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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Şubat ayının 17’si ile 21’i arasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin başkenti 
Abu Dhabi’de düzenlenen IDEX fuarı, Türkiye’nin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
liderliğindeki geniş katılım paralelinde fuara ağırlığını koyması nedeniyle zaman

zaman IDEF’te olduğumuzu düşündüren, başarılı bir etkinlik olarak geride bırakıldı.

MSI Dergisi olarak 4 kişilik bir ekiple takip ettiğimiz IDEX’in hızına yetişmekte zaman 
zaman zorlandığımızı da itiraf edelim.

Katılımcı firmaların üst düzey yetkililerinden, fuara ve bölgeye yönelik faaliyetlerinin 
son durumuna ilişkin aldığımız bilgiler ışığında hazırlamakta olduğumuz ve ağırlıklı olarak
Türk Savunma Sanayisi penceresinden bakacağımız “IDEX Özel” bölümümüzü, bir sonraki
sayımızda (Sayı 92, Nisan) sizlerle buluşturacak olsak da IDEX madalyonunun 
her iki yüzüne de sıcağı sıcağına bakmakta yarar görüyoruz…

Fuarın en çok konuşulan ülkelerinden biri olan Türkiye, IDEX kapsamında hazırlanan
fuar günlüklerinden birinin de kapağına taşındı.

Küçük bir ayrıntı gibi görünse de fotoğrafın, BAE Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutan 
Yardımcısı ve aynı zamanda Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al 
Nahyan’ın katılımcı firmaların stantlarını ziyareti esnasında çekilmiş olması ve 
ziyaret ettiği çok sayıda katılımcı ülke standı arasından Türkiye’nin öne çıkartılması, 
ilgili haberimizde de yer verdiğimiz bu kapaktaki fotoğrafa, ayrı bir önem yüklüyor.

Fotoğrafın, ziyaret edilen çok sayıda Türk firması standında çekilenler arasından, 
ASELSAN standındakilerden seçilmiş olması da gözlerden kaçmadı.

Karşıdan bakıldığında, sırasıyla FNSS, Otokar, ASELSAN ve Yonca-Onuk Tersanesi’ni 
ön cephe hattına dizen SSM, Türk Savunma Sanayisi’nin, aralarında 25 milyar dolarlık
ihracatın da bulunduğu 2023 hedeflerine giden yolda, Orta Doğu cephesinde yükün kimlerin
omuzunda olduğuna da işaret eder gibiydi…

TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve tabii BAE’de, araç elektroniği konusunda boyundan
büyük işlerin altına imzasını atan KOBİ’miz Ayyazılım’ı da unutmadan…

Madalyonun diğer tarafını çevirdiğimizde ise IDEX fuarında, Türk Savunma Sanayisi’nin,
2023’teki ihracat hedeflerine yürüdüğü yolda, hangi taşlara takılıp tökezleyebileceğinin 
işaretlerini görüyoruz…

Fazla detayına girmeden, firmalar açısından, katılım gösterilecek fuarların seçilmesi ve 
katılım gösterilecek fuarlara hazırlık yapma konusunun, ciddi bir şekilde masaya yatırılması
gerekliliğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz; kendi payımıza düşen dersleri aldığımızı da
ekleyerek…

2023 hedeflerine ulaşılabilmesi katma değer yaratmayı gerektiriyor ve bu süreçte 
KOBİ’lere de bir rol düşüyor ise;

1- Ana yüklenici konumundaki firmaların, ihracata yönelik çalışmalarında, yanlarında 
götürebilecekleri KOBİ’leri, işin en başında olamasa bile mümkün olduğu kadar erken
bir vakitte süreçlere dahil etmeleri gerekiyor.

2- KOBİ’lerin de yukarıda adını saydığımız, ihracat konusunda rüştünü ispat etmiş 
firmalara daha yakın durmalarında ve onların süreçlerine ayak uydurmaya 
çalışmalarında fayda var.

IDEX’in yanı sıra Mart ayının öne çıkan konularını ele alacağımız yeni sayımızla 
Nisan ayında birlikte olmak üzere…

Türk Savunma Sanayisi 
IDEX’te Kapak Oldu
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SAVUNMA KISA

ASELSAN, Şubat ayında, bir projenin imza törenini ve bir 
projenin teslimat törenini gerçekleştirdi; bunların yanı sıra

yeni bir ödüle de layık görüldü. Proje imza haberi, 13 Şubat’ta
geldi. Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme
(ULAK) Projesi’nin sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binalı Yıldırım’ın da katıldığı bir tören ile 
Çırağan Sarayı’nda imzalandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşmenin bedeli,
46.800.000 dolar olarak açıklandı. İmzalanan sözleşme ile 
başlatılan projenin, 2016 yılında tamamlanması öngörülüyor.
Proje kapsamında:
n Türkiye’de ilk kez, 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonları,

yurt içi imkanlarla hem yazılım hem de donanım bileşenleri
ile birlikte geliştirilecek ve telekom ve mobil operatörlerinin
kullanımına sunulacak,

n Kamu güvenliği haberleşme ağları için 4. nesil haberleşme
teknolojisine sahip geniş bantlı baz istasyonları geliştirilecek
ve bu baz istasyonlarının dar bantlı sistemlerle entegrasyonu
gerçekleştirilecek ve

n 4. nesil haberleşme teknolojilerinin taktik saha ve elektronik
harp koşullarında kullanımına yönelik çalışmalar yapılacak.

Proje teslimat haberi ise kritik bir teknoloji olan Dost-Düşman
Tanıma Sistemi ile ilgiliydi. Milli IFF Mod 5/S Sistemi 
Geliştirme Projesi ile Mod 5/S yetenekli sorgulayıcı ve 
cevaplayıcı prototiplerini geliştiren ve ilgili platformlara 
entegrasyon ve test faaliyetlerini tamamlayan ASELSAN, 
Türkiye’yi, bu alanda ürün geliştirebilen sayılı ülkeler arasına
soktu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile ASELSAN arasında, 
6 Aralık 2006 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlatılan 
projede, ASELSAN’ın yanı sıra 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanlığı, sistemin F4/E-2020 uçağına entegrasyonu; NETAŞ,
tasarım faaliyetleri; TÜBİTAK-BİLGEM ise kripto biriminin 

geliştirilmesi ve ASELSAN ile birlikte sisteme entegrasyonu ve
testleri konularında çalıştı. Sistemle yapılan operasyonel uçuş
testlerinin geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanmasının ardından,
projenin teslimat töreni, 26 Şubat’ta, ASELSAN’ın Macunköy’deki
tesislerinde gerçekleştirildi. Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK), MSB, SSM ve TÜBİTAK’tan çok sayıda davetli katıldı. 
Törende, proje hakkında bilgiler iletilmesi, proje tanıtım filminin
izlenmesi ve emeği geçenlere anı plaketlerinin verilmesinin 
ardından, üretilen ilk milli IFF Mod 5/S Sistemi TSK’ya teslim
edildi. Mod 5/S Sistemi ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmaların 
ikinci aşaması için, NATO’nun 2020 takvimi uyarınca, 
TSK envanterindeki mevcut cihazların Mod 5’e yükseltilmesini
ve yeni tedarik edilecek platformların Mod 5 ihtiyaçlarının 
karşılanmasını kapsayacak bir seri üretim ve entegrasyon 
sözleşmesinin imzalanması hedefleniyor.
Şubat ayının bir diğer gelişmesi, ASELSAN’ın yeni bir daha ödül
alması oldu. İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim 
İhracatçıları Birliği (TET) tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda, ASELSAN, 2012 yılında ulaştığı ihracat rakamları ile
kategorisinde Birincilik Ödülü’nü kazandı. 22 Şubat’ta 
gerçekleştirilen törende, ödülü, ASELSAN adına, Uluslararası
Pazarlama Direktörü Mustafa Ertürk aldı. İhracat alanında 
ABD, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Azerbaycan,
Uruguay, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle askeri 
haberleşme, elektro-optik sistemler ve stabilize silah sistemleri
alanında önemli imzalar atan ASELSAN’ın ürünleri, 45 ülkenin
envanterinde hizmet veriyor. 2012 yılında, bir önceki yıla göre
yüzde 265 artış ile 175,2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren
ASELSAN, birincilik ödülünün yanı sıra Türkiye İhracatçılar
Meclisi tarafından, “İhracat Onur Listesi”nde de yer almaya 
layık bulundu. Bu liste, her yıl Türkiye çapında yaptırılan ve 
firmaların ihracat performanslarını esas alan değerlendirmeye
ve Türkiye’nin 2012 yılı toplam ihracatı içerisindeki pay ve ülke
ekonomisine sağlanan katkıya göre düzenleniyor.

ASELSAN’ın Şubat Gündemi: İmza, Teslimat ve Ödül

Mill IFF Mod 5/S Cevaplayıcı

Mill IFF 
Mod 5/S 

Cevaplayıcı

Uzak 
Komuta 
Birimi

T
üm

 Fotoğraflar:©
A

SELSA
N
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Türk Silahlı Kuvvetlerine, savunma sanayisi kuruluşlarına ve çeşitli kamu
kurumları ile özel kuruluşlara, coğrafi bilgi sistemi ve komuta kontrol bilgi

sistemi çözümleri sunan BİLGİ Coğrafi Bilgi, Dönüşüm ve Yönetim Sistemleri
Tic. Ltd. Şti. (BİLGİ GIS), süreç iyileştirme için standart CMMI (Capability 
Maturity Model-Integration / Yetenek Olgunluk Modeli-Entegrasyon) 

değerlendirme metodu olan SCAMPISM-Class A değerlendirmesini başarıyla
tamamlayarak, CMMISM Olgunluk Seviye 3 belgesi almaya hak kazandı. CMMI belgeleme 

süreçlerini yöneten ABD’nin Carnegie Mellon Üniversitesine bağlı CMMI Enstitüsü verilerine göre, 
değerlendirme sırasında, BİLGİ GIS’in Teknoloji ve Ar-Ge Direktörlüğü (Yazılım Geliştirme) bölümünde yer alan; 

6’sı yönetim, 12’si teknik personelden oluşan ekibinin tamamı, projelerinin ise yüzde 75’i tetkike tabi tutuldu. BİLGİ GIS, 
21 Şubat’ta yaptığı açıklamada, bu belgeye sahip en küçük KOBİ konumunda olduğunu vurguladı. BİLGİ GIS, CMMISM belgesinin
yanı sıra NATO AQAP-160, ISO 9001:2008 ve “OGC WMS 1.1.1 and OGC WFS 1.0.0. Compliant GeoKIT 2.0” sertifikalarına sahip.

Savunma Sanayisi, Olgunluğunu 
Göstermeye Devam Ediyor: 
BİLGİ GIS de CMMI Belgesi Aldı

TBMM Milli Savunma 
Komisyonu Başkanı 

Oğuz Kağan Köksal ve 
beraberindeki komisyon 
üyeleri, gezi ve incelemelerde
bulunmak üzere TUSAŞ’ı 
ziyaret etti. Firma tarafından
27 Şubat’ta yapılan açıklamada,
Komisyon Üyeleri'nin TUSAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yalçın Kaya ve TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı 
tarafından karşılandığı 
ve Dörtkaşlı’nın üyelere, 
TUSAŞ'ın faaliyet alanları, 
tesislerde yapılan çalışmalar
ve gelecek projeleri hakkında
bilgi verdiği belirtildi. 
İncelemeleri kapsamında 
ilk olarak T129 ATAK 
helikopterinin üretim alanını

ziyaret eden komisyon 
üyeleri, genel üretim 
alanındaki turlarını 
tamamlamalarının ardından,
Uçuş Kulesi'nden T129’un
gösteri uçuşunu izledi. Daha

sonra yer testleri devam eden
Türk Başlangıç ve Temel 
Eğitim Uçağı HÜRKUŞ 
hakkında yerinde bilgi 
alan komisyon üyeleri, uçağı
yakından inceleme fırsatı

buldu. Ayrıca, Aviyonik 
Laboratuvarları'nda ve 
mühendislik binalarında da
incelemelerde bulunan heyet,
ANKA İHA'sının sistemleri ile
yakından ilgilendi.

ABD ve Avrupa’daki savunma bütçesi kısıtlamaları ile dünyanın
Hindistan ile birlikte en önemli ve rekabetin en yoğun 

görüldüğü savunma pazarı haline gelen Orta Doğu’nun önde
gelen savunma fuarlarından IDEX’te, Türkiye de önemli bir varlık
gösterdi. Türkiye’nin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
liderliğinde milli katılım gerçekleştirdiği fuarda, 59 ülkeden
1.112 firma ürünlerini sergiledi. 5 gün süren fuar,
80.000’in üzerinde ziyaretçi çekti. Türkiye; Birleşik
Arap Emirlikleri, ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa
ile birlikte fuarın en büyük katılımcıları arasında 
yer aldı. Fuarda, merkezinde SSM’nin standının 
bulunduğu Türk Pavyonu’nda, toplam 34 firma 
bağımsız stant açtı. Ayrıca OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) ve ODTÜ Teknokent Savunma
Sanayii Kümelenmesi (TSSK) de geniş alanlı stantlar
açarak, bu alanlarda, bünyelerinde bulunan çeşitli 
firmaların alt stantlar kurmalarına olanak sağladılar.
IDEX’te ilk defa stant açan firmalar bölümünde 

1 ve IDEX ile birlikte gerçekleştirilen NAVDEX denizcilik fuarının
alanında 1 Türk firmasının standı yer aldı. Firmalara ek olarak
IDEF fuarı için de bir stant bulunuyordu. Fuar, sözleşmeler 
konusunda hareketli geçti. Birleşik Arap Emirlikleri, fuar 
süresince, toplam değeri, yaklaşık 6 milyar 860 milyon lira olan

55 adet sözleşme imzaladı. Türkiye, fuarda, gerek
katılımının genişliği gerekse sergilediği 

ürünlerle göz doldurdu. ASELSAN ve 
ROKETSAN’ın ürünlerinin, kendi 
stantları dışında da sergileniyor olması,

Türk firmalarının bölgede kurduğu 
iş birliklerinin geldiği noktayı gösteren güzel

örnekler olarak dikkat çekti. IDEX’te, Türk ve
yabancı firmaların faaliyetlerini geniş bir 

şekilde ele alacağımız IDEX Özel bölümümüzü,
Nisan sayımızda sizlerle paylaşacağız.

TBMM Milli Savunma Komisyonu TUSAŞ’ta

Türk Savunma Sanayisi, IDEX Sınavını Geçti

Fuar sırasında dağıtılan günlük bültenlerin birisinin kapağı da
Türkiye’nin fuar başarısını gözler önüne serdi.
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) 

tarafından, 2009 yılında,
Türkiye’nin Su Altı Akustiği
Mükemmeliyet Merkezi 
olarak görevlendirilen 
Meteksan Savunma,
SSM’den aldığı sözleşmeler
ve kendi çalışmaları 
kapsamında, su altı akustik
test altyapısını büyük ölçüde
tamamladı. Firma, 1 Mart’ta,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’ın bizzat 
açılışını yaptığını Silindirik
Basınç Tankı ve Kapalı 
Test Havuzu Tesisi ile 
bu alandaki en kritik 
yatırımlarından birisini daha
hizmete aldı. Açılışta 
MSI Dergisi’nin sorularını
cevaplandıran Meteksan 
Savunma Genel Müdürü
Murat Erciyes, bu tesisin
500 m derinliğe kadar 

şartları yaratarak su altı
akustik testlerinde 
kullanılmak üzere 
tasarlandığını; sadece
transdüserler değil, ilgili 
alt sistemlerin de burada
test edilebileceğini 
vurguladı. Silindirik Basınç
Tankı’nın hemen yanında
yer alan kapalı test havuzu
ve donanımına da dikkat
çeken Erciyes, bu 
yatırımların devreye 
alınması sayesinde Bilkent
Açık Test Alanı, kapalı test

havuzu ve basınç altında 
test donanımı bir arada 
düşünüldüğünde, yurt 
dışında bile az sayıda 
bulunan bir altyapının 
Türkiye’ye kazandırıldığını
belirtti. Erciyes’in özellikle
altını çizdiği bir diğer konu,
SSM proje kaynaklarının da
kullanıldığı bu altyapının, 
ülkedeki tüm kullanıcılara
açık olduğu ve yakın 
zamanda da akreditasyon
çalışmalarına 
başlayacakları oldu.

Meteksan Savunma’da
Törenler, Proje 
Kapanışlarında Oluyor
Meteksan Savunma, aynı
gün, başarıyla tamamladığı
iki projenin kapanış törenini
de gerçekleştirdi. Her ikisi
de zamanında, bütçesinde
ve performans hedeflerine
uygun olarak tamamlanan
projeler için yapılan tören,
Meteksan Savunma 
tesislerinde düzenledi. 
Bayar’ın da katıldığı 
törende, Fiber Lazer 

Meteksan
Savunma, 
Su Altı 
Akustik Test 
Altyapısını
Tamamlıyor
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Geliştirme Projesi ile 
Milli Piezoelektrik Seramik
Geliştirme Projesi
(MİDAS)’nin kapanışı 
kutlandı. Törende, SSM’de
görevli proje müdürleri 
ve Meteksan Savunma 
yetkilileri, projeler hakkında
idari ve teknik bilgiler 
aktardılar. Daha sonra proje
çıktıları yerinde incelendi.
Hedeflenen performans 
isterlerinin üzerinde 
sonuçlanan bir proje olan
Fiber Lazer Projesi’nin 
sonunda, 1.200 m mesafeden,
1 cm çapındaki enerji 
nakil hattının tespit 
edilebildiği gösterildi. 
Proje kapsamında, açılışı
geçtiğimiz yıl yine Bayar 
tarafından yapılan, 
yapımında Meteksan 
Savunma’nın da katkı 
verdiği ve Bilkent 
Üniversitesi bünyesinde 
bulunan, Türkiye’nin 
en gelişmiş fiber lazer 
laboratuvarı da kullanıldı.
Diğer proje olan MİDAS’ta
ise Anadolu Üniversitesi ve
Nanotech firması ve Prof.
Dr. Aydın Doğan’ın iş birliği
ile milli piezoelektrik 
seramikler geliştirildi.
Törende bir konuşma 
yapan Erciyes, Meteksan
Savunma’nın zamanında 
ve performans hedeflerinin
üzerinde teslimat yaparak,
müşterilerinde güven ve
memnuniyet yaratmayı 
hedeflediğini söyledi. 
Orta vade stratejileri 
hakkında da kısaca bilgi
veren Erciyes, Meteksan 
Savunma’nın gelecek 
perspektifini; geliştirme

projelerine ek olarak, 
tasarladığı ürünlerin 
seri üretimini yapan ve
kendi geliştirdiği ticari 
ürünlerle sektörde 
yer almaya yönelen bir 
şirket olarak çizdi.

Tunç Batum 
Meteksan Savunma’da
Projelerle ilgili bu 
gelişmelerin yaşandığı 
Meteksan Savunma’da,
insan kaynakları cephesinde
de bir gelişme yaşandı. 
Savunma sanayisinin 
yakından tanıdığı bir isim
olan Tunç Batum, Meteksan
Savunma’nın, üretimden 
sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı oldu. ODTÜ 
Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olan ve daha 
önce ASELSAN, Karel 
ve Nurol Teknoloji 
şirketlerinde görevler 
alan Batum, Meteksan 
Savunma’da, kalifikasyonu
tamamlanmış ürünlerin 
seri üretiminden ve 
tasarım süreçlerine 
hızlı prototiplerin 
hazırlanmasından 
sorumlu olacak.

www.savunmahaber.com
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Tuzla’daki Çeksan 
Tersanesi’nde yerli 

kaynaklarla inşa edilen R/V
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Gemisi, 17 Şubat’ta düzenlenen
törenle denize indirildi. 
TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi Çevre Enstitüsü 
tarafından yürütülen ve 
Kalkınma Bakanlığı ile 
TÜBİTAK’ın desteklediği
“Deniz Araştırmaları 
Mükemmeliyet Merkezi 
Altyapı Projesi” kapsamında
inşa edilen gemi için düzenlenen törene, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu başta olmak üzere üst
düzey yetkililer ile TÜBİTAK ve tersane çalışanları katıldı.
Çevre alanında araştırmalar yapacak olan TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Gemisi; 41,2 m boya ve 9,5 m genişliğe
sahip. Ağırlığı 500 gros ton olan gemi, donatımının 
tamamlanmasının ardından, Mayıs ayında göreve 
başlayacak. Geminin denize indirilmesiyle birlikte, iç kısmı,
bilimsel oşinografik çalışmalarda kullanılmak üzere 
gelişmiş ölçüm cihaz sistemleri ile donatılacak. Ayrıca, 

su altı araştırmalarında kullanılmak üzere ıslak ve kuru 
laboratuvarlar ile bilgisayar odası hazır hale getirilecek. 
3 bin metre derinliğe kadar incelemeler yapabilecek 
araştırma gemisi, 11 bilim adamı ve 12 mürettebatla 
faaliyet gösterecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Gemisi’nin başlıca uygulama ve kullanım alanları arasında;
Boğazlar başta olmak üzere deniz kirliliğinin izlenmesi, 
boru hatlarının gözlemlenmesi, sismik çalışmalar, denizdeki
fayların görüntülenmesi, canlı yaşam alanlarının izlenmesi,
tür çeşitliliğinin gözlemlenmesi, kaza ve afetlere destek 
verilmesi ile Türkiye’nin uluslararası alanda temsili 
yer alacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Denize İndirildi
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Türk üniversitelerinin Ar-Ge kapasitesinden 
yararlanmak isteyen yabancı şirketlerin arasına, 

Boeing de katıldı. Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ), 20 Şubat’ta, havacılık alanında yeni bir iş birliği için

imza attılar. Ortak 
Ar-Ge projeleri yürütecek
olan Boeing ve İTÜ, 
bunlardan ilkinin, yolcu
uçaklarının kabinlerindeki
hava kalitesini arttıracak
gelişmiş filtreleme 
sistemleri konusunda 
olacağını duyurdu. 1 yıl
sürmesi öngörülen 
çalışma kapsamında, 

Boeing ve İTÜ, özel olarak üretilen nano fiberlerin, 
havada çözünmüş (buharlaşmış) organik bileşenlerin 
havadan temizlenmesi konusundaki etkinliğini 
araştıracak. İş birliği anlaşması, İTÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Karaca ve Boeing Türkiye Başkanı Bernard 
J. Dunn tarafından imzalandı. Törene, Türk Hava Yolları
Genel Müdürü Dr. Temel Kotil ve THY Teknik Genel 
Müdürü Dr. İsmail Demir de katıldı.

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan gibi ülkelerde sürdürülen
operasyonlardaki düşük maliyetli yakın hava desteği 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı Hafif Hava Desteği
(Light Air Support / LAS) programında, Embraer’in A-29 Super
Tucano’su ipi tekrar göğüsledi. Program kapsamında yürütülen
ihalede, 2011 yılı sonunda A-29 seçilmiş, ancak Hawker 
Beechcraft’ın yaptığı itiraz üzerine, ihale tekrar ele alınmıştı.
ABD Savunma Bakanlığından 27 Şubat’ta yapılan açıklamada,
Bakan Yardımcısı Ashton Carter’ın, Brezilya Savunma Bakanı’nı
arayarak, A-29’un seçildiğini bildirdiği belirtildi. ABD’de, 
Sierra Nevada Corporation (SNC) – Embraer ortaklığı ile üretilecek
olan 20 adet uçak, Afganistan Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.
Toplam bedeli 427 milyon dolar olan program kapsamında,
uçaklarla ilgili bakım ve eğitim desteği de yer alıyor. İlk uçakların,
2014 yılı yaz aylarında Afganistan’daki hava üslerinde göreve
başlaması planlanıyor. SNC tarafından konu ile ilgili yapılan
açıklamada, uçakların Florida’da, Jacksonville Uluslararası 
Havaalanı’nda bulunan tesislerde üretileceği ve proje ile 
1400 ABD vatandaşı için iş imkânı yaratılacağı belirtildi. Projede,
100’den fazla ABD firması da altyüklenici olarak yer alacak.

Boeing, Yolcu Uçaklarının
Kabin Havasını 
İTÜ ile İyileştirecek

Embraer’in A-29’u İçin
LAS’ta Mutlu Son
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A irbus Military’nin A330 Çok Rollü Tanker ve
Nakliye (Multi Role Tanker Transport /

MRTT) uçağı, Şubat ayında, önemli başarılara
imza attı. Toplam 3 adet A330 MRTT sipariş eden
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk uçağını, 
6 Şubat’ta teslim aldı. Avustralya, İngiltere ve
Suudi Arabistan’dan sonra uçağı envanterine
alan 4. ülke olan BAE’nin diğer 2 uçağı, yıl 
ortasına kadar teslim edilmiş olacak. İki adet
Rolls-Royce Trent 700 motorundan güç alan,
kanat altlarında probe-drogue usulü yakıt 
ikmaline olanak sağlayan donanıma, arka 
gövdesinde ise hortum (boom) usulü yakıt ikmal
donanımına sahip olan uçaklar, diğer tanker
uçaklarından da yakıt alabilecek ve gerektiğinde
256 yolcu taşıyabilecek. Bu teslimat ile Airbus
Military, A330 MRTT sipariş etmiş olan tüm 
ülkelere ilk teslimatları gerçekleştirmiş oldu.
A330 MRTT, diğer müşterilerinde ise operasyona hazır hale
geliyor. Avustralya Savunma Bakanlığı, 26 Şubat’ta yaptığı
açıklamada, KC-30A’nın (A330 MRTT’nin Avustralya 
hizmetindeki model ismi) ilk işletme kabiliyeti (Initial 
Operational Capability / IOC)’ne ulaştığını bildirdi. 
Avustralya Uluslararası Hava Gösterisi Avalon’un 
ilk gününde yapılan açıklama ile Avustralya’nın 5. ve 
son KC-30A uçağının, geçtiğimiz sene 30 Kasım’da teslim
edilmesinden beri beklenen gelişme gerçekleşmiş oldu.
Avustralya, KC-30A için ilk pilot ve operatör eğitimlerini de
Aralık ayında tamamlamıştı. BAE’nin uçakları ile aynı yakıt
ikmal konfigürasyonunda olan KC-30A’lar, farklı olarak 
General Electric CF6-80E motorlarına ve 270 kişilik yolcu
kapasitesine sahip. A330 MRTT’nin hizmete girme 
konusunda önemli bir adım attığı bir diğer ülke de Suudi
Arabistan oldu. Bu ülke tarafından sipariş edilen ilk partiyi
oluşturan 3 uçaktan birincisi, 25 Şubat’ta resmi olarak 
hizmete girdi. Suudi Arabistan’ın, 2014 yılının sonundan 
itibaren teslim edilmeye başlanacak ve yine 3 uçaktan 
oluşan ikinci bir siparişi daha bulunuyor.
Bu yıl içinde müşterilerine teslim edilmeye başlanacak
A400M cephesinde ise testler ile bakım ve idame anlaşması

alanlarında gelişmeler yaşandı. Üretim konfigürasyonuna
sahip Grizzly 5 (MSN6) numaralı test uçağı, soğuk hava 
denemelerinden geçerek, bu konfigürasyonun da 
gereksinimleri karşıladığını ispatladı. Kanada’da 
gerçekleştirilen testlerde, test konfigürasyonları ile 
daha önceden İsveç’te gerçekleştirilen testlerde hazır 
olmayan kargo sistemi ve üretim standardındaki 
motorların istenildiği gibi çalıştığı gösterildi. 5 gün süren 
ve -32 santigrat derecede 24 saat bekleyen uçağın tüm
kargo ekipmanının kullanılıp, uçağın taksi manevraları 
ve uçuş gerçekleştirdiği testlerle ilgili bilgilendirme, 
Airbus Military tarafından 20 Şubat’ta yapıldı.
A400M projesinde, geliştirme ve test faaliyetlerinin sona
erip seri üretime geçilmesi ile gözler, envantere alınan
uçakların bakımına çevrildi. Üretim hattından çıkacak 
ilk uçağı teslim alacak olan Fransa adına hareket eden
tedarikten sorumlu kurum OCCAR, Airbus Military ile 
ilk safha Hizmette Bakım (In-Service Support / ISS) 
sözleşmesini imzaladı. Airbus Military tarafından 
18 Şubat’ta duyurulan sözleşme, 18 ay süre ile Fransa’nın
A400M uçaklarına yönelik yerinde bakım desteğini, yedek
parça yönetimini ve Fransız Hava Kuvvetlerinden gelecek
soruların cevaplanması hizmetini kapsıyor. Airbus Military,
18 aylık bu sürenin sonrasını kapsayan teklifini de Fransa
ve İngiltere’ye iletti.

A330 MRTT İçin 
İşler Yolunda
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Gripen’ın yeni nesil sürümü olan E modelinin geliştirilmesinin
tamamlanması ve envantere girmesi konusundaki 

belirsizlikler ortadan kalkıyor. Yetenekleri ve maliyet etkinliği ile
kendini ispat etmeye devam eden Gripen E’nin önündeki yol,
Saab tarafından 15 Şubat’ta yapılan açıklama ile daha da 
belirgin hale geldi. İsveç savunma tedarik kurumu FMV ile bir
sözleşme imzalayan Saab, sözleşme uyarınca, Gripen E ile ilgili
geliştirme çalışmalarına, 2013-2026 yılları arasında 
devam edecek. Sözleşme, İsviçre tarafından 
gelecekte verilebilecek bir Gripen E siparişini de
kapsıyor. Bilindiği gibi İsviçre, Gripen E’yi, 
emektar F-5 uçaklarının yerini alacak yeni nesil
muharip uçağı olarak seçmişti. FMV, 
sözleşme kapsamındaki
ilk geliştirme
siparişini
de verdi.
2013-
2014 yılla-
rında yapılacak geliştirme
çalışmalarını kapsayan sipariş,
yaklaşık 707 milyon 500 bin lira bütçeye sahip.
Sözleşmenin tümünün bedeli ise yaklaşık 13 milyar
357 milyon 600 bin lira ve şu alt başlıklardan oluşuyor:
• Gripen E ile ilgili geliştirme çalışmaları,
• 60 adet Gripen C uçağının 2018 yılından itibaren 

E modeline güncellenmesi,
• Gripen E’ye yönelik olarak 2018 yılından itibaren 

gerçekleştirilecek; görev ekipmanları, destek ve bakım 
çalışmaları ve

• İsviçre’nin siparişini nihai hale getirmesi halinde, 
22 adet ilave Gripen E uçağının üretilerek teslim edilmesi.

Saab, yaptığı açıklamada, mevcut Gripen C/D kullanıcılarının da
E modeli için yapılacak geliştirme çalışmalarından yarar 
sağlayacağını özellikle vurguladı.
Şubat ayının en önemli gelişmesi Gripen E olsa da Saab, 
diğer ürünleri ile ilgili sözleşmeler imzalamaya devam etti. 
18 Şubat’ta firma tarafından yapılan açıklamaya göre, İsveç,
mevcut Gripen C/D uçaklarının güncelleme çalışmaları 
kapsamında, Saab ile yaklaşık 40 milyon liralık bir sözleşme 
imzaladı. 28 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Saab, 

Embraer 145 uçakları üzerinde
şekillendirilen E-99 
havadan erken ikaz ve

kontrol uçaklarının 
Erieye radarlarının 

modernizasyonu için 
Brezilya’dan yaklaşık 
108 milyon liralık bir sipariş 

aldığını bildirdi. Şubat ayında
Saab’dan bir de 
iş birliği haberi
geldi. Firma 

tarafından 4 Şubat’ta
yapılan açıklamada, 

Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE)’nin Tawazun firması ile

BAE’de yerleşik, ortak bir radar firması 
kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. 
Açıklamada, radar sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi, 
montajı ve entegrasyonu konularında çalışacak olan firmanın,
Orta Doğu bölgesinin bu alanda çalışan ilk firması olacağı 
vurgulandı. Abu Dhabi Advanced Radar Systems (ADARS) 
olarak isimlendirilecek olan firmanın yüzde 51’ine Tawazun,
yüzde 49’una ise Saab sahip olacak. Varılan anlaşma uyarınca,
15 kişilik bir BAE grubu, İsveç’te mikro dalga ve radar 
teknolojileri konularında yüksek lisans eğitimi de görecek.

Yeni Nesil Gripen’de 
Mutlu Sona Doğru
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Şubat ile Kasım ayları arasında Avustralya’da konuşlandırılacak
olan İspanyol Deniz Kuvvetlerinin SPS Cantabria tanker ve

ikmal gemisi, Avustralya’ya ulaştı. Navantia tarafından 13 ve 
26 Şubat’ta yapılan açıklamalarla geminin, Avustralya’daki 
faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İspanya’dan 3 Ocak’ta
ayrılan gemi, 13 Şubat’ta Melburn, 21 Şubat’ta da Sidney 
şehirlerini ziyaret etti. Avustralya ile İspanya arasında yapılan
anlaşma çerçevesinde, Avustralya’da kaldığı süre boyunca, 
geminin yetenekleri Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri tarafın-
dan gözlemlenecek; ayrıca kuvvet personeli, geminin operasyo-
nel yetenekleri ile ilgili eğitim alacak. Avustralya’nın, 2 adet

tanker ve ikmal gemisi ihtiyacı bulunuyor. Avustralya’nın 
havuzlu helikopter gemilerinin ilki için isimlendirme töreni de
15 Şubat’ta gerçekleştirildi. Tekne kısmı Navantia tarafından 
İspanya’da inşa edilen ve yapısal parçaları ve donanımı 
Avustralya’da, BAE Systems tarafından monte edilmekte olan
gemi, Avustralya Başbakanı başta olmak üzere çok sayıda 
üst düzey yetkilinin katıldığı bir tören ile “Canberra” olarak
isimlendirildi. Bu ülkede önemli projeler yürütmekte olan 
Navantia, önümüzdeki yıllarda, 2 adet havuzlu helikopter gemisi-
nin yanı sıra 3 adet hava savunma muhribini ve 12 adet çıkarma
gemisini Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetlerine teslim edecek.

SPS Cantabria’nın Avustralya Mesaisi Başladı
©
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MSI Dergisi: 2012, HAVELSAN’ın 30. yılını
kutladığı bir yıl oldu. HAVELSAN’ın 
30 yıllık gelişimini ve savunma sanayisine
olan katkılarını özetleyebilir misiniz?
Mehmet TAŞ: Bildiğiniz gibi HAVELSAN,
diğer Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı (TSKGV) şirketlerimiz gibi,
savunma sanayimizdeki teknoloji açığını
kapatmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin yurt dışına bağımlılığını azalt-
mak üzere kuruldu. İlk yıllarında, Hava

Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın
bakım, onarım ve idame işlerini yerine
getirmeye yönelik faaliyetler icra eden
HAVELSAN, bugün, savunma ve güvenlik
alanında komuta kontrol sistemleri,
savaş yönetim sistemleri, elektronik
harp sistemleri ve simülatör ve eğitim
sistemleri konularında derinlemesine
bir tecrübeye sahip; sivil alanda ise Tür-
kiye’nin en büyük e-devlet projelerine
imza atmış, kazandığı imkân ve kabiliyet-

leriyle yurt içinde, ihracatları ile yurt dı-
şında yetkinliğini ispatlamış, önemli bir
milli kuruluş haline geldi. 30 yıllık sürecin
sonunda HAVELSAN; gerek bilişim ge-
rekse sistem entegrasyonu alanlarında,
ülkemiz adına yüksek bir teknolojik eşik
oluşturmayı başarabilmiş bir şirkettir. Bu
noktada HAVELSAN’ı, savunma sanayi-
sinde ayrı bir yere koymak isterim. Çünkü
HAVELSAN, tüm bu başarılarını, askeri
teknolojilerin sivil teknolojileri takip eder
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Kuruluşunun 30. yılını geride bırakan 
HAVELSAN, Türkiye’nin köklü savunma 
sanayisi firmalarından birisi olarak 
olgunluğunu ortaya koymakla birlikte, 
büyümesini sürdüren, dinamik bir firma 
portresi çizmeye devam ediyor. Şirketin 
mevcut durumu ve gelecek ile ilgili vizyonu 
hakkında, HAVELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı (E) Tümg. Mehmet Taş’tan 
bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

30 Yaşındaki 
Olgun ve Dinamik Genç:

HAVELSAN
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hale geldiği bilişim ana faaliyet alanında
çalışarak, savunma sanayisinin geri kala-
nından çok daha hızlı yeniliklerin yaşan-
dığı bir alanda kendini sürekli güncel
tutarak ve özellikle personel gibi kaynak-
lar konusunda sivil sektörle rekabet ede-
rek elde etti. HAVELSAN özellikle 1995
yılından sonra atağa geçti. Geçen yaklaşık

15-17 yıllık sürede, finansal açıdan olduğu
kadar, teknoloji ve mühendislik varlıkları
ve yetkinlikleri açısından da hep büyüdü.
2012 yılı da başarılı büyümenin devam et-
tiği bir yıl oldu. Satışlarımız yaklaşık 
373 milyon lira, yurt dışı satışlarımız 
210 milyon lira, kârımız ise yaklaşık 
47 milyon lira olarak gerçekleşti.
Ekonomik büyümeye ilave olarak, Tür-
kiye’nin ve HAVELSAN’ın bünyesinde
barındırdığı büyük kapasite dikkate
alındığında, bu başarılarının da öte-
sinde, oldukça büyük bir potansiyel gö-
rülüyor. HAVELSAN’ın, yakın gelecekte
daha da büyümesi ve dünya çapında bir
şirket haline gelmesi kimseyi şaşırt-
mamalı.

MSI Dergisi: Geleceğe bakacak olursak,
stratejik planlama konusundaki 
çalışmalarınız ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz?
Mehmet TAŞ: Öncelikle stratejik plan
hazırlama ve uygulama konusunda, 
HAVELSAN’ın sektörde ayrı bir yeri oldu-
ğunu ve sektöre öncülük ettiğini belirt-
mek isterim. Özellikle, savunma
sektöründe stratejik yönetim uygulama-
larımız başarı örneği olarak gösterilmek-
tedir. Diğer sektörlerdeki uygulamalarla
kıyasladığımızda da stratejik yönetimde
olgunluk düzeyimizin yüksek olduğu gö-
rülüyor. Dış denetimlerde aldığımız benzer
yorumlar da bizim bu değerlendirmemizi
destekliyor.
Stratejik analiz ve planlama çalışmaları-
mızın esas noktasını; ülkemizin sa-
vunma, güvenlik ve bilişim alanındaki
gereksinim ve ihtiyaçlarının milli olarak
karşılanmasına azami katkıda bulunmak

ve aynı zamanda HAVELSAN’ın yurt içi ve
yurt dışında rekabetçi gücünü arttırmak
olarak özetleyebiliriz.
Diğer yandan potansiyel pazarlar olarak
gördüğümüz coğrafyalar başta olmak
üzere, küresel ekonomik ve politik ge-
lişmeler, özellikle savunma, güvenlik ve
bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve
bu değişkenlerin ülkemiz üzerindeki et-
kileri, stratejik planlama faaliyetleri-
mizde dikkate aldığımız diğer önemli
unsurlardır.
Ülkemiz savunma sanayisinin geleceği-
nin şekillendirilmesinde, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)’nın önemli bir
rolü var. SSM uzun vadeli stratejik plan-
ları, ihracat stratejileri, teknoloji ve Ar-
Ge yönetimi, sanayi katılımı ve offset
rehberi, 2009-2016 sektörel strateji do-
kümanları ve bu dokümanlarda yer alan
eylem planları ile sektöre orta ve uzun
vadede yön gösteriyor. Gelecek planları
yanında yurt içinde ve yurt dışındaki faa-
liyetleri ile de sektöre destek oluyor; itici
kuvvet olarak yer alıyor ve sektörle ileti-
şimini güçlendiriyor. Diğer devlet ku-
rumlarımız da stratejik planları, eylem
projeleri, mevzuat düzenlemeleri ve sa-
nayici ile kurdukları yakın iletişim ile
sektörü teşvik ediyor ve yönlendiriyor.
Stratejik planlarımızla ülke çapında milli
hedeflerle hizalanmaya çalışıyoruz.
Proje odaklı bir anlayıştan, ürün odaklı
bir anlayışa geçmek ve ürünlerimizin
ömür döngüsü boyunca desteğini sağla-
mak; dış pazarlardaki etkinliğimizi artır-
mak, Ar-Ge faaliyetlerimizi arttırarak
teknolojik yetkinliğimizi güçlendirmek,
HAVELSAN 2012-2016 Stratejik Planı’nın
önemli başlıklarını oluşturmaktadır.
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HAVELSAN tarafından geliştirilen 
S-70 helikopter simülatörü, 

kara havacılık eğitimlerini çağdaş, 
etkin ve verimli hale getirdi.

HAVELSAN S-70A-28D/DSAR Tam Görev Simülatörü



HAVELSAN’ın stratejik hedeflerini ta-
nımlamasına destek olan diğer kuruluş,
TSKGV’dir. TSKGV, son birkaç yıldır şir-
ketlerine performans hedefleri veriyor.
Bir başka ifadeyle TSKGV, şirketlerini,
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret ha-
yatına getirdiği en büyük yeniliklerden
olan kurumsal yönetim ilkeleri ile yöne-
tilmesini teşvik etmekte ve şirketlerini
bu çerçevede değerlendirmektedir.

MSI Dergisi: HAVELSAN, askeri ve 
sivil sektörlere yönelik çeşitli kurumsal
yönetim sistemi projelerine başarıyla
imza attı. Bu süreçte, HAVELSAN’ın 
kendi kurumsal yönetim sistemi 
uygulamaları ve bu konudaki yaklaşımları
ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Mehmet TAŞ: HAVELSAN olarak, 2000’li
yılların başından beri, bir yandan Türki-
ye’nin en önemli savunma projelerine
imza atarken, bir yandan da rekabetçilik
ve verimlilik artışı hedefleri doğrultu-
sunda, güçlü bir Kurumsal Yönetim Sis-
temi oluşturma ve sürdürme çabası
içinde olduk. Bu sistemle münferit başa-
rılar yerine, sürekli ve sürdürülebilir ba-
şarı için sistematik yaklaşımları
benimsedik.
HAVELSAN Yönetim Sistemi, içerisinde,
stratejik yönetimden, üretim ve lojistik
desteğe; insan kaynakları yönetiminden,
tedarik ve mali yönetime; tesis işletme-

den, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel gü-
venlik ve bilgi güvenliğine kadar şirketin
tüm iş süreçlerini ve uygulamalarını,
uluslararası standart ve modelleri dik-
kate alarak entegre yönetim sistemi an-
layışıyla şekillendirdik.
Sistemimizin uygunluğu ve sürekli geli-
şimi, çeşitli dış kuruluşlarca da teyit edil-
miş durumda. 1999 yılından beri sahip
olduğumuz ISO 9001 belgesi ile ilk defa
2006 yılında aldığımız AS 9100 belgesini
halen yeniliyoruz. 2003 yılında aldığımız
SW CMM Seviye–3 belgesini, 2011 yı-
lında, CMMI Seviye–3 belgelendirmesi ile
daha kapsamlı hale getirdik. Bunun yanı
sıra 2012 yılında, ISO 27001 sertifikasına
sahip olduk. Bütün bu standartlara uyum
ve belgelendirme faaliyetleri, kurumsal-
laşma yolunda önemli kilometre taşla-
rıydı bizim için.
Kurumsal Performans Yönetim Siste-
mine ilave olarak bir diğer atılım da insan
kaynaklarımızın yetkinliklerinin geliştiril-
mesi amacına yönelik oluşturduğumuz
“360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sis-
temi”dir. Bu sistem ile modern yaklaşım-
ları benimseyerek, çalışanlarımız için
daha objektif değerlendirme yapılmasını
ve kariyer gelişimlerinin en doğru şekilde
planlanmasını mümkün kıldığımızı söyle-
yebilirim.
Bunların dışında, 2010-2012 yıllarında,
gerçekleştirdiğimiz kurumsal otomas-

yon çalışmalarıyla da önemli kazanımlar
elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu çalış-
malarla birçok alt süreç otomasyona
alınmış, bu da faaliyetlerin daha hızlı bir
biçimde gerçekleştirilmesini sağlamış,
hata ve aksaklıkların azaltılmasında
önemli katkı sağlamıştır. Bu yolla veri
analizi ve raporlama faaliyetleri de ko-
laylaşmıştır.

MSI Dergisi: HAVELSAN, Ar-Ge 
çalışmalarına büyük önem veriyor; bu
alanda ödülleri de mevcut. Bu cephedeki
gelişmelerden söz eder misiniz?
Mehmet TAŞ: HAVELSAN olarak, tekno-
lojik yetkinliğimizi daha ileri noktalara
taşıyoruz. Geleceğe yatırım yaklaşımı ile
öz kaynaklarımızın önemli bir bölümünü
Ar-Ge projelerine kanalize etmiş durum-
dayız ve bu kaynağı sürekli arttırıyoruz.
2012 yılı başında, Ar-Ge’ye 15 milyon lira
kaynak ayırdık. Ar-Ge çalışmalarımız-
daki ana hedeflerimiz,
- Yurt dışına bağımlılığın ortadan 

kaldırılması,
- Geleceğin teknolojisine sahip 

ürünlerin tasarlanması,
- İleri teknoloji ürünler ile 

yüksek katma değer sağlanması ve
- Uluslararası arenada rekabet 

edebilirliğimizin artmasıdır.
Doğru yolda ilerlediğimizin bir göster-
gesi de 2012 yılında, Interpromedya ta-
rafından düzenlenen “İlk 500 Bilişim
Şirketi” yarışmasında “Ar-Ge Sonucu
Geliştirilen Ürün Gelirleri” kategorisinde
aldığımız birinciliktir. TESİD 2012 Yeni-
likçilik Yaratıcılık ödüllerinde, büyük şir-
ket kategorisinde, “Gemi Veri Dağıtım
Sistemi (GVDS)” ürünümüz ile “Yenilik-
çiliğin Ticarileştirilmesi” ödülünü aldık.
Bu ödül, aynı kategoride TESİD’den aldı-
ğımız ikinci ödüldür. Daha önce de 
CN-235 simülatörü ve ihracatı ile “Yeni
Üründe Ticari Başarı” ödülünü almıştık.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
da “Nitelikli Ar-Ge Personeli Yetiştiril-
mesi” ödülü aldık. Teknoloji ödülleri
bizim için ürün-teknoloji geliştirme dü-
zeyimizin bir göstergesidir.
Küresel ve bölgesel olarak yaşanan kriz-
ler teknolojinin değişimini tetiklemekte
ve zorlamaktadır. Biliyoruz ki, diğer pek
çok sektörde olduğu gibi, savunma, gü-
venlik ve bilişim teknolojilerindeki hızlı
değişimler, şirketlerin ve kurumların
stratejilerini önemli ölçüde etkilemekte-
dir. Artık “Teknoloji ve Yenilikçiliğin Stra-
tejik Yönetimi” şirketlerde öne
çıkmaktadır. Bununla birlikte, teknoloji
ve yenilikçiliğe yapılan yatırımın geri dö-
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HAVELSAN olarak, teknolojik yetkinliğimizi daha ileri noktalara 
taşıyoruz. Geleceğe yatırım yaklaşımı ile öz kaynaklarımızın önemli
bir bölümünü Ar-Ge projelerine kanalize etmiş durumdayız ve 
bu kaynağı sürekli arttırıyoruz. 

HAVELSAN'ın askeri
eğitim çözümleri

arasında yer alan, 
S-70 helikopterlerine

yönelik Bilgisayar
Tabanlı Eğitim 
Sistemi (BTES)



nüşü, daha uzun vadede gerçekleşir. 
HAVELSAN olarak geçmiş 4-5 yıllık sü-
reçte, stratejik yönetim içinde entegre
olarak planladığımız ve uygulamaya koy-
duğumuz teknoloji ve yenilikçiliğin stra-
tejik yönetiminde başarılı sonuçlar elde
etmeye başladık. Ar-Ge çalışmalarımız
sonucu ortaya çıkardığımız ve ürüne
dönüştürdüğümüz sistemler, aldığımız
fikri ve sınai haklar ve ödüllerin sayısın-
daki artış bu süreçteki başarımızı gös-
termektedir.
Kuşkusuz, konunun bir de çalışan boyutu
var. Ülkemizde halen, en başarılı genç-
lerimiz mühendislik eğitimi almayı tercih
etmektedir. Bu hem ülkemiz hem de
HAVELSAN için bir şanstır. Mühendislik
eğitimi tercihinin azaldığı bir dünyada,
Türkiye ve bilhassa HAVELSAN, nitelikli
personeli ile büyük bir potansiyele sahip-
tir. Bilhassa sistem mühendisliği ve en-
tegrasyonun yanında yeni teknolojilerde
mühendislik eğitimi alan yetenekli genç-

lerimiz, Türkiye’yi, sivil ve askeri proje-
lerde ön sıralara taşıyabilecek nitelikte-
dir. Bize düşen ise bu potansiyeli en iyi
şekilde değerlendirmek ve yurt içinde ve
yurt dışında projelere dönüştürmektir.
Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıyo-
ruz. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı-
nın bu yıl düzenlediği Ar-Ge Merkezleri
Zirvesi’nde, HAVELSAN’ın, “Nitelikli Ar-
Ge Personeli Yetiştirilmesi” dalında bi-
rincilik ödülü alması da bu
çalışmalarımızı taçlandıran bir gelişme
oldu.

MSI Dergisi: TSKGV’nin, iştirakleri için,
cirolarının yüzde 25’inin ihracattan 
elde edilmesini bir hedef koyduğunu 
biliyoruz. Bu kapsamda HAVELSAN, 
ne gibi çalışmalar ve hazırlıklar yapıyor?
Mehmet TAŞ: HAVELSAN, son 5 yılda, ci-
rosunun yaklaşık yüzde 30’unu ihracat-
tan karşılar hale geldi. Bu açıdan
baktığımızda, TSKGV’nin hedefini çoktan

aşmış durumdayız ve diğer TSKGV işti-
rakleri arasında, ihracat oranı konu-
sunda 1’inci sıradayız. Bunu yaparken,
ciromuzu da sürekli arttırmayı başardık.
Diğer bir deyişle hem ciromuz hem de
ihracatımız sürekli arttı. Bu süreçte,
proje odaklılıktan ürün odaklılığa geçtik.
Bu değişim de ihracat çalışmalarımıza
çok olumlu etki yaptı. 2009 yılında imza-
ladığımız Kore EHTES projemiz, proje
takvimine uygun olarak zamanında ve
başarıyla tamamlandı. EHTES, anlattık-
larıma güzel bir örnek teşkil ediyor. Ta-
sarımı ve geliştirmesi mühendislerimiz
tarafından yapılan sistemimiz, başarılı
ürün ihracatı örneklerindendir. Bir
başka ihracat başarımız, Pakistan Hava
Kuvvetleri Askeri Kurumsal Bilgi Sis-
temi-Muharebe Yönetimi (MEIS BM)
Projesi’dir. MEIS BM ürünümüzün tesli-
matı, 2013 yılında tamamlanacaktır.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Suudi Arabis-
tan ile Atış Kontrol Sahaları ve Katar ile
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HAVELSAN EHTES, 
Kore Cumhuriyeti'ne de 

ihraç edildi.



AW139 simülatör projelerinin sözleşme-
lerini de imzaladık.
Barış Kartalı projesinde edindiğimiz tec-
rübe ve geliştirdiğimiz sistemlerle, 
Boeing ile oluşturduğumuz iş birliğini
yurt dışında da devam ettireceğiz. Şunu
görmek gerekir; HAVELSAN, sistem ve
ürünlerini geliştirdikçe, bunların yurt
içinde ve yurt dışında pazarlanması için
büyük emek ve kaynak harcıyor. Bu ba-
şarıda Milli Savunma Bakanlığı, TSK,
SSM, TSKGV, tüm devlet kurumlarımızın
ve devlet büyüklerimizin büyük desteği
var. Kendilerine müteşekkiriz. Harcanan
kaynak ve emeklerin; teknoloji, ürün, ih-
racat, istihdam, kısaca teknolojiye yapı-
lan yatırımın ekonomiye geri döndüğünü
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

MSI Dergisi: İhracatta, özellikle bazı 
kritik alt sistemlerin yurt dışından 
alınması gibi nedenlerle bazı ülkelere
satışlarda Türkiye’nin zorlandığını 
görüyoruz. Bu konuda HAVELSAN ne gibi
tecrübeler yaşıyor?
Mehmet TAŞ: Bu konuda, yurt dışına da
ihraç ettiğimiz Elektronik Harp Test ve
Eğitim Sahası (EHTES)’ndan örnek vere-
bilirim. Bildiğiniz gibi elektronik harp
sistemlerinin tehdit veri tabanı ve karşı
tedbir yöntemleri gibi bilgiler, ülkeye
özgü olduğundan veya ülke güvenliğini
yakından ilgilendirdiğinden, başka ülke-
lere verilmesi çeşitli izinlere bağlıdır.
Biz, EHTES’i ihraç ederken, müşterileri-
mize, tehdit ya da karşı tedbir kütüphane-
lerini sağlamak yerine, bu kütüphaneleri
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Sektör olarak, gerek yurt içi gerekse yurt dışında büyümemizi, iş birlikleri
ve sinerji ile gerçekleştirebileceğimiz bir noktaya geldik. HAVELSAN, bu
gerçeğin farkında olarak yerli ve yabancı çeşitli firmalarla iş birlikleri 
kuruyor. Yurt içinde; hava platformları konusunda TUSAŞ, deniz 
platformları alanında ASELSAN, füze ve roket projelerinde ise ROKETSAN
ile oluşturduğumuz sinerji ile TSK’ya, katma değeri ve teknolojik seviyesi
yüksek ürünler sunma konusunda önemli bir yol kat ettik.



nasıl oluşturacaklarını anlatıyoruz ve
kendi kütüphanelerini oluşturmalarını
sağlıyoruz.
Diğer projelerde de örneğin Hava Kuv-
vetleri Bilgi Sistemi (HvBS)’nin ihraca-
tında da aynı durum geçerli. Farklı
coğrafyalardaki kullanıcılar için tehditler
de farklı olmaktadır. Dolayısı ile ihra-
catta uyguladığımız model gizli veri / bil-
ginin transferine ihtiyacı ortadan
kaldırmakla birlikte, ticari başarıyı da
desteklemektedir.

MSI Dergisi: Türk Savunma Sanayisi’nin
geldiği noktada, iş birliği ve sinerji 
konuları sıklıkla gündeme gelmeye 
başladı. İş birliği ve sinerji konularında,
HAVELSAN açısından neler söylemek 
istersiniz?
Mehmet TAŞ: Sektör olarak, gerek yurt
içi gerekse yurt dışında büyümemizi, iş
birlikleri ve sinerji ile gerçekleştirebile-
ceğimiz bir noktaya geldik. HAVELSAN,
bu gerçeğin farkında olarak yerli ve ya-
bancı çeşitli firmalarla iş birlikleri kuru-
yor. Yurt içinde; hava platformları
konusunda TUSAŞ, deniz platformları
alanında ASELSAN, füze ve roket proje-
lerinde ise ROKETSAN ile oluşturduğu-
muz sinerji ile TSK’ya, katma değeri ve
teknolojik seviyesi yüksek ürünler
sunma konusunda önemli bir yol kat
ettik. Gündemimizde, bu iş birliğini yurt
dışında da devam ettirmek, örneğin
MELTEM projesinde geliştirilen sistem-
leri TUSAŞ ile birlikte pazarlamak gibi
konular var.
Bildiğiniz gibi HAVELSAN, yurt dışındaki
firmalarla imzaladığı iş birliği anlaşma-
ları ile de sıklıkla gündeme geliyor. Bu
kapsamda Lockheed Martin firması ile
imzaladığımız mutabakat muhtırası ile
F-16 simülatörü konusunda, Pakistan ve
Umman’a satış yapma noktasına geldik.

Yurt dışı çalışmalarımız için esnek bir
modelimiz var. Örneğin Körfez Bölge-
si’nde, yerel ortaklarla iş birliğine daya-
nan bir yaklaşım sergiliyoruz. Hedefimiz,
ilk aşamada ürünlerimizi satmak, son-
rasında ise ürünlerin eğitiminin veril-
mesi, işletilmesi, lojistik desteğinin
sağlanması, bakım ve idamesinin yapıl-
ması ve güncellenmesi konularında
yerel ortağımızla birlikte çalışmak. Diğer
bir deyişle, ürünümüzün tüm ömür dev-
rini kapsayan bir yaklaşımımız var. Alt
yüklenicilerimizle oluşturduğumuz bir
eko sistemimiz var. Birlikte çalıştığımız
alt yüklenici sayımız 200 civarında. Bu da
çalışmalarımıza ayı bir sinerji katıyor.

MSI Dergisi: Savunma sanayisinin 
sürdürülebilirliği konusu da son 
dönemde tartışılan konular arasında 
yer alıyor. Türkiye’de de yakın gelecekte,
büyük çaplı projeler konusunda önemli
bir azalmanın gündeme geleceği 
söyleniyor. HAVELSAN açısından 
durum nasıl görünüyor?
Mehmet TAŞ: Bildiğiniz gibi SSM tarafın-
dan, bu konuda birkaç noktaya vurgu ya-
pılıyor: Lojistik, ihracat ve mevcut
yeteneklerin diğer faaliyet alanlarında
değerlendirilmesi. Bu yöndeki çalışma-
larımız, planlı ve yoğun olarak devam
ediyor. Bir önceki sorunuzu cevaplarken
belirttiğim gibi, HAVELSAN olarak ihra-
cat çalışmalarında da lojistik alanına eği-
liyoruz ve anahtar teslimi ürünlerimizin
tüm ömür devri faaliyetlerinde yer al-
mayı hedefliyoruz.
Yine bu kapsamda, lojistik ve ihracat ya-
nında, HAVELSAN olarak bilişim alanın-
daki yetenek ve bilgi birikimimizi sivil
uygulamalarda da değerlendirmeye çalı-
şıyoruz. HAVELSAN’ın bu alandaki çalış-
maları 2000’li yılların başlarına dayanıyor.
e-Devlet konusunda, HAVELSAN’ın üst-

lendiği öncü rol herkesin malumu. 
HAVELSAN, bu alandaki liderliğini
devam ettirecek. Sivil ürünlerimizin ih-
racatı konusunda da çalışmalarımız sü-
rüyor. Irak Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi projesini örnek verebilirim.
HAVELSAN, sürdürülebilirliği sağlamak

için, her zaman savunma, ihracat ve sivil
sektör sacayağını dengede tutmaya ça-
lıştı. Yıllardır, ihracatımızın toplam satış-
lar içinde önemli bir paya sahip olması,
tüm yönetimlerce bu farkındalığın sürdü-
rülmesinin sonucudur. Yeni Genel Müdü-
rümüz Sayın Sadık YAMAÇ’ın da
gayretleri ile yurt içinde ve yurt dışında iş
imkânları artıyor. Yurt içinde de e-devlet
alanında önemli mesafeler kat edeceğiz.
TÜBİTAK ve TÜRKSAT ile yaptığımız an-
laşmaların, bu doğrultudaki çabalarımıza
yeni bir ivme kazandırmasını bekliyoruz.

MSI Dergisi: TSK’da görevde bulunduğunuz
dönemde, bir kara havacı olarak helikopter
pilotluğu da yaptınız. Kendi döneminiz ve
aldığınız eğitimlerle karşılaştırdığınızda,
bugün HAVELSAN tarafından geliştirilen 
helikopter simülatörleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz? HAVELSAN’ın geliştirdiği
simülatörler, helikopter pilotu eğitimini
nasıl değiştirdi?
Mehmet TAŞ: Benim pilotaj eğitimi aldı-
ğım 1978-79’lu yıllarda, Kara Kuvvetleri-
mizde, bugün bildiğimiz anlamda hiçbir
simülatör alt yapısı mevcut değildi. Eğitim
yapmak için helikopter içerisinde oturur,
hayali uçuş yaparak öğrenme çabası içinde
olurduk. Kara Kuvvetlerimizde gerçek an-
lamda ilk simülatörümüz, 1991 yılında, 
UH-1 helikopterlerinin simülatörleriydi.
90’lı yıllarının sonuna kadar, kuvvetleri-
miz, uçuş simülatörlerini yurt dışından
temin etmeye devam etti. Bu simülatör-
ler, önceki duruma göre, uçuş kabiliyet-
lerinin gelişmesinde önemli bir fark
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F-4E/2020 uçaklarının Silah Sistemleri 
ve Uçuş Eğitim Simülatörü de HAVELSAN 
imzasını taşıyor.



yarattılar. Ancak bu simülatörlerin
önemli bir dezavantajı da bulunmaktaydı.
Pilotlarımız, simülatörün satın alındığı
ülkenin coğrafyasında uçmak zorun-
daydı. Bu coğrafya, normal koşullarda
pilotlarımızın ömründe belki hiç kullan-
mayacakları bir uçuş sahasında uçma-
ları demekti. Ayrıca güncelleme ve
modernizasyon konularında, yurt dışına
bağımlılık söz konusuydu.
HAVELSAN, bu ve benzeri sıkıntıları orta-
dan kaldırmak üzere, 1995 yılından itiba-
ren, simülatörlerin bakım, idame,
işletmelerini yaparak, simülatör dünya-
sına ilk adımını atmış oldu. 1997 yılında,
Hava Kuvvetlerimizin F-5 ve NF-5 uçak-
larının simülatörlerinin görsel sistemle-
rinin modernizasyonlarını gerçekleştirdi.
2001 yılında da F4-2020 simülatör proje-
siyle ilk uçuş simülatürü üretimine baş-
ladı. Yine aynı yıl, ilk haraketli tam uçuş
simülatörü olan CN235 simülatörü proje-
sine başladı. 2002 yılında, aynı konseptin
Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ih-
racatı projesi ile Türkiye’nin ilk ileri tek-
noloji ihracatını gerçekleştirmek üzere
adım attı. 2005 yılına gelindiğinde, 
HAVELSAN, artık anahtar teslim Simülatör
Eğitim Merkezi Konseptini başlatmıştır.
HAVELSAN halen, SSM’nin Savunma Sa-
nayii İcra Komitesi (SSİK) kararları doğ-
rultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
önemli uçak ve helikopter eğitim ihtiyaç-
larını dikkate alarak Simülatör Eğitim
Merkezi projeleri yürütmektedir.
2012 yılında, simülatör alanındaki ihra-
cat portföyümüze, AW139 Simülatör Eği-
tim Merkezi ile Katar’ı da kattık ve Körfez
ülkelerinde iş geliştirme faaliyetlerimize
devam ediyoruz.

Bugün HAVELSAN; ortaya koyduğu ürün
çeşitliliği ile denizin altından uzaya
kadar, oldukça geniş bir yelpazede çalı-
şan tek firma haline geldi.
Günümüzde, HAVELSAN’ın gerçekleş-
tirdiği simülatörlerde bir pilotun ihtiyaç
duyabileceği her türlü eğitim verilebil-
mektedir. Hava aracını kullanım eği-
timleri, taktik eğitimler, kurtarma
eğitimleri, yeni pilotlar için intibak eği-
timleri, pilotlar için tecrübe pilot eğitim-
leri, tazeleme eğitimleri, görerek ve
aletle uçuş eğitimleri, harbe hazırlık eği-
timleri, acil durum ve arızalara karşı eği-
timler, hava aracı ile yapılamayacak olan
bazı eğitimler (buzlanma koşulları,
emergency eğitimleri gibi), her türlü çev-
resel şartlar altında eğitim (hava şartları,
arazi şartları gibi), gece görüş eğitimleri,
kolda uçuş eğitimleri, arama ve kur-
tarma eğitimleri, silah, elektronik harp
ve radar eğitimleri gibi başlıca eğitimler
HAVELSAN’ın sağladığı kabiliyetlerdir.
Tüm bu eğitimler, 50 cm çözünürlüğe
sahip uydu fotoğrafları ile geliştirilmiş ve
ince detayda yapılmış 3 boyutlu model-
lerin oluşturduğu “görsel veri tabanı”,
130 derece dikey ve 270 derece yatay açı-
lara sahip görüntü sistemi, elektriki ha-
reket ve titreşim sistemi ve elektriki yük
kontrol sistemlerinden oluşan “tam
uçuş simülatörleri” kullanılarak yapıla-
bilmektedir. HAVELSAN, dünyada resmi
“Seviye D” kalifikasyonuna sahip heli-
kopter simülatörü üreten 3 firmadan bi-
ridir. Seviye D kalifikasyonuna sahip
simülatörlerde uçuş yapan pilotlar, ger-
çek hava aracı ile eğitim uçuşu yapmış
sayılmaktadır. HAVELSAN’ın gerçekleş-
tirdiği milli görsel veri tabanı sayesinde,

pilotlarımız ülkemiz coğrafyası üzerinde
eğitimlerini gerçekleştirebilmektedir.
Yine HAVELSAN sayesinde, simülatör
sistemlerinin tüm modernizasyon, gün-
celleme ve bakım onarım gibi faaliyetle-
rinde dışa bağımlılık, büyük oranda
ortadan kalkmıştır.
Teknolojinin olgunluk seviyesinin art-
ması ve daha ulaşılabilir olması saye-
sinde; uçak, helikopter, denizaltı gibi
platform eğitimleri yanında tatbikatlar
da birbiri ile entegre simülatör eğitim
merkezlerinde yapılabilecektir.
Simülatörler, eğitimin kalitesini arttır-
makla kalmamakta, aynı zamanda bu
eğitimlerin çok daha maliyet etkin ya-
pılabilmesini sağlamaktadır. Örneğin
tam verimlilikte kullanılan bir simüla-
tör, kendini 3-4 yılda amorti edebilmek-
tedir. Simülatörde yapılan 2 saatlik
uçuş eğitiminin maliyeti ile gerçek hava
aracı ile yapılan uçuş maliyeti karşılaş-
tırıldığında, simülatörün kat kat daha
hesaplı olduğu görülecektir. Simülatör-
lerde yakalanan %100’e yakın gerçek-
lilikle birlikte, simülatör kullanımı,
gerçek platformda yapılan eğitime kı-
yasla hızla artmış durumdadır. Bunlar-
dan dolayı artık eğitim uçuşlarının
yaklaşık %60’ı simülatörlerle yapıl-
maya başlanmıştır.

MSI Dergisi: TSK ve savunma 
sanayisinde uzun yıllar görev almış 
birisi olarak, değinmek istediğiniz 
başka bir husus var mı?
Mehmet TAŞ: Savunma sanayimiz, son
yıllarda büyük bir aşama kaydetti ve
daha da büyümesi bekleniyor. Bu sü-
reçte, büyümeyi sağlayacak ve hızlandı-
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RÖPORTAJ
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Simülatör Eğitim Merkezi 
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CN235 simülatörünün 
içinden bir görüntü



racak çeşitli çalışmaların, zamanı gel-
dikçe ele alınacağını değerlendiriyorum.
Bunlardan birisi, offset konusu. Mevcut
durumda, HAVELSAN olarak ihracat ça-
lışmalarında kaydettiğimiz başarılar, biz
işi bağladıktan sonra offset kapsamına
alınıyor. Offset olarak sayılacak çalışma-
larda, offset borcu olan yabancı firmala-
rın da sürecin başından itibaren devreye
girmesinin sağlanması, bize önemli
avantajlar getirecektir.
Bir diğer konu ise askeri kredi mekaniz-
ması. ABD’nin FMS mekanizmasının ben-
zerinin Türkiye için de kurulması, ihracat
çalışmalarında firmalarımızın önünü aça-
cak bir gelişme olacaktır. SSM başta
olmak üzere, kurumlarımızın bu konuda
başlattığı girişimlerin kısa sürede uygu-
lamaya geçirileceğini ümit ediyorum. Sa-
vunma sanayisi ihracatının ivmelenmesini,
tetiklemesini bekliyorum. HAVELSAN’ın
önümüzdeki süreçte daha da önemli gö-
revleri yerine getireceğine inanıyorum.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
(E) Tümg. Mehmet Taş’a, vermiş 
olduğu bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.HAVELSAN tarafından geliştirilen CN235 simülatörü, Türkiye ve Kore Cumhuriyeti tarafından kullanılıyor.
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ÖZEL HABER

FNSS, Onaylı 
Tedarikçileriyle 
Büyüyor
Türk Savunma Sanayisi’nin, önündeki
zorlu hedeflere ulaşmak için, başarılı 
olması gereken önde gelen alanlardan
birisi de hiç kuşkusuz; teknolojinin 
yabana yayılması ve yan sanayi olarak
görev alan altyüklenicilerin, istenilen 
seviyeye gelmesi olacak. Bu konuda 
aktif rol alan FNSS, tedarikçilerini, 
hem kendisi ile hem de dünyanın 
önde gelen savunma şirketleri ile 
çalışabilecekleri bir seviyeye getirmek
için, bir sertifikasyon süreci işletiyor.
Süreç kapsamında, 2012 yılı içinde 
gerçekleştirilen sertifikasyon 
çalışmaları sonucunda, sertifika almaya
hak kazanan 23 firmaya, 6 Şubat’ta,
FNSS tesislerinde düzenlenen bir 
törenle sertifikaları verildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) Sanayi-
leşme Daire Başkanı

Bilal Aktaş, OSTİM Savunma
ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) Yönetim Kurulu Baş-
kanı A. Mithat Ertuğ ile FNSS
ve tedarikçi firmaların üst
düzey yetkililerinin katıldığı
törenin açılışında, aynı za-
manda törenin sunuculuğunu
da üstlenen FNSS Kalite Te-
minat Müdürü İhsan Karaman
tarafından, sertifikalarla ilgili
kısa bir bilgilendirme yapıldı.
FNSS Onaylı Tedarikçi Serti-
fika Teslim Töreni’nin ilkinin
2012 yılının başında yapıldığını
ve o zaman 15 firmaya serti-
fika verildiğini hatırlatan Ka-
raman, bu törende verilecek
23 sertifika ile birlikte, onaylı
tedarikçi sayılarının 38’e ula-
şacağını belirtti. Karaman, bu
süreçteki nihai amaçlarının,
SSM’nin ortaya koyduğu bir
hedef olan ve 2012-2016
Stratejik Planı’nda da belirti-
len; KOBİ’ler ve yan sanayi
entegrasyonunu sağlamak
olduğunu vurguladı.

Ortaklarla Birlikte 
Kazanmak
Törende ilk konuşmayı, FNSS
Pazarlama ve Strateji Direk-
törü Haluk Bulucu yaptı. 2010
yılında, 350 kadar katılımcının
bulunduğu, “FNSS Çözüm
Ortakları Konferansı’nı ger-
çekleştirdiklerini ve konfe-
ransta, FNSS olarak bir
vizyon ortaya koyduklarını an-
latan Bulucu, bu vizyonu;
“Dünya çapında bir şirket ola-
caksanız önce ortaklarınızla
birlikte kazanmalısınız” ola-
rak ifade etti. Bulucu, bu çer-
çevede, tedarikçileri ile
çözüm ortaklığı ilişkisi kurma
çalışmalarına başladıklarını
ve bu çalışmaların 2 yıldır
devam ettiğini belirtti. “Dün-
yadaki en iyi kara savunma
şirketi” olma hedeflerini,
ancak çözüm ortakları ile ba-
şarabileceklerini düşündük-
lerinin altını çizen Bulucu,
önlerindeki 4-5 yıllık senar-
yolara baktıklarında, yılda
yaklaşık 500 milyon dolar ci-
royu hedeflediklerini ve bu ci-
ronun önemli bir kısmını da
çözüm ortakları ile paylaşa-
caklarını söyledi.



Bulucu’nun ardında kürsüye
gelen OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı A. Mithat Ertuğ, 2007
yılında kümelenme hareketini
başlattıkları zaman; birbirleri-
nin rakipleri olmadıklarını, asıl
rakiplerinin Çin, Hindistan,
Meksika ve Brezilya olduğunu
ve kısa bir zaman içinde artan
iş hacmi ile çok meşgul bir hale
geleceklerini değerlendirdikle-
rini anlattı. Ertuğ, FNSS’nin
onaylı tedarikçilerinin genişle-
mesi gibi gelişmelerle iş ha-
cimlerinin daha da artacağı
değerlendirmesini yaptı.

FNSS, SSM’nin 
Planları ile Uyumlu
İlerliyor
Törende bir sonraki konuş-
mayı, SSM Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş yaptı.
SSM’nin stratejik planında
yer alan sanayileşme strate-
jisi ile sanayi katılımı ve offset
(SK/O) uygulamalarını hatır-
latan Aktaş, bu açılardan ba-
kıldığında, FNSS’nin, kendi
alanında derinliğe sahip olan
bir dünya markası haline gel-
diğini; teknolojik yetkinliğinin
dünyadaki firmalarla rekabet
edebilir ve en üst sıralarda
olduğunu ve ihracat başarısı
ile kendini gösterdiğini ifade
etti. Yan sanayi ve KOBİ’lerle
birlikte çalışma konularının
da FNSS’de kurumsal bir ni-
teliğe haiz olduğunu ve henüz
SSM stratejik planını yazma-
dan önce, FNSS tarafından bu
konuda temellerin atıldığını
da sözlerine ekledi.
Törende yaptığı konuşmayı,
SSM’nin “Savunma Sanayii Por-
tali” (http://sanayilesme.ssm.
gov.tr)’nin duyurusunu ve ha-

tırlatmasını yapmak için bir
fırsat olarak kullanan Aktaş,
tüm tedarikçileri bu portale
üye olmaya ve kabiliyetlerini
SSM ile paylaşmaya davet
etti. Bu bilgileri tedarikçi lis-
tesi olan projelerde kullana-
bileceklerini, hatta Teklife
Çağrı Dokümanlarında teda-
rikçilerin isimlerini açıkça
belirtebileceklerini vurgula-
yan Aktaş, tedarikçileri sevin-
direcek bir haber daha verdi.
Habere göre SSM, 2013 yılı
içerisinde, savunma sanayisi
projelerinde iş alan yan sa-
nayi ve KOBİ niteliğindeki fir-
maların, makine ekipmanları
ve teçhizatlarının finansma-
nına yönelik bir kredi teşvik
mekanizması oluşturdu.

Potansiyel İşleri 
Gördükçe 
Heyecanlanıyoruz
Törende son konuşmayı,
FNSS Genel Müdürü K. Nail
Kurt yaptı. Heyecanlarını
paylaştıkları için tören katı-
lımcılarına teşekkür ederek
sözlerine başlayan Kurt, he-
yecanlarının nedenlerini de
açıkladı. Potansiyel proje-
lerle ilgili çalışmalarda, işin
en önünde yer alan firma ve
kişiler olarak, tabloyu daha
net olarak görebildiklerini
belirten Kurt, potansiyel iş-
lerin farkına vardıkça heye-
canlarının arttığını ifade etti.
Kurt, duydukları heyecanın
bir tarafının şirket başarı-
sını, satışlarını ve cirosunu
arttırmak olduğunu, diğeri-
nin ise mesleki bir heyecan
olan işi tabana yaymak oldu-
ğunu söyledi. Türkiye’nin,
son yıllarda birkaç tane sa-

vunma sanayisi şirketi ile öne
çıktığını; bu durumun, Gala-
tasaray futbol takımının
UEFA kupasını kazanmasına
benzediğini; sonrasında ise
Türkiye’nin, 4-5 takımla ku-
palara katılan, ancak takım-
ları en az çeyrek finali
görebilen bir futbol ülkesi ha-
line gelemediğini kaydeden
Kurt, savunma sanayisinde
de işi tabana yaymazlarsa
benzer duruma düşecekle-
rine dikkat çekti.
Önlerindeki işlere baktıkla-
rında, asıl zorluğun bu işleri

destekleyecek teknolojik biri-
kimi oluşturmak ve yaymak
olduğunu; diğer yandan, ma-
kine ve tezgâh alarak büyük
bir şirkete yüzlerce ya da bin-
lerce çalışanı eklemenin, işin
kolayına kaçmak olacağını
belirten Kurt, bu noktada,
kendi uygulamalarından ör-
nekler verdi. Kurt’un aktar-
dığı bilgilere göre; FNSS,
kuruluşunun ilk yıllarında da
satış fiyatı üzerinden, işlerinin
yaklaşık yüzde 15 ila yüzde
20’sini, Türkiye’deki alt yük-
lenicilerine veriyordu. 
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Nihai Hedef: Sıfır Hatalı
Mal ve Hizmet
Törende, FNSS’nin tedarikçi sertifikasyon süreci ile ilgili de 
ayrıntılı bir bilgilendirme yapıldı. FNSS Kalite Teminat 
Müdürlüğünden Hakan Yağcı tarafından yapılan sunumla 
sürecin ayrıntıları katılımcılara aktarıldı.
Sertifikasyon çalışmalarına 2011 yılının ikinci çeyreğinde 
başlayan FNSS, bu çalışmalarında:
•  Verimliliği arttırmayı,
•  Maliyetleri düşürmeyi,
•  Tedarikçilerin teslimat performansının iyileştirilmesini,
•  Tedarikçilerden gelen parçaların ret oranlarının düşürülmesini
    ve
•  SSM’nin stratejik planında da yer aldığı üzere, yerli savunma
    sanayisine yeni ve nitelikli firmaların kazandırılmasını
    amaçlıyor.
Bu çalışmaların nihai hedefi, sıfır hatalı mal ve hizmet tedarikini
sağlamak. Bu kapsamda, FNSS’nin tedarikçilerinden beklentileri
ise şöyle sıralanıyor:
•  Zamanında teslimat, 
•  Ürünle birlikte talep edilen belge ve sertifikaların 
    eksik olmaması,
•  Paketleme ve sevkiyat koşullarına uyum,
•  Siparişin tamamen sahiplenmesi, örneğin bir parçanın üretimi
    kadar tedarikçi firma dışında yaptırılan boya ve kaplama gibi
    konularda da gerekli kontrol özeninin gösterilmesi ve
•  Aylık bildirimlerdeki uygunsuzluk tespit edilen alanlara, 
    kök neden analizleri yapılması ve bunlarla alakalı kök nedenlerin
    belirlenerek tekrarlarının engellenmesine yönelik çalışmalar
    gerçekleştirilmesi.
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FNSS Pazarlama 
ve Strateji Direktörü 
Haluk Bulucu

OSSA Yönetim 
Kurulu Başkanı 
A. Mithat Ertuğ

SSM Sanayileşme 
Daire Başkanı 

Bilal Aktaş



Günümüzde de bu tablo
devam ediyor. Örneğin, Suudi
Arabistan’da, yaklaşık 300
milyon dolarlık bir sözleşme
kapsamında çalışmalarını
sürdürmekte olan FNSS, bu
sözleşme bedelinin yaklaşık
50 milyon dolarını, Türki-
ye’deki çözüm ortaklarına ak-
tardı. Aynı çalışmada,
dışarıdan alınan parça sayısı
daha az olmasına rağmen, bu
parçalar için ayrılan bütçe 60
milyon doları buluyor. Bu
noktaya dikkat çeken Kurt,
yurt içinde daha az sayıda;
fakat teknolojik olarak daha
gelişmiş parçalarla, daha
fazla değer oluşturmanın

mümkün olduğunu söyledi.
Kurt, bu kapsamda, kara
araçları söz konusu oldu-
ğunda, motor, transmisyon,
top ve zırh çeliği gibi konulara
eğilmeleri gerektiğine ve
Türkiye’de artık ana sistem-
leri destekleyecek alt sistem-
lerin ortaya çıkmasının bir
zorunluluk olduğuna dikkat
çekti. Amaçlarının tedarikçi-
lerini desteklemek olduğunu
ve önlerinde, yurt içi ve yurt
dışı projeler toplandığında,
yaklaşık 7 milyar dolarlık bir
iş hacmi bulunduğunu ifade
eden Kurt, bu ortamda,
OSTİM için büyük bir potansi-
yel olduğunu söyledi. Ulaş-

mak istedikleri noktayı da
özetleyen Kurt, rekabet ettik-
leri büyük firmaların, gerekti-
ğinde bir telefonla, alt
yüklenicilerinden mühendislik
ve tasarım faaliyetlerini de
kapsayan parça üretimleri
talep edebildiğini; bu parçala-
rın, 1 hafta gibi kısa sürelerde
hazırlanabildiğini; kendilerinin
de benzer çözüm ortağı ilişki-
leri kurmak istediklerini be-
lirtti. Kurt, konu bağlamında,
tedarikçilerinden, mühendis-
liğe ve tasarıma yatırım yap-
malarını talep ederek
sözlerini tamamladı.
Tören, sertifikaların teslimi
ve kokteyl ile sona erdi.

Zorlu Süreçler
FNSS’de tedarikçi seçme ve
değerlendirme yöntemleri, 
4 ana başlık altında toplanıyor
(Şekil 1). Bunlardan birincisi,
ön değerlendirme diye tanım-
lanabilecek aşama. Bu aşa-
mada, FNSS ile herhangi bir
şekilde temasa geçmiş olan ve
aday firma olarak nitelendiri-
len firmalar, bir ön değerlen-
dirme aşamasından geçiyor ve
uygun bulunmaları duru-
munda, kalite yönetim sistemi
ağırlıklı bir tektik faaliyeti ger-
çekleşiyor. Bu tektik faaliye-
tinde, firmaların operasyonel
yetkinliklerinin ve idari yapı-
lanmalarının, FNSS’nin ihtiyaç
ve gereksinimlerini karşılama
oranları değerlendiriliyor.
İkinci aşamada, tespit edilen
bulgular ve iyileştirmeye açık
alanlar, bir rapor olarak fir-
malara iletiliyor ve “Düzeltici-
Önleyici Faaliyet İsteği” adı
altında tanımlanan doküman-
tasyonla firmalardan bu konu-
larda geri dönüşler bekleniyor.
Firmalardan gelen geri dö-
nüşler, FNSS tarafından ince-
leniyor ve yerinde takip ve
tetkikler yapılmasının ardın-
dan, nihayetlendiriliyor. Tüm
bu çalışmaların sonucunda,
FNSS tarafından, firma için bir
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tetkik puanı oluşturuluyor.
FNSS, sadece belli bir tetkik
puanında, belli bir kriteri geç-
miş olan firmalarla ticari ilişki
kuruyor.
Bu çalışmaların nihayetlen-
mesiyle beraber başlayan ti-
cari ilişkiler süresince,
tedarikçilerden gelen sevki-
yatların performans takipleri,
sürecin üçüncü aşaması ola-
rak gerçekleştiriliyor. Takip,
aylık raporlama ile yapılıyor.

Bu kapsamda, sevk edilen
malzemelerin kaynağındaki
muayene aşamasında veya
FNSS’deki giriş kalite kontrol
muayeneleri aşamasında be-
lirlenen ret oranları takip edi-
liyor. Bu ret oranlarının,
firmaların performans puan-
larına etkileri izleniyor. Ayrıca,
FNSS için çok önemli olan
zaman planlaması konusu ve
firmaların zaman planlama-
sına uyma performansı da

takip ediliyor. Tüm bu husus-
larla ilgili uygunsuzluklar, ra-
porlama şeklinde firmalara
iletiliyor ve firmaların bu uy-
gunsuzlukların engellenme-
sine yönelik bir takım tedbirler
almaları bekleniyor.
Sürecin son aşamasında,
firmaların performans pu-
anları ve tetkik puanları,
belirli katsayılar kullanıla-
rak hesaplandıktan sonra,
FNSS tarafından bir sınıf-

landırma yapılıyor. C ve
üzeri sınıftaki firmalarla ti-
cari ilişkiler devam ettirili-
yor; D sınıfı firmaların, bir
takım iyileştirmeler yapma-
ları durumunda çalışılacak
firma durumuna yükselme
şansı bulunuyor; F sınıfı fir-
malarla ise çalