup yazdığı
bilgisine, 100. sayı hazırlıkları aşamasında
ulaştık. Savunma sanayisine yakından ilgi

duyan gazimizin, Trabzon’un yüksek 
köylerinden birinde ikamet eden Erdal Tonbul

olması ise konuyu bizim açımızdan son 
derece ilginç ve özel bir hale getirdi; çünkü

Tonbul, 2004 yılında yayın hayatına başlayan
MSI Dergisi’nin ilk abonelerinden biriydi. 

Bir Gazinin 
Gözünden

Türk Savunma
Sanayisi
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MilSOFT’un 15 yılını
özetleyen kısa bir
film gösterimi ile

başlayan gece, MilSOFT’un
kurucu ortağı ve Genel Mü-
dürü İsmail Başyiğit’in ko-
nuşması ile devam etti.
Başyiğit, yaptığı konuşmada,
Kıbrıs Barış Harekâtı ile
başlayan ambargonun or-
taya çıkarttığı, milli savunma
sanayisinin kurulması yö-
nündeki iradenin, birçok
Türk vatandaşı gibi kendile-

rini de etkilediğini ve 
MilSOFT’un kuruluşunun da
bu sürece dayandığını be-
lirtti. En güncel gelişmeleri
takip ederek savunma ve 
yazılım alanlarında milli ye-
tenekler geliştirip bu alan-
larda bağımsızlığa hizmet
etmek üzere yola çıktıklarını
kaydeden Başyiğit, bu yol-
daki hedeflerini; uluslar-
arası standartlara göre
çalışmak, özgün ürünler ge-
liştirmek ve bu ürünleri en

64

MSI Dergisi - Aralık 2013                                                                                                                                        www.milscint.com

ÖZEL HABER

    MilSOFT’un 15 Yıllık 
    Serüveninin Özeti

1998      MilSOFT’un çekirdek ekibi bir araya geldi; ilk ofis Bilkent’te
                açıldı. İlk iş olarak MilSOFT’un iç süreçleri hazırlandı.
                Daha sonra Aşağı Öveçler’deki MilSOFT binasına taşınıldı.

2000      MilSOFT ilk ihracatını, Sikorsky ile imzaladığı sözleşme ile gerçekleştirdi
                  ve bir görev bilgisayarı geliştirilmesi projesinde görev alan ilk Türk 
                 firması oldu. Bu yılın bir diğer gelişmesi ise NATO JWID tatbikatlarında
                 kullanılan ilk Türk yazılımının MilSOFT imzası taşıması oldu.

2001      MilSOFT, Sikorsky S-92 Bakım Bilgisayarı Yazılımı ihalesini 
                kazanarak, yurt dışında kritik bir yazılım ihalesi kazanan ilk Türk
                şirketi oldu. Firma, ODTÜ Teknokent İkizler Blok’taki ofisine geçti.

2002      Türkiye’de, CMM-3 seviyesine erişen ilk şirket MilSOFT oldu.

2004      MilSOFT, Müşterek Elektronik Harp Simülasyonu (MEHSİM) Projesi
                ile ilk kez ana yüklenici oldu ve bu projenin teslimatını, planlanan
                zamandan önce gerçekleştirdi. Firma, ODTÜ Teknokkent’te 
                kendi binasının temelini attı.

2005      MilSOFT, Avrupa’da ve Türkiye’de, CMMI-5 seviyesine erişen 
                ilk şirket oldu. 1 Nisan’da kendi binasına taşındı. İnsansız hava
                araçları için Görüntü Kıymetlendirme Yazılımı’nı geliştirdi.

2006      MilSOFT, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Elektronik Harp 
                Programlama ve Simülasyon Laboratuvarı’nı geliştirdi; 
                planlanan tarihten önce teslim etti. Gebze’de TÜBİTAK MAM 
                TEKSEB ofisini açtı. Çoklu Veri Linki çalışmalarına başladı.

2007      Sahil Güvenlik Komutanlığının Arama Kurtarma Gemileri için 
                 MilSOFT tarafından geliştirilen GEMKOMSİS, Teknoloji Başarı
                Ödülü’nün sahibi oldu.

2008      MilSOFT, ANKA’nın Yer Kontrol İstasyonu Görev Sistemleri Yazılımı’nı
                geliştirdi. Evolved Sea Sparrow füzelerinin Deniz Kuvvetleri 
                Komutanlığının fırkateynlerine entegre edilmesinde rol aldı.

2010     MilSOFT, Alman HDW tersanesi için, Link-11/Link-22 Çoklu Veri
                Linki İşlemcisi geliştirmeye başladı. MİLGEM Projesi’nde 
                Çoklu Veri Linki İşlemcisi ve Ara Katman Yazılımı ile yer aldı.

2011      MilSOFT tarafından geliştirilen gerçek zamanlı ara katman 
                yazılımı DDS, hazır ürün olarak, aralarında ASELSAN, ROKETSAN
                ve MİKES’in de bulunduğu paydaşlara sunuldu.

2012      MilSOFT, Meltem-3 ve Erciyes projelerinde, Link-16 Veri Linki
                İşlemcisi sağlayıcısı oldu.

2013      MilSOFT, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi’ne 
                Link-16; Amfibi Gemi (LST) Projesi’ne Link-11/Link-16 Veri Linki
                İşlemcisi sağlama görevlerini üstlendi. Sahil Gözetleme Radar 
                Sistemi (SGRS) Projesi’nde yükleniciler arasında yer aldı.

MilSOFT, 15 Yılın Verdiği 
Olgunlukla Geleceğe Bakıyor

MilSOFT’un kuruluşunun 15. yılı, 
23 Kasım’da, Rixos Grand Ankara
Oteli’nde gerçekleştirilen bir balo ile
kutlandı.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
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MilSOFT Genel Müdürü
İsmail Başyiğit



üst kalite seviyesine getire-
rek iç ve dış pazarlara 
sunmak olarak sıraladı.
Başyiğit, bunların yanında,
yine uluslararası standart-
lara uygun, modern, çağdaş
bir kurumsal altyapı ve yö-
netim sistemi oluşturdukla-
rının da altını çizdi. Şirket
çalışanlarına büyük önem
verdiklerini ve onların kendi-
lerini geliştirmeleri için
önemli yatırımlar gerçekleş-
tirdiklerini anlatan Başyiğit,
MilSOFT çalışanlarının, dün-
yadaki akranlarıyla yarıştık-
larını ifade etti. Başyiğit,
ortak ilkelerle, bir aile daya-
nışması içinde bugünlere
ulaştıklarını; her zaman,
bütün paydaşları için en
doğru olanı anlamaya çalış-
tıklarını ve böylece herkesin
desteğini kazandıklarını da
söyledi. Başyiğit, konuşma-
sının sonunda, MilSOFT’un
kurucu ortaklarından ve
2012 yılına kadar da ortağı

olan İbrahim Yalçın Çevikel’i
de saygı ve minnetle andı.
Gecede, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr.
Faruk Özlü de kısa bir ko-
nuşma yaptı. Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı olarak
stratejilerini savunma ve gü-
venlik teknolojilerinde Türki-
ye’yi üstün kılmak olarak
belirlediklerini hatırlatan Dr.
Özlü, hem askeri hem de
ekonomik etkinlik için yüksek
katma değere sahip sistem-
lere ihtiyaç duyulduğunu,
Türkiye’nin dış ticaret açığını
kapatmasının yolunun da
teknoloji olduğunu söyledi.
Dr. Özlü, MilSOFT’un da yıllar
önce bu amaca hizmet etmek
üzere kurulduğunu belirte-
rek, “Keşke yıllar önce daha
fazla ‘MilSOFT’ kurulsaydı”
dedi. MilSOFT’un 15. kuruluş
yıldönümü nedeni ile Milli
Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz da bir kutlama me-
sajı gönderdi.

Rakamlarla MilSOFT’un 15 Yılı
n MilSOFT, günümüze kadar; 25 milyon doları öz kaynaklarından,
    13 milyon doları da TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden olmak üzere,
    toplam 38 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptı.
n 2000’den fazla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, MilSOFT 
    tarafından geliştirilen simülasyon sistemiyle elektronik 
    harp eğitimi aldı.
n MilSOFT’un hâlen yürüyen ihracat projelerinin toplam değeri, 
    55 milyon dolara ulaştı.
n MilSOFT; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İsrail, İtalya ve 
    Pakistan’dan oluşan 7 ülkeye kritik yazılım çözümleri ihraç 
    etmeyi başardı.
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İçişleri Bakanı Muammer
Güler, İstanbul Valisi Hüse-
yin Avni Mutlu, Savunma

Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar ve Sahil Güvenlik Komu-
tanı Tümamiral Adnan Özbal
başta olmak üzere çok sayıda
subay, üst düzey bürokrat ve
projede görev alan savunma
sanayisi firmalarının temsilci-
lerinin katıldığı törende, TCSG
GÜVEN ile ilgili tanıtım filminin
gösterilmesinin ardından ilk
konuşmayı, Koç Holding Sa-
vunma Sanayi, Diğer Otomotiv
ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret
Önen yaptı. Önen, S.G.K.lığına
5 Nisan’da teslim edilen ilk 
2 gemi TCSG DOST ve TCSG
UMUT’un Türk karasularında

başarılı bir şekilde görev 
yaptığını belirterek, TCSG 
GÜVEN’in de aynı başarıyı gös-
tereceğine olan inancını ifade
etti. Önen, projenin dördüncü
ve son gemisi YAŞAM’ın da
Ocak ayında teslim edilmesi-
nin planlandığını açıkladı.
Önen, RMK Marine bünye-
sinde, özellikle muharip gemi
inşasında güçlü bir tersane ya-
ratmakta olduklarını; bu yatı-
rımları, hem bu projenin hem
de bunun gibi daha büyük pro-
jelerin başarıyla gerçekleştiril-
mesi için yaptıklarını söyledi.
RMK Marine’nin bu proje ile
başta silah sistemleri ve ko-
muta kontrol sistemleri olmak
üzere bir muharip gemide bu-

lunabilecek her türlü sistemin
entegrasyonunu ve testini ger-
çekleştirerek 88 m boyundaki
bir korveti teslim edebilecek
kapasiteye eriştiğini kaydeden
Önen, önümüzdeki süreçte,
RMK Marine’nin önemli muha-
rip gemi projelerinde başarıyla
görev alacağına olan güvenini
vurguladı.
Konuşmasında MİLGEM Pro-
jesi ile ilgili gelişmelere de
değinen Önen, “Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığının daveti
üzerine katıldığımız MİLGEM
ihalesinde, Savunma Sanayii
İcra Komitesi kararı netice-
sinde sözleşme görüşmeleri
esnasında ihalenin iptal edil-
mesi, tabi ki bizleri çok üzdü.
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Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Projesi kapsamında 
5 Nisan’da hizmete giren TCSG DOST (701) ve TCSG UMUT
(703)’un ardından, projenin üçüncü gemisi olan GÜVEN (702) de
21 Kasım’da, ana yüklenici RMK Marine’nin tesislerinde 
düzenlenen törenle Sahil Güvenlik Komutanlığı (S.G.K.lığı)’na
teslim edildi ve TCSG ön adını aldı. TCSG GÜVEN, aynı 
zamanda, S.G.K.lığının 100. gemisi unvanına da sahip oldu.
Projenin dördüncü ve son gemisi olan YAŞAM (704)’ın ise 
Ocak ayında S.G.K.lığına teslim edilmesi planlanıyor.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

RMK Marine 
“GÜVEN” Verdi

Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv 
ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen

Sahil Güvenlik Komutanı 
Tümamiral Adnan Özbal

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Murad Bayar
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YAŞAM (704)’ın  Ocak
ayında S.G.K.lığına teslim
edilmesi planlanıyor.
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Malumları olduğu üzere,
karar aşamasında olan LPD
projesinin -basında daha çok
helikopter gemisi olarak bili-
nir- neticesini de merakla
beklemekteyiz” dedi.
Önen, konuşmasını, pro-
jede yer alan ASELSAN,
FINCANTIERI ve MTU gibi ana
yüklenicilere, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’na, S.G.K.lı-
ğına ve RMK Marine personeline
teşekkür ederek sonlandırdı.

S.G.K.lığı Markası, 
İhracata Destek Oluyor
Önen’in ardından kürsüye
gelen Sahil Güvenlik Komu-
tanı Tümamiral Adnan Özbal,
denizlerdeki hak ve menfaat
elde etme mücadelesinin yo-
ğunlaşarak devam etmekte
olduğunu belirterek, denizle-
rin artan ekonomik önemine
değindi. Tümamiral Özbal,
Türkiye’nin çevre denizle-
rinde güvenlik ile can emni-
yetini sağlamak ve idame
etmekten sorumlu tek pro-
fesyonel kolluk kuvveti olan
S.G.K.lığının görev kapsamı-
nın derinleştiğini, bu nedenle
mevcut dokusunun güçlendi-
rilerek korunmasının bir ge-
reklilik olduğunun altını çizdi.
Türkiye’nin milli gemi inşa
sanayisinin gelişimine de de-
ğinen Tümamiral Özbal,
S.G.K.lığının, özellikle son 15
yıldır sahip olduğu ve milli
tersanelerde inşa edilen çağ-
daş, güçlü ve modern plat-
formları ile birlikte 7 gün 24
saat esasına göre başarıyla

görev yaptığını; bu özellikle-
riyle bölgesindeki sahil gü-
venlik teşkilatları arasında
örnek seviyede teşkilat ve
platform standartlarına ulaş-
tığını anlattı. Günümüzde,
dünyadaki birçok devletin
sahil güvenlik teşkilatının,
platform modernizasyon ça-
lışmalarında Türk sahil gü-
venlik markasını iyi ve
güvenilir bir örnek olarak al-
makta olduğunu belirten
Tümamiral Özbal, bunun milli
olarak üretilen gemilerin ih-
racatına katkı sağladığını vur-
guladı.
Nisan ayında RMK Marine’de
icra edilen tören ile hizmete
giren, TCSG DOST’un Karade-
niz’de, TCSG UMUT’un ise Ege
Denizi ve Akdeniz’de deniz
yetki alanları ile deniz alaka ve
menfaatlerinin gerektirdiği
her yerde, ağır deniz ve hava
şartlarında kesintisiz olarak
başarıyla görev yaptığını anla-
tan Tümamiral Özbal, 100.
Sahil Güvenlik gemisi olarak
hizmete giren TCSG GÜVEN’in
de aynı başarıyı sürdüreceğini
söyledi. Tümamiral Özbal,
sözlerini, “TCSG GÜVEN’in
yüce Türk milletine, silahlı
kuvvetlerimize ve S.G.K.lığı-
mıza hayırlı ve uğurlu olma-
sını diliyorum. Ülkemizin
bölünmez bütünlüğü uğruna
canlarını esirgemeyen aziz
şehitlerimizi, gazilerimizi bir
kez daha minnetle anıyorum.
Denizleri sakin, pruvaları neta
ve şansları açık olsun” diyerek
tamamladı.

S.G.K.lığının 
İhtiyaçlarını 
Karşılıyoruz
Törende, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar da
bir konuşma yaptı. Bayar,
SSM’nin, S.G.K.lığının hızlı
karakol botlarının, helikop-
terlerinin ve sahil gözetleme
uçağının teslimatını başa-
rıyla tamamladıklarını, Mart
ayında imzaladıkları Sahil
Gözetleme Radar Sistemi
(SGRS) Projesi ile ilgili çalış-
maların ise devam ettiğini
belirtti.
Mevcut durumda, imzalanan
deniz projelerinin değerinin
2 milyar doları aştığını 
açıklayan Bayar, birçok pro-
jenin teslimatının yapıldığını 
söyledi. Gerek Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı gerekse
S.G.K.lığı için yeni platform
projelerinin olduğunu; başta
MİLGEM’in devamı olmak
üzere Türkiye’nin yeni milli
fırkateyni ve milli denizaltısı
ile ilgili çalışmaları, geçmiş-
ten aldıkları tecrübe ve 
ivmeyle sürdürdüklerini
söyledi.
Projelerde yüklenicilerin
performansını son sınırına
kadar zorladıklarını ifade
eden Bayar, TCSG DOST ve
TCSG UMUT’un, göreve baş-
lamalarından bugüne kadar
geçen 6 ay içerisinde, top-
lamda 1300 ila 1400 saate
yakın seyir gerçekleştirdik-
lerini, her iki geminin de sü-
rekli görev yapabilir
durumda olduğunu, hiçbir

zaman arıza ve diğer sorun-
larla görev dışı kalmadıkla-
rını; bu durumun da
kendilerini memnun ettiğini
anlattı.

S.G.K.lığı 
Her Yıl Yaklaşık 
2.000 Kişiyi Kurtarıyor
Törende son konuşmayı, İç-
işleri Bakanı Muammer
Güler yaptı. Bakanlığın asli
görevlerinin başında, vatan-
daşların her yerde huzur ve
güven içinde yaşamlarını
sürdürmesini sağlamak ol-
duğunu hatırlatan Güler,
TCSG GÜVEN’in denizlerde
güven ve S.G.K.lığının görev
alanına giren her konuda
güç vereceğini söyledi.
Güler de arama-kurtarma
faaliyetleri kapsamında her
yıl ortalama 2.000 kişinin
kurtarıldığını vurgulayarak,
S.G.K.lığının, Avrupa Birliği
ülkelerinin sahil güvenlik
komutanlıkları arasında da
örnek seviyede teşkilat ve
platform standardına ulaştı-
ğını ve görevini halkla iç içe
yaşayarak icra ettiğini ifade
etti.
Gelecekle ilgili değerlendir-
melerde de bulunan Güler,
Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutan-
lığı ve S.G.K.lığının imkân ve
kabiliyetlerinin geliştiril-
mesi için hem savunma sa-
nayi destekleme fonundan
hem de diğer kaynaklardan
ve merkezi yönetim bütçe-
sinden çok önemli destekler
verildiğini belirtti ve projele-
rin arkasının geleceğini söy-
ledi.
RMK Marine’nin MİLGEM
projesinde de çok önemli
faaliyetleri olduğunu hatır-
latan Güler, “Kendilerini,
bütün çalışanlarını, yönetici-
lerini burada tekrar kutluyo-
rum. Bu alanda iş birliğinin
devam etmesi de bizim için
son derece önemlidir. 
Türkiye’nin güçlü bir kuru-
mudur. Bu alandaki hizmet-
lerinin devam edeceğine
olan inancımı da belirtiyo-
rum” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı
Muammer Güler
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TCSG GÜVEN 
Hizmete Girdi
Güler’in konuşmasının ar-
dından, Koç Holding CEO’su
Turgay Durak tarafından pla-
ket takdimi yapıldı. Yoğun
programları nedeniyle tö-
rene katılamayan Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Dr. Kadir Topbaş’ın telgraf-
ları okundu. Ardından, gemi-
nin, komutanına teslim
töreni icra edildi. TCSG GÜ-
VEN’in hizmete giriş ve kuru-
luşa alınış belgeleri ile
komutanlık flandraları, Tüm-
amiral Özbal tarafından gemi
komutanına teslim edildi.
TCSG GÜVEN’in Komutanı
Yarbay Ali Güçlü Ünal, gemi-
sini teslim alırken şu andı içti:
“Şahsım ve personelim adına,
Türk sancağını denizlerde şe-
refle dalgalandıracağıma, ka-

nunların uygulanmasında hiç-
bir ayrım yapmayacağıma ve
hiçbir fedakârlıktan kaçınma-
yacağıma, personelim ve ge-
mimi göreve her an hazır
tutmak için azami çabayı göste-
receğime, kolluk, etik ilkelerine
daima bağlı kalacağıma, yurdu-
mun ve vatanın korunması ile
huzur ve güvenin sağlanma-
sında görevim bulunduğunu,
komuta sorumluluğumu, bah-
riye geleneklerimi, ulusal ve
uluslararası hukuk kurallarını
asla unutmayacağıma, TCSG
GÜVEN seni başarı ve zafere
götürmek için her türlü gayreti
göstereceğime, Türk milleti hu-
zurunda namusum ve şerefim
üzerine ant içiyor, bayrağımı
öperek seni teslim alıyorum.”
Tören, TCSG GÜVEN perso-
neli tarafından gemiye 
bayrak ve komutanlık flan-
dralarının toka edilmesi ile
sona erdi.



SSM’nin himayesinde,
Ekonomi Bakanlığının
iş birliğiyle, TÜBİTAK,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) ve ODTÜ Tekno-
kent’in destekleriyle düzenle-
nen ICWS’nin organizasyonu,
Defence Turkey Dergisi,
SASAD ve ODTÜ Teknokent
Savunma Sanayii Kümelen-
mesi tarafından yapıldı. Et-
kinliğin ilk gününde, açılış
konuşmaları ile 4 farklı ko-
nuda oturum gerçekleştirildi.
İkinci gün ise firmalar arası
toplantılara ayrıldı.

Gerek açılış oturumunda ge-
rekse forumlarda yapılan ko-
nuşmalarda bazı konu ve
kavramların ortak olarak vur-
gulanması, özellikle dikkat
çekti. Vurgulanan bu noktalar
şöyle sıralandı:
• Siber tehditler, hem kamu

hem de özel sektöre 
yönelik olarak artıyor. 

• Siber tehditler, tekil 
sistemlerin yanı sıra tüm
ülkenin ekonomisini ya da
haberleşme altyapısını
etkileyebilecek kadar geniş
çapta da etkili olabiliyor.

• Siber saldırılar, asimetrik
özelliklere sahip. Bu 
saldırılara maruz kalındığı,
pek çok durumda 
anlaşılamıyor; anlaşıldığında
ise saldırının gerçek 
kaynağını tespit etmek
çoğu zaman mümkün 
olmuyor.

• Gelişmiş, Sürekli Tehdit
(Advanced Persistent
Threat / APT), organize ve
sürekli bir tehdit olarak
siber güvenlik ile ilgili
gündemin üst sıralarında
yer almaya devam ediyor.

• APT kadar profesyonel 
olmasa da siber tehditlerin,
özellikle düşük bütçeler
harcanarak oluşturulması
kolaylaştı.

Artık Öncelik 
Siber Savaşın
Etkinliğin açılış oturumunda ilk
konuşmayı, etkinliğin altın
sponsorlarından HAVELSAN’ın
Genel Müdür Yardımcısı
Murat Saral yaptı. Saral, ko-
nuşmasında, son dönemler-
deki çatışmalarda, kuvvet
kullanımı sırasının, önce hava
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Savunma Sanayisi, 
Siber Savunma ve Güvenlik

Konusuna Isınıyor
Yeni ortaya çıkan bir kavramın artık kabul gören ve üzerinde çalışılmaya başlanılan
bir konu hâline geldiğinin önemli göstergelerinden birisi, o kavram ile ilgili 
konferans ve sempozyumların düzenlenmeye başlamasıdır. İlk olarak Savunma ve
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından ve TÜBİTAK’ın desteği 
ile 10 Aralık 2009 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ev sahipliğinde 
düzenlenen Sayısal Ortamda Savaş (SOS 2009) Sempozyumu’nun ardından, 
19-20 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası Siber Savaş ve 
Güvenlik Konferansı (International Cyber Warfare & Security / ICWS)  etkinliği ile
siber güvenlik konusu, Türkiye için artık yeni bir kavram olmanın ötesine geçiyor.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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kuvvetlerinin müdahalesi,
sonra kara kuvvetlerinin dev-
reye girmesi şeklinde ger-
çekleştiğini; günümüzde ise
siber savaşın, hava harekâ-
tından da önce başladığını
belirtti. İkinci konuşmayı, et-
kinliğin bir diğer altın spon-
soru Lockheed Martin’in
Uluslararası İş Geliştirme Di-
rektörü Mark Gittins gerçek-
leştirdi. Gittins, Lockheed
Martin’in 63 ülkede, 573 adet

tesis ve ofiste, yaklaşık
116.000 çalışana ve 145.000
adet bilgisayara sahip oldu-
ğunu; haftalık e-posta trafiği-
nin 30 milyon adedi
bulduğunu; her gün yaklaşık
1,2 milyon adet web bağlantı-
sını engellediklerini; her gün
2 milyar adet güvenlik uyarısı
aldıklarını ve mevcut du-
rumda, 30’u aşkın aktif saldırı
kampanyasını izlemekte ol-
duklarını anlatarak, karşı
karşıya oldukları zorlukları
özetledi. Bu zorluklar ve yü-
rüttükleri projelerde uygula-
maları gereken veri güvenliği

tedbirlerinin, Lockheed Mar-
tin’in müşterilerine de olgun
ve etkin siber güvenlik çözüm-
leri sunabilmesini sağladığını
ifade eden Gittins, artık saldı-
rılardan bir adım önde hareket
edebilmek için istihbarat mer-
kezleri oluşturduklarını da
söyledi. Gittins, eğitim ala-
nında da aktif olduklarını ve bu
faaliyetlerini “Siber Üniver-
site” adında bir oluşum ile yü-
rüttüklerini belirtti.

Siber Güvenlik, 
Ajandamıza Girdi
Etkinliğin açılış oturumunun
son konuşmasını Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar yaptı. Bayar, sözlerine,
konferansı düzenleme amaç-
larının siber tehditleri daha iyi
anlamak olduğunu söyleye-
rek başladı. Siber güvenlik ile
ilgili gelinen noktanın dolaylı
sebebinin, ağ üzerinden daha
çok entegre olma ve bilgi
paylaşma ihtiyacı olduğunu;
bu doğrultuda, ağ merkezli
harp ve ağ destekli yetenek
gibi kavramların ortaya çıktı-

ğını anlatan Bayar, günü-
müzde ise siber tehdidin ne
olduğunu anlamaya çalıştık-
larını belirtti. Bayar, konuya,
bir suç işleme aracı boyu-
tuyla, hukuki boyutuyla, gü-
venlik boyutuyla ya da askeri
boyutuyla yaklaşabilecekle-
rini; ABD’nin de son zaman-
larda siber saldırıları “güç
kullanma” sınıfına alarak as-
keri boyuta vurgu yaptığını
kaydetti. Kendilerinin de siber
dünyada, ülke varlıklarının
genelinin nasıl korunacağını
düşünmeye başladıklarını ve
SSM’nin konvansiyonel kabi-
liyetlere yönelik görevleri
arasına siber dünya ile ilgili
görevlerin de eklenmeye
başladığını açıkladı. Bayar,
sözlerini, ağ kullanımı ve bilgi
paylaşımı arttırılacaksa ve
bunun güç çarpanı etkisi kul-
lanılacaksa siber güvenliğe
de önem verilmesi gerektiğini
vurgulayarak ve bu konferan-
sın önemli bir başlangıç ola-
cağını değerlendirdiğini ifade
ederek tamamladı.
Konferansın açılış konuşma-
sını ise Carnegie Mellon Üni-
versitesi Yazılım Mühendisliği
Enstitüsünün CERT Progra-
mında teknik yönetici olarak
çalışan Hasan Yaşar gerçek-
leştirdi. Temel kavramların
tanımlarını yapan ve siber
saldırı, siber casusluk ve
siber harp arasındaki farklı-
lıkları açıklayan (Tablo1)
Yaşar; enerji, ulaşım, sağlık,
haberleşme, finans ve kritik
altyapıların hepsinin birbirine
bağlı olduğunu ve bir tanesi-

nin siber saldırıya maruz kal-
masının, aslında bağlı tüm
sistemleri etkilediğini anlattı.
Yaşar, gençlerin eğitiminin de
çok önemli olduğunu vurgu-
ladı ve anne-babalar yaptık-
ları işin ayrıntısını sosyal
medyada paylaşmasa bile ço-
cuklarının bu bilgileri payla-
şabildiğini, bu konuda örnek
olarak verdi.

Tehditler ve Zorluklar
Konuşuldu
Açılış konuşmasının sonra-
sında, TOBB Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümünden
Prof. Dr. Ali Aydın Selçuk’un
moderatörlüğünde, “Siber
Harp ile İlgili Ortaya Çıkan
Tehditler ve Zorluklar” baş-
lıklı oturum gerçekleştirildi.
Bu oturumda konuşan Ka-
nada Silahlı Kuvvetleri ve 
NATO’da görevli Yarbay Greg
Holman, siber savunmanın
operasyonel boyutta ele alın-
masının, teknik olmaktan çok
komuta ile ilgili olduğunu be-
lirtti ve komutanların, konuyu
teknik uzmanlara devretmek
yerine, tüm süreçlerde rol al-
masının önemine dikkat çekti.
TÜBİTAK Siber Güvenlik Ens-
titüsü Direktörü Hayrettin
Bahşi ise konuşmasında, ül-
keleri 3’e ayırdı:
1. Henüz bir ulusal siber 

güvenlik stratejisi 
olmayanlar,

2. Bir stratejisi olan ve 
siber güvenliği bir iç 
güvenlik konusu olarak
görenler ve
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3. Siber güvenliği; istihbarat,
savunma, siber diplomasi,
kritik altyapının korunması
ve siber suç alanlarında
stratejik ya da taktik bir
araç olarak görenler.

Bahşi, Türkiye’nin 2. grupta
yer aldığını belirterek Türki-
ye’deki mevcut durumu an-
lattı. 
Konferansın renkli konuşma-
larından birisini, Intelrad
CEO’su Can Yıldızlı gerçek-
leştirdi. Yıldızlı, askeri birlik-
ler, tanklar, gemiler ve
uçaklar gibi konvansiyonel
unsurları istihbarat amaçlı
takip etmenin ve bunların et-
kilerini öngörmenin nispeten
daha kolay olduğunu; siber
harpte ise karşı tarafın neler
yapabileceğini kestirmenin,
çoğu durumda mümkün ol-
madığını anlattı. Böyle bir or-
tamda, reaktif karşı
tedbirlerin, olaylar olduktan
sonra devreye gireceğine dik-
kat çeken Yıldızlı, kendisinin
ve şirketlerinin, bir siber sal-
dırıyı henüz gerçekleşmeden
tespit etmek üzerinde çalıştı-
ğını; “algılayıcı” olarak adlan-
dırılan, gizli çalışan servis,

araç ya da tekniklerle siber
suçluları takip ettiklerini söy-
ledi. Yıldızlı, “algılayıcı” konu-
sunda örnek olarak siber
suçluların gizli forumlarını ya
da onlar arasında trend
olmuş başlıkların takip edil-
mesini verdi ve mevcut du-
rumda, 400’den fazla
algılayıcılarının bulunduğunu
açıkladı. Yıldızlı, konuşmasını,
bahsettiği araçların gösteri-
mini gerçekleştirerek ta-
mamladı.
Oturumun son konuşmacısı,
Brezilya Kara Kuvvetlerinin
Siber Savunma Merkezinin
Komutanı Korgeneral Jose
Carlos Dos Santos oldu. Kor-
general Dos Santos, hiçbir ül-
kenin siber savunmada tek
başına başarılı olamayacağını
ve uluslararası iş birliğinin
çok önemli olduğunu vurgu-
ladı. Korgeneral Dos San-
tos’un değindiği bir diğer
konu da ekonomik olarak en-
tegre olmuş bir dünyada ya-
şanacak siber bir harbin yıkıcı
etkisinin, herkes için caydırıcı
olacağı ve bu sebeple bir
siber harp yaşanması olasılı-
ğının düşüklüğü oldu. Oturu-

mun sonunda, konuşmacılar,
siber dünyanın kara, deniz,
hava ve uzayın ardından yeni
bir harp alanı olup olmadığını
tartıştılar. Siber harbi, değişik
harp ortamlarında kullanıla-
bilen “yatay” bir araç olarak
gören görüşlerin yanı sıra
siber dünyayı yeni bir harp
sahası olarak gören görüşler
de belirtildi.

Mevcut Antlaşmalar
ve Kurallar Yeterli
Etkinliğin 2. oturumu, “Önde
Gelen Siber Devletlerin Siber
Harp ve Güvenlik Politikaları”
başlığıyla, ODTÜ Enformatik
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Nazife Baykal moderatörlü-
ğünde gerçekleştirildi. Alman
Federal İçişleri Bakanlığının
Bilişim Güvenliği Bölümünün
Başkanı Dr. Rainer Mantz,
kurdukları Ulusal Siber Müda-
hale Merkezinin, ilk yılında 900
adet siber olayla karşılaştığını;
bunlar için 80/20 kuralının iş-
lediğini gözlemlediklerini,
siber tehditlerin %80’inin basit
tedbirlerin %20’si ile önlene-
bildiğini, geri kalan tehditlerin
ise karmaşıklıkları nedeni ile

özel olarak ele alınması gerek-
tiğini anlattı. Dr. Mantz, sek-
törlerin kendi standartlarını
belirleyip uygulamasının ve
saldırıların raporlanmasının
zorunlu hâle getirilmesinin
önemine de vurgu yaptı.
İngiliz Savunma Bakanlığında
hukuk danışmanı olan Han-
nah Harrison, uzun süreç-
lerle oluşturulmuş mevcut
uluslararası hukukun siber
dünya için yeterli olduğunu;
uluslararası iş birlikleri ile bu
konuda normların oluşturu-
labileceğini kaydetti. Harri-
son’un dikkat çektiği bir diğer
konu, siber dünyadaki etkin-
liklerin, barış zamanı ile harp
hâli arasındaki farklılıkları
bulanık hâle getirmesi oldu.

Elektronik Harp ile
Siber Harp Bağlantısı
Etkinliğin Türk katılımcıları-
nın merakla beklediği ko-
nuşma, yeni kurulan Siber
Savunma Komutanlığının ba-
şında bulunan Albay Cengiz
Özteke’nin yaptığı “Siber: Yeni
Bir Harp Sahası” başlıklı ko-
nuşma oldu. Siber dünyayı
kara, deniz, hava ve uzayın

Albay Cengiz Özteke
HAVELSAN Pazarlama ve İş Geliştirme 
Direktörü Alparslan Kuloğlu





ardından yeni bir harp sahası
olarak nitelendiren Albay 
Özteke, bu yeni sahanın ka-
rakteristiklerini; asimetrik
doğası, saldırı kaynağının
tespitinin güçlüğü ve sınırla-
rın ötesine geçebilmesi ola-
rak sıraladı. Albay Özteke,
Tallinn Rehberi ve Birleşmiş
Milletlerin çalışmalarının,
mevcut uluslararası kanunla-
rın siber dünya için yeterli 
olduğunu belirttiğini; bu huku-
kun siber dünyaya nasıl uygu-
lanabileceğinin ise belirsizliğini
koruduğunu; örneğin NATO
Antlaşması’nın 5. maddesinin
bir siber saldırı durumunda uy-
gulanıp uygulanmayacağının
bilinmediğini söyledi. 
Gelecekle ilgili öngörülerini de
paylaşan Albay Özteke, “yazı-
lım ve donanıma güvenebilir
miyiz?” sorusunun tartışıla-
cağını, nitelikli iş gücünün
siber güvenlik ve siber sa-
vunma konularına çekilmesi-

nin önem kazanacağını ve
elektronik harp ile siber dün-
yadaki faaliyetlerin birbiri ile
daha fazla bağlantılı hâle ge-
leceğini anlattı. Albay Özteke,
konuşmasının son bölü-
münde, amaçlarının barış za-
manında Türk Silahlı
Kuvvetlerinin sistemlerini,
yeri geldiğinde ise harekât
alanındaki birlikleri korumak
olduğunu ifade etti.

Firmalar ve Kurumlar
Çözümlerini Anlattı
“Siber Harp ve Güvenlikte
Endüstri Perspektifi: Yeni
Eğilimler, Gelişmeler, Tekno-
lojiler ve Çözümler” başlıklı 3.
oturum, SSM Muhabere
Elektronik ve Bilgi Sistemleri
Daire Başkanı Mete Arslan
moderatörlüğünde yapıldı.
Bu oturumda konuşan 
HAVELSAN Pazarlama ve İş
Geliştirme Direktörü Alpars-
lan Kuloğlu, siber dünya ile il-

gili konularda temel alınması
gereken noktanın teknoloji
olduğunu; strateji geliştirme
çalışmalarının bu noktayı
zaman zaman ihmal ettiğini
söyledi. Siber dünyaya yönelik
ürünlerde en önemli etmenin
“güven” olduğunu ifade eden
Kuloğlu, HAVELSAN’ın müş-
teriye güven vermeyi en ön-
celikli konu olarak ele aldığını
vurguladı. ASELSAN Haber-
leşme Bilgi Teknolojileri
Grubu Kripto ve Bilgi Güven-
liği Müdürü Ali Yazıcı ise yap-
tığı sunumda, “Ulusal Siber
Güvenlik Teknoloji Geliştirme
Ekosistemi”nin kurulması
gerektiğine dikkat çekti ve
ASELSAN’ın bu ekosistemin
kuruluşunda lider rolü oyna-
maya hazır olduğunu belirtti.
Oturumun bir diğer konuş-
macısı olan Lockheed Mar-
tin’in Bilgi Sistemleri ve
Küresel Çözümler iş kolunun
istihbarat füzyonu yöneticisi
Randy Warner, süreç odaklı
yaklaşım yerine istihbarat
odaklı yaklaşım ile siber teh-
ditleri nasıl bertaraf ettikle-
rini anlattı. TÜBİTAK Siber
Güvenlik Enstitüsünden Yıl-
maz Çankaya, konunun farklı
bir boyutuna değinerek; siber
güvenliğe yönelik deneme, tat-
bikat ve eğitim gibi faaliyetlerin
siber dünyada gerçekleştiril-
mesinin sakıncalarını sıraladı.
Çankaya, bazı şeylerin denen-
mesi için büyük ölçekli sis-

temlere ihtiyaç duyulduğunu,
denemelerde sistem konfigü-
rasyonlarının hızlı bir şekilde
değiştirilmesinin önemli oldu-
ğunu, çözümün ise model-
leme ve simülasyon olduğunu
anlattı.
Etkinliğin HAVELSAN İş Ge-
liştirme Müdürü Bünyamin
Karadeniz moderatörlüğünde
yapılan son oturumunda ise
YALTES, Thales Raytheon
Systems ve STM firmaları,
ürün ve çözümlerini tanıtan
sunumlar yaptılar.

Konferans 
Tekrar Edecek
Etkinliğin kapanış konuşma-
sını, Sistem Projeleri ve Lo-
jistikten Sorumlu Savunma
Sanayii Müsteşar Yardımcısı
Dr. Faruk Özlü yaptı.
ICWS’nin bu yıl ilk defa ger-
çekleştirilen, iyi organize
edilmiş ve seçkin konukların
katıldığı bir konferans oldu-
ğunu belirten Dr. Özlü; etkin-
liğe 13 ülkeden yaklaşık 450
katılımcının geldiğini; ABD,
Almanya, Brezilya, Finlan-
diya, İngiltere, İtalya, Kore
Cumhuriyeti, Macaristan ve
Türkiye’den 21 konuşmacının
söz aldığını ve 11 adet ulus-
lararası, 27 adet de Türk fir-
masının katıldığını açıkladı.
Dr. Özlü, konferansı gelecek
senelerde de tekrar edecek-
lerini vurgulayarak sözlerini
tamamladı.
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Fikri Mülkiyetin Çalınması Bilgisayar Ağlarına Etki Etme Devlet Destekli Politik Amaçlı ya da Bilgisayar Korsanlığı "Silahlı" Saldırı
Siber Saldırı (Cyber Attack) X X
Siber Casusluk (Cyber Espionage) X
Siber Harp (Cyberwarfare) X X X X

Tablo 1. Siber Harp ve Güvenlikle İlgili Temel Kavramlar (Hasan Yaşar'ın sunumundan alınmıştır)

Sistem Projeleri ve 
Lojistikten Sorumlu 
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Faruk Özlü





Adı geçen her 3 ilde de
hava ulaşımı imkânı
var ya da yaratılabilir.

Şöyle ki; Afyonkarahisar’da
3.000 m uzunluğunda bir
piste sahip, geçmişte sivil
uçuşlar için de kullanılan bir
askeri havaalanı mevcut.
Uşak’ta, Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi (DHMİ)
Genel Müdürlüğü tarafından
işletilen, 2.560 m uzunlu-
ğunda piste sahip bir havali-
manı var. 2012 yılında 694
uçak iniş / kalkış yapmış.
Uzun zamandır tarifeli uçak
seferleri yapılmıyor. Bugün-
lerde, daha ziyade ambulans
uçaklar için kullanılıyor. Kü-
tahya’da da ise 1.509 m uzun-
luğunda piste sahip bir askeri
havaalanı bulunuyor.
Kimileri her ilin ayrı bir hava-
limanı olması gerektiği, kimi-
leri ise yeterli yolcu / kargo
potansiyeli olmayan birbirine
yakın iller için ortak bir hava-

limanının daha uygun olacağı
görüşündedir. Her iki görü-
şün muhakkak ki kendine
göre doğruları, yanlışları 
vardır. 2012 yılı uçak istatis-
tiklerine göre, mevcut havali-
manlarımızın yarısına yakınının
yıllık ticari uçak trafiği 2.000’in
altında (1). Diğer bir ifade ile
günde sadece 2-3 ticari
sefer yapılabiliyor. Bu da ay-
rıca tartışılması gereken
önemli bir konu olarak or-
taya çıkıyor.

Zafer Havalimanı’nın
Hizmet Vereceği İller
703.948 (2012) nüfusa sahip
Afyonkarahisar ili, Kütahya ve
Uşak’ın yanı sıra Eskişehir,
Konya, Burdur, Denizli ve Is-
parta illeri ile de komşu.
Komşu olunan tüm illerde sivil
veya askeri havaalanları mev-
cut. Yaklaşık 5.000 yıllık bir
yerleşim merkezi olan il, tarihi
mekânları, mermer yatakları /

işçiliği, termal kaplıcaları ve
lokum / şekerlemeleri ile ünlü.
Termal sular, hem debi hem
de sıcaklık ve fiziksel-kimyasal
özellikleri açısından üstün bir
yapıya sahip. İldeki jeotermal
yatırımların hızla arttığı görü-
lüyor. Ayrıca, demircilik, bakır-
cılık, keçecilik, çanak-çömlek
yapımı, yemenicilik gibi el sa-
natları da yaygın. Maden suyu
üretimi, termal ısıtmadan da
yararlanılan seracılık ile
tarım (özellikle, kiraz, pata-
tes, haşhaş, şeker pancarı) ve
et ürünleri de ilin önemli gelir
kaynaklarından. Yapımı
devam eden Ankara-İzmir
hızlı tren projesinin gerçek-
leşmesi sonrasında, ticari ha-
yatın daha da gelişmesi
bekleniyor (2).
564.264 (2011) nüfusa sahip
Kütahya ili, Afyonkarahisar ve
Uşak’ın yanı sıra Balıkesir,
Bursa, Bilecik, Eskişehir ve
Manisa illeri ile de komşu. Bi-

lecik ve Manisa hariç, diğer il-
lere hava ulaşımı imkânı var.
Yaklaşık 7.000 yıllık yerleşim
merkezi olan il, tarihi ve
doğal (Gediz ve Porsuk nehir-
leri, yaylalar) mekânları ve
seramik / çinicilik işçiliği ile
ünlü. Ülkemizin linyit, bor,
demir, manyezit, gümüş vb.
(toplamda 35 çeşit) önemli
maden yatakları da burada.
Seramik ham maddesinin en
zengin olduğu bölge. Ancak,
Kütahya, daha ziyade bir
tarım kenti; bitkisel (özellikle,
kiraz, üzüm, domates, şeker
pancarı) ve hayvansal üretim
oldukça yaygın. Afyonkarahi-
sar gibi, termal su kaynakları
da mevcut (3).
Afyonkarahisar ve Kütahya,
Kurtuluş Savaşımızın en
önemli savaş ve kahraman-
lıklarının yaşandığı illerimiz.
342.269 (2012) nüfusa sahip
Uşak ili, Afyonkarahisar ve
Kütahya’nın yanı sıra Denizli
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Türkiye’nin 
İlk Bölgesel Havalimanı:
Zafer Havalimanı
Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerine hizmet vermesi
öngörülen ve Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan 
Zafer Havalimanı, 25 Kasım 2012 tarihinde hizmete girmişti.
Açılışı sonrasında uçak / yolcu trafiği beklenen düzeyde 
gerçekleşmeyen havalimanının hikâyesi, aslında 
2007 yılına dayanıyor.
Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER* / saldiranery@gmail.com
*TOBB, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Akademik Danışmanı 

Nihan SALDIRANER, MA** / nsaldiraner@thk.edu.tr
**Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
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ve Manisa illeri ile de komşu.
Denizli’ye hava ulaşımı var.
Uşak Havalimanı, 2007-2008
yıllarında, yılda 30 bine yakın
yolcuya hizmet vermiş. Tari-
feli seferler 2009 yılında da
devam etmiş. İl kapsamında,
tarifeli uçuşların tekrar baş-
latılmasına yönelik isteklerin
ve gayretlerin olduğu bilini-
yor. 4.000 yıllık yerleşime
sahip il, Karun hazineleri gibi
tarihi mekânlarının yanı sıra
battaniye, halı ve deri ürünle-
riyle ünlü. Bitkisel (özellikle
hububat, nohut) ve hayvansal
üretim de yaygın (4).
Söz konusu illerin mevcut du-
rumu, her birine ayrı bir hava-
limanı yapımı yerine, 3 ile
ortak bir bölgesel havalima-
nından hizmet verilmesi görü-
şünü ön plana çıkarmış ve bu
doğrultuda karar alınmış. Kü-
tahya’nın Altıntaş ilçesine
bağlı Alibey ve Kuyucak köyleri
arasında yerleşik havalimanı
için, toplam 3.700.000 m² ara-
ziden, 2.700.000 m²’si için
takas işlemi yapılmış; kalan
kısım ise kamulaştırılmış. Bu,
Türkiye’de bir havalimanı ya-
pımı için gerçekleştirilen ilk
takas işlemi.
Havalimanı, Kütahya il mer-
kezine 45, Afyonkarahisar il
merkezine 55 ve Uşak il mer-

kezine de yaklaşık 100 km.
mesafede yer alıyor.

Havalimanı
İhale Süreci
Havalimanının Yap-İşlet-Dev-
ret modeli kapsamındaki iha-
lesine, sadece IC İÇTAŞ
İnşaat firması teklif verdi. 
23 Aralık 2010 tarihinde im-
zalanan sözleşme sonra-
sında, yer teslimi 21 Nisan
2011 tarihinde yapılan; temeli
22 Nisan 2011 tarihinde atılan
ve 155 milyon liraya mal olan
havalimanı, 36 ay olarak 
belirlenen inşaat süresine
rağmen, sadece 18 ayda ta-
mamlanarak 25 Kasım 2012
tarihinde hizmete girdi. İhale
şartnamesi ve sözleşme uya-
rınca, IC İÇTAŞ Zafer Bölge-
sel Havaalanı Yatırım ve
İşletme A.Ş., havalimanını 
29 yıl 11 ay süre ile işletecek.
IC İbrahim Çeçen Yatırım
Holding A.Ş.’nin alt şirketi
olan IC İÇTAŞ İnşaat, havali-
manı yapımı ve işletimi konu-
sunda oldukça deneyimli
olup, bilindiği üzere 2005 yı-
lında Antalya Havalimanı 2.
dış hatlar terminal tesisleri
ve mütemmimi işlerini; 2010
yılında da yeni iç hatlar termi-
nalini yapmıştır ve hâlen 
bu havalimanını, Alman 

Fraport ile müştereken işlet-
mektedir. Ayrıca, Adnan
Menderes Havalimanı dış
hatlar terminali inşaatını da
gerçekleştirmiş; Ordu-Gire-
sun Havalimanı inşaatına 
ise devam etmektedir. 
Yurt dışında ise Bulgaris-
tan’da Varna ve Burgaz hava-
limanları terminal tesisleri ve
mütemmimleri inşaatlarını
yapmıştır; Rusya’da Saint 
Petersburg Pulkova Havali-
manı terminal tesisleri ve
mütemmimleri işi üzerinde
çalışmalarını sürdürmekte-
dir. Bu havalimanında, mev-
cut terminal tesislerinin
genişletilmesinin yanı sıra
yeni bir terminal ve iş mer-
kezi ile otel yapımı işleri 2014
yılında tamamlanacaktır.

Havalimanı Tesisleri
Toplam 3.248.890 m² alan
üzerine yerleşik Zafer Hava-
limanı’nda, 3.000 x 45 m
ebatlarında pist, bağlantı
taksi yolu, 5 uçak kapasiteli
240 x 150 m büyüklüğünde
apron ve kule ile 3 milyon
yolcu / yıl kapasiteli terminal
ve diğer tesisler mevcuttur.
Terminal tesisleri ve özellikle
de kule binası, modern mi-
mari yapıları ile dikkat çek-
mektedir. Toplam kapalı alan

büyüklüğü 27.726 m²’dir. Ha-
valimanı pisti beton kaplama
olup tüm iniş şartlarında iniş /
kalkışı sağlayacak şekilde,
ILS (kategori II) ve yaklaşma
ışıkları ile VOR, DME ve NDB
cihazlarıyla donatılmıştır.
Tek binadan oluşan 17.620 m²
büyüklüğündeki bütünleşik
terminal kompleksi, iç ve dış
hatlara müştereken hizmet
vermekte olup oldukça geniş
bir yolcu / yolcu beraberi giriş
salonuna sahiptir. Giriş itiba-
riyle sağ cephe dış hatlara,
sol cephe de iç hatlara ayrıl-
mıştır. Yeme-içme üniteleri,
yöreye uygun el sanatları ve
ürünlerin satıldığı hediyelik
eşya mağazaları ve diğerleri,
giriş salonunda merkezi bir
alanda toplanmıştır. Dış hat
giden ve gelen salonlardaki
“gümrüksüz satış mağaza-
ları” henüz yeterli dış hat
yolcu sayısına ulaşılamadığı
için açık değildirler. Termi-
nalde, 19 adet check-in ban-
kosu, 4 adet pasaport
bankosu ve 4 adet aprona
çıkış kapısı ile 1 adet de CIP
salonu mevcuttur. VIP salonu
ise ayrı bir giriş / çıkışa sahip
şekildedir. Gelen bagajlar
için, iç ve dış hatlarda ikişer
bagaj alım bandı (konveyör)
hizmet vermektedir. Giden
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bagajlar %100 tarama kont-
rolünden geçirilmektedir.
Kule, itfaiye (kurtarma ve
yangınla mücadele) ve iş ma-
kineleri garajı, hava tarafı iti-
bariyle terminalin sol
cephesinde yer almışlardır.
Havalimanı itfaiye kategorisi
Cat-7’dir. Kara tarafında, ter-
minale oldukça yakın mesa-
fede düzenlenmiş otopark, 87
otomobil ve 8 otobüs kapasi-
tesine haizdir. Güç merkezi,
terminale göre otoparkın sağ
cephesine yerleşiktir. Havali-
manında ayrı bir kargo tesisi /
terminali mevcut değildir.
Havalimanı-şehir bağlantıları
ise şöyledir: Havalimanı-Kü-
tahya, Havalimanı-Afyonka-
rahisar arasında HAVAŞ
hizmet vermektedir. Havali-
manı-Uşak bağlantısı, bele-
diye tarafından anlaşılan özel
bir firma tarafından sağlan-
maktadır. Yine özel bir firma,
Emirdağ bağlantısını gerçek-
leştirmektedir.
Yaklaşık 200 personelin görev
yaptığı Zafer Havalimanı, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğün-
den, yurt dışı uçuşların da ya-
pılabilmesine esas işletme
ruhsatı ile engelli vatandaşla-
rın hizmetlerine esas her
türlü şartın karşılandığını be-
lirten “Engelsiz Havalimanı”
sertifikasına sahiptir.

Uçak / Yolcu Trafik
Gerçekleşmeleri
Afyonkarahisar, Kütahya ve
Uşak illerine hizmet vermesi
öngörülen Zafer Havalimanı,
yıllık 2 milyon yolcu beklenti-

sine rağmen, ilk yıl için iste-
nen / beklenen yolcu rakam-
larına ulaşamamıştır. Hâlen,
THY tarafından, İstanbul Ata-
türk Havalimanı’na haftada 4
sefer yapılmaktadır. Alman
Germania Airlines ise haftada
1 gün Düsseldorf’a sefer dü-
zenlemektedir. Pegasus ise
yaz aylarındaki İstanbul Sa-
biha Gökçen Havalimanı se-
ferlerine, Ağustos ayı
sonunda son vermiştir. Hava-
limanından “umre-hac” se-
ferleri de yapılmıştır.
Ocak-Ağustos 2013 döne-
minde, iç hatlarda 51.040, dış
hatlarda ise 14.408 olmak
üzere, toplam 65.448 yolcu
trafiği gerçekleşmiştir. Görü-
leceği üzere, gerçekleşen
yolcu trafiği, beklentinin
%10’undan bile azdır. Özel-
likle yurt dışı yolcu sayısı,
beklenenin çok altındadır.
Havalimanı işletmecisince
yapılan ilk belirlemeler, mev-
cut yolcunun %40’ının Afyon-
karahisar; %40’ının Kütahya
ve %20’sinin Uşak kaynaklı
olduğunu göstermiştir.
Yolcu sayısının kendi kendine
artmayacağı muhakkaktır.
Öyle ise neler yapılabilir, ya-
pılmalıdır? Havalimanı işleti-
cisi, özel şirket olmanın
gereği bir dizi çalışmalar için-
dedir. Ancak, kamu kurum-
ları (belediyeler dâhil) ile
ticaret ve sanayi odalarına da
bazı görevler düşmektedir.
Öncelikle, Havalimanı her 3
ilin vatandaşlarına en iyi şe-
kilde tanıtılmalı, şehir bağ-
lantıları geliştirilmelidir.

Sonuç ve 
Değerlendirme
Ülke kaynaklarının daha ve-
rimli kullanımı açısından, ye-
terli yolcu / kargo potansiyeli
olmayan birbirine yakın iller
için, ortak bir bölgesel havali-
manının yapılması, doğru bir
yaklaşımdır. Ancak, bu tür bir
havalimanının hizmet vereceği
iller ile hızlı bir ulaşım bağlan-

tısının da önceden sağlanması
gerektiği muhakkaktır.
Zafer Havalimanı, hizmet ver-
mesi öngörülen her 3 ilimize
sadece karayolu ile bağlantılı
olup havalimanı-şehir mer-
kezleri ulaşımı uzun bir süre
gerektirmektedir. Özellikle
Uşak’a olan 100 km uzaklık,
oldukça fazladır.
Günümüzde, havalimanları,
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sadece karayolu ile değil
metro, tren, hızlı tren gibi
diğer ulaşım altyapıları ile de
desteklenmektedir. Ülke-
mizde ise az sayıda havalima-
nının çoklu ulaşım sistemine
sahip olduğu bilinmektedir.
Havalimanlarına yönelik raylı
sistem bağlantı çalışmaları da
çok yavaş ilerlemektedir (Ör-
neğin; Esenboğa Havalimanı).
Kendi havalimanına sahip iller
için, karayolunun -kısmen-
yeterli olabileceği düşünülse
bile, birden fazla ile ya da
geniş bölgelere hizmet veren
havalimanları için bunun ye-
terli olmayacağı ve bu durum
bağlamında, ulaşım zorluğu
yaşanan iller (yöreler) için de
ayrı havalimanları isteği / bek-
lentisinin süreceği muhak-
kaktır.
Sonuç olarak, Zafer Havali-
manı, ülkemizin ilk bölgesel
havalimanı olarak hizmete gir-
miş ve bölge illerine önemli bir
hava ulaşım imkânı sağlamış-

tır. Ancak, bu havalimanının
daha fazla uçak / yolcu trafiğine
hizmet verebilmesi için, önce-
likle havalimanına olan ulaşım
bağlantılarının geliştirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca, her 3
ilin bilinen tarihsel, kültürel ve
sosyal yapıları ve çekicilikleri
bağlamında -başlatıldığı bili-
nen- tanıtımların geliştirilerek
yolcu sayısının arttırılması ça-
balarının sürdürülmesi de
uygun olacaktır.

Teşekkür: Bu yazının 
hazırlanması aşamasında,
Zafer Havalimanı’na 
yaptığımız ziyaret esnasında
sağlanan kolaylıklar ve

temin edilen bilgiler için 
IC İÇTAŞ Zafer Bölgesel 
Havaalanı Yatırım ve 
İşletme A.Ş. yetkililerine 
teşekkür ederiz.

    KAYNAKÇA
(1)    DHMİ Genel Müdürlüğü, 2012 Yılı İstatistik Yıllığı, 2013.
(2)    Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odası 
         resmi web siteleri.
(3)    Kütahya Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odası resmi web siteleri.
(4)    Uşak Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odası resmi web siteleri.
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M1911 yarı otomatik 
tabancası, ilk olarak

üretildiği 1911 yılından 
102 yıl sonra, bu sefer 
3 boyutlu (3B) bir yazıcı ile
üretildi. Katmanlı üretim
(additive manufacturing), 
3B yazıcılar ve hızlı 
prototipleme gibi konularda
hizmet veren Solid Concepts
firması yetkilileri 7 Kasım’da
yaptıkları açıklamada, M1911’in
kamuoyuna açık tasarımını
kullanarak 3B yazıcı ile 
dünyanın ilk metal tabancasını
ürettiklerini duyurdu. 
Amerikan kuvvetlerinin
resmi silahlarından birisi 
olmayı başararak 
Filipin-Amerikan Savaşı’nda,
Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşı’nda, Kore Savaşı’nda
ve Vietnam Savaşı’nda 
kullanılan ve John Browning
tarafından tasarlanan
M1911’in yayı ve kabzası 
dışındaki bileşenleri, Solid
Concepts tarafından; lazer
sinterleme (laser sintering)
yöntemiyle, toz hâlinde
metal kullanılarak ve 
her seferinde 40 mikron 
kalınlığında tabakalar 
oluşturularak üretildi.
30’dan fazla metalik 

parçadan oluşan tabancanın
kabzası ise karbon fiber ile
doldurulmuş naylondan,
benzer teknikle üretildi.
Üretilen tabanca, 600’den
fazla atışı, herhangi bir 
güvenilirlik sorunu 
yaşamadan tamamladı.
Firma yetkilileri, tabanca
için üretilen parçaların 
standart ve birbiri ile 
değiştirilebilir nitelikte 

olduğunu ve kullanılan üretim
tekniğinin, M1911’e ait 
herhangi bir parçaya ihtiyaç
duyulduğunda, bu parçanın
5 gün içinde teslim 
edilebileceğini gösterdiğini
özellikle vurguladı. 
3B yazıcıların yeteneklerini
sergilemek ve endüstri 
kullanımına hazır olduğunu
göstermek amacıyla 
gerçekleştirilen denemenin

ardından Solid Concepts 
yetkilileri, benzer tabancaların
evlerde kullanılan 3B yazıcılarla
da üretilebileceğinden 
endişe duyanlara yönelik 
açıklamalarda da bulunmayı
ihmal etmediler ve
M1911’in, fiyatı yüz binlerce
doları bulan endüstri tipi 
3B yazıcılarla meydana 
getirilebileceğini belirttiler.
(Kaynak: Solid Concepts)

M1911, 102 Yıl Sonra 3 Boyutlu Yazıcıdan Çıktı

Kurum ve kuruluşların,
çeşitli konularda, 

çalışanlarının, müşterilerinin
ya da geniş kitlelerin
görüş ve önerilerini
almak için kullandığı ve
“crowdsourcing” olarak
bilinen yönteme, 
Amerikan Kara 
Kuvvetleri de başvuruyor.
Amerikan Kara 
Kuvvetlerinin 
operasyonel 
ihtiyaçlarını hızlı bir
şekilde karşılamak
için kurulmuş olan
birimi U.S. Army
Rapid Equipping
Force (REF) 

tarafından açılan
“ArmyCoCreate.com”
İnternet sitesi, 
askerlerle yenilikçi
fikirleri olan sivilleri
buluşturmayı 
hedefliyor. REF,
özellikle Irak ve
Afganistan’dan
dönen askerlerin
operasyonel 
tecrübesinden
yararlanmak 
istiyor. Sitede; 
“Fikirler”, “Tasarım” ve “Projeler” 
bölümleri yer alıyor. REF’in bir sonraki amacı, 
çalıştaylar düzenlemek. Kamuoyuna açık olan site ile ilgili
duyuru, 13 Kasım’da yapıldı.
(Kaynak: Amerikan Kara Kuvvetleri)

Amerikan Kara Kuvvetleri de 
Kitlelerin Beyin Gücünün Peşinde
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Kanada, Toronto’da yerleşik
Garrison Bespoke terzisi, 

5 Kasım’da, kurşun geçirmeyen
takım elbisesini tanıttı. 
Tehlikeli bölgelere iş seyahatleri
gerçekleştirmek zorunda
kalan kişiler için tasarlanan
elbise, Amerikan Özel 
Kuvvetleri için geliştirilen 
patentli nano teknolojileri 
içeriyor. Kurşun geçirmez 
yeleklerde kullanılan Kevlar’a

göre %50 daha hafif, daha ince ve daha esnek olan, karbon nano tüpleri içeren kumaşla dikilen
elbise, aynı zamanda bıçak ve hançer gibi silahlara karşı da belirli bir ölçüde koruma sağlıyor.
Elbisenin başlangıç fiyatı ise 20.000 dolar olarak açıklandı. (Kaynak: Garrison Bespoke)

İzlanda’da bulunan Eyjafjallajökull volkanının 2010 yılında
faaliyete geçmesi ile atmosfere yaydığı volkanik kül 

bulutu, Atlantik Okyanusu üzerindeki hava trafiğini felç 
etmişti. Havada bulunan volkanik küller, uçak motorlarının
çalışmasını kesintiye uğratan bir etkiye sahip; bu duruma
karşı motorların tasarımında ve üretiminde alınabilecek, 
uygulanabilir bir tedbir ise bulunmuyor. Bugüne kadar, 
atmosfere volkanik küllerin yayılımı ile sonuçlanan bir 
volkanik faaliyete karşı bilenen tek tedbir, o bölgede 
uçuşların askıya alınmasıydı. Airbus, 13 Kasım’da yaptığı
açıklamada, Airbus, easyJet ve Nicarnica Aviation 
firmalarının iş birliği ile geliştirilen Havadan Volkanik Nesne
Görüntüleme Algılayıcısı (Airborne Volcanic Object Imaging
Detector / AVOID)’nın başarıyla denendiğini bildirdi. 
Bir Airbus A340 uçağının ön gövdesinin sağ tarafına monte
edilen AVOID, denemelerde, atmosferde yapay olarak 
yaratılan volkanik kül bulutunu 60 km mesafeden başarıyla
tespit etti ve aynı zamanda, bu bulutun konsantrasyonunu
da ölçtü. Çevresi yaklaşık 2,8 km, derinliği ise 600 ila 800 fit
olan yapay kül bulutu, bir Airbus A400M uçağı tarafından

9.000 ila 11.000 fit irtifada, yaklaşık 1 ton kül bırakılarak 
yaratıldı. AVOID, volkanik kül bulutlarını kızılötesi 
görüntüleme yöntemi ile tespit ediyor ve pilotlara, kül 
bulutunun etkisinden uzak yeni rotalar belirleme imkânı 
sunuyor. Nicarnica Aviation tarafından geliştirilen 
algılayıcının, gerekli test ve sertifikasyon çalışmalarının 
ardından, ilk olarak easyJet tarafından, gelecek yıl 
kullanıma alınması planlanıyor. (Kaynak: Airbus)

Kurşun Geçirmeyen 
Giyime Şıklık Geliyor

Volkanik Küller 
Artık Hava Ulaşımını 
Sekteye Uğratamayacak
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Gemi pervaneleri, 
gerekli itkiyi yaratırken, 

enerjinin yüzde 40’ını 
kavitasyon, gürültü, girdap
oluşumu ve dümen 
suyundaki kayıplar gibi 
nedenlerle boşa harcıyor.
Bu sorunu adreslemeyi 
hedefleyen ve Avrupa Birliği
7. Çerçeve Programı 
kapsamında yürütülen 
TRIPOD Projesi’nin geldiği
nokta ile ilgili açıklama, 
projede koordinatör 
konumunda olan Fin firması
VTT tarafından 4 Kasım’da
yapıldı. 3 farklı yeniliğin bir

araya gelmesi ile oluşturan
çözüm; bir tanesi podda 
yer alan, diğeri klasik 
konfigürasyonda geminin 
kıç bölümünde bulunan, 
birbirinin aksi yönde dönen 
2 adet pervaneyi kullanıyor.
Çözümü oluşturan 
3. yenilik ise pervanelerin
kanatçıklarının uçlarının,
daha çok yüklenmesini 
sağlayan özel bir tasarıma
sahip olması. TRIPOD 
projesinde geliştirilen
çözüm, yüzde 10’luk bir yakıt
tasarrufu vaat ediyor. 
(Kaynak: VTT)

Amerikan Deniz Kuvvetleri
Araştırma Laboratuvarı

(U.S. Naval Research 
Laboratory / NRL) ve Bluefin
Robotics firmasının ortaklaşa
gerçekleştirdikleri bir 
denemede, Reliant adlı 
insansız su altı aracı, otonom
olarak, yaklaşık 109 saatte,
507 km’lik bir mesafe kat etti.
Reliant, Bluefin Robotics 
firmasının mayın karşı tedbir
amacıyla kullanılan ve ağır 

insansız su altı aracı sınıfında
yer alan Bluefin-21 aracının
geliştirilmiş bir sürümü 
olarak tasarlandı. Yaklaşık 
6 m uzunluğunda olan aracın
ağırlığı ise 610 kg civarında.
Modüler bir tasarıma sahip

olan ve bölümleri göreve göre
değiştirilebilen Reliant, bu
görev için 40 kWh’lik bir enerji
bölümü kullandı. Araç, görev
süresini ve menzilini optimize
edebilmek için; 10 m derinlikte,
saatte ortalama 2,5 deniz mili

hızla ilerledi. Konumunu 
Iridium uyduları aracılığıyla
bildirmek için 20 km’de bir 
su yüzeyine çıkan araç, yüzde
10’luk enerji rezervi ile 
görevini tamamladı. Reliant,
seyir sırasında, fiber optik
cayro tabanlı ataletsel 
seyrüsefer sistemini, GPS ve
deniz dibine yönelik olarak
Doppler hız veritabanını
(Doppler velocity log / DVL)
kullandı. Reliant’ın seferi ile
ilgili açıklama, NRL 
tarafından, 20 Kasım’da 
yapıldı. (Kaynak: NRL)

University at Buffalo ve Harvard Üniversitesi 
araştırmacıları, vatozun su altındaki hareketlerini 

taklit ederek, daha hareketli ve yakıt tasarruflu insansız 
su altı araçlarının tasarlanabileceğini öngörüyorlar. 
Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili University at Buffalo 
tarafından 12 Kasım’da yapılan açıklamada, balıkların
büyük çoğunluğunun kuyruk hareketleri ile su altında 
ilerlediğine, vatozun hareketlerinin ise rüzgârda 
dalgalanan bir bayrak gibi olduğuna dikkat çekildi. Vatozun
vücudunun formu ile işlevi arasındaki ilişkiyi inceleyen

bilim adamları, hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
yöntemleri kullanarak, vatozun vücudunun çevresindeki 
su akışını modellemeyi başardılar. Uçan canlılarla ilgili
elde edilenlerle büyük benzerlik gösteren sonuçlara göre,
vatozların gövdesinin ön kenarlarında girdaplar (vortex)
oluşuyor ve vatozun ön kısmında alçak basınç, arka 
kısmında ise yüksek basınç meydana geliyor. Bu basınç
farkı, vatozu öne doğru itiyor. Araştırmalar, vatozun 
en optimal yüzme yöntemine sahip olduğunu da gösterdi.
(Kaynak: University at Buffalo)

Daha Verimli Gemi Pervaneleri İçin Çözüm Hazır

İnsansız Bir Su Altı Aracı İçin 
Otonom Seyir Rekoru: 507 km

Vatoz, Su Altı Araçlarına İlham Kaynağı Oluyor
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“Siber Koalisyon 2013” adı verilen NATO tatbikatı, 
Estonya’nın en büyük ikinci kenti olan Tartu’da 

gerçekleştirildi. 26 Kasım’da başlayan ve 3 gün süren 
tatbikatta, üye ülkelere ve müttefiklerine yönelik büyük ve 
eşzamanlı saldırıların önlenmesi konu alındı. NATO tarafından
yapılan açıklamada, tatbikatın, bugüne kadar gerçekleştirilen 

benzerlerine göre en geniş kapsamlı tatbikat olduğu belirtildi.
28 NATO üyesinin ve NATO dışından 5 ülkenin katılımcı olduğu
tatbikata, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği de gözlemci sıfatı ile
katılım sağladı. Tatbikatta ev sahibi ülkeden 80, diğer ülkelerden
300 siber güvenlik uzmanı,  koordinasyonun ve iş birliğinin 
gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. (Kaynak: NATO)

NATO’nun Smart Defence
(Akıllı Savunma) girişimi

kapsamında, Belçika’nın
önderliğinde yürütülecek
Zararlı Yazılım Bilgi 
Paylaşım Platformu 
(Malware Information 
Sharing Platform / MISP)
projesi, 29 Kasım’da, NATO
genel merkezinde, Belçika
Savunma Bakanı tarafından
başlatıldı. Siber atakların
engellenmesi için tasarlanan
proje, atağın detayı 
paylaşılmadan, paydaşlar
arasında zararlı yazılımın
teknik özelliklerine ait 
bilgilerin paylaşılmasına

olanak sağlayacak. Böylece,
NATO şemsiyesi altında
ortak geliştirme ile 
oluşacak kazanımların, 
bilgi paylaşımını kabul eden
bütün NATO üye ülkeleri 
tarafından kullanımını 
hedefleniyor. Aralarında
Türkiye’den TÜBİTAK’ın da
bulunduğu 14 farklı 
organizasyona bilgi 
sağlayan MISP’nin daha 
verimli ve etkin kullanımı 
ile siber savunma 
faaliyetlerinde uluslararası
ortak yaklaşım oluşması da
amaçlanıyor. 
(Kaynak: NATO)

Hazırlayan: Aydın ASLANTAŞ 
aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

Altıncı NATO Siber Savunma Tatbikatı Yapıldı

NATO Zararlı Yazılım 
Bilgi Paylaşım Platformu

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve
Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 

11 Kasım 2013 tarih ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlandı. Kısaca SOME olarak adlandırılan yapıların 
kuruluşu ile görev ve sorumluluklarını konu alan tebliğ, 
temelde, 2012 yılının Ekim ayında yayınlanan Ulusal Siber
Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve 
Koordinasyonuna İlişkin Karar’a ve Mart ayında yürürlüğe
konulan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014
Eylem Planı’na dayandırılıyor. Toplamda 13 maddeden 
oluşan tebliğ, yayınlandığı tarih itibarı ile yürürlüğe girdi.
Öngörülen yapı; Bakanlıklar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının bünyesinde oluşturulacak olan Kurumsal
SOME ve düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyet 
gösterdiği alanı kapsayacak Sektörel SOME olarak 
ayrıştırılıyor. Bu yapı, çatıda, TÜBİTAK tarafından yürütülen
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile iş birliği
içinde hareket edecek ve koordineli olarak çalışacak. 7 gün
24 saat esasına göre iletişim içinde kalması gereken bu 
organizasyonun, saldırılara karşı imkânlar dâhilinde 
müdahale yeteneğinin olması bekleniyor. Tebliğ, aynı zamanda,
siber güvenlikle ilgili olarak alınacak önlemleri belirlemek;
hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları
onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu
sağlamak amacıyla Siber Güvelik Kurulunun da Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının başkanlığında 
kurulduğu bilgisini içeriyor. (Kaynak: Resmi Gazete)

Resmi Gazete’de 
Siber Olaylara Yönelik
Yeni Tebliğ
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TAKVİ

ŞUBAT 2014
AIME-Aircraft Interiors 

Middle East 2014

5-6 Şubat 2014

Dubai, BAE

www.aime.aero

MRO Middle East 2014

5-6 Şubat 2014

Dubai, BAE

www.mrome.aero

SINGAPORE AIRSHOW 2014 

11-16 Şubat 2014

Singapur

www.singaporeairshow.com

MART 2014
SİNERJİTÜRK SAVUNMA 2014

6-9 Mart 2014

Antalya, Türkiye

www.sinerjiturk.org.tr

DIMDEX 2014

25-27 Mart 2014

Doha, Katar

www.dimdex.com

FIDAE 2014

25-30 Mart 2014

Santiago, Şili

www.fidae.cl

NİSAN 2014
DSA 2014

14-17 Nisan 2014

PWTC, KL, Malezya

www.dsaexhibition.com

MAYIS 2014
SOFEX 2014

5-8 Mayıs 2014

Amman, Ürdün

www.sofexjordan.com

EBACE 2014

20-22 Mayıs 2014

Cenevre, İsviçre

www.ebace.aero

Berlin Air Show ILA 2014

20-25 Mayıs 2014

Berlin, Almanya

www.ila-berlin.com

KADEX 2014

22-25 Mayıs 2014

Kazakistan

www.kadex.kz

HAZİRAN 2014
EUROSATORY 2014

16-20 Haziran 2014

Paris, Fransa

www.eurosatory.com

TEMMUZ 2014 
Farnborough Airshow 2014

14-20 Temmuz 2014

Hampshire, İngiltere

www.farnborough.com

EYLÜL 2014
ADEX 2014

11-13 Eylül 2014

Bakü, Azerbaycan

www.adex2014.com

AAD 2014

17-21 Eylül 2014

Centurion, Güney Afrika

Cumhuriyeti

www.aadexpo.co.za

EKİM 2014
AUSA ANNUAL MEETING 

& EXPOSITION

13–15 Ekim 2014

Washington DC, ABD

http://ausameetings.org/annual

ICDDA 2014

14-16 Ekim 2014

Ankara, Türkiye

www.bciaerospace.com/ankara

EURONAVAL 2014

27-31 Ekim 2014

Paris, Fransa

www.euronaval.fr

KASIM 2014
INDO DEFENCE 2014

5-8 Kasım 2014

Jakarta, Endonezya

www.indodefence.com

ARALIK 2014
IDEAS 2014

1-4 Aralık 2014

Karaçi, Pakistan

www.ideaspakistan.gov.pk

MSI Etkinlik Takvimi
Etkinliğinize;

- en üst seviyeli,
- en geniş,

katılımı sağlamak ister misiniz?
Etkinliğinizi bildirin;
TAKVİmsi içinde yayınlayalım.

Bilgi ve etkinlik yayını için: 
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
+90 (312) 225 41 73
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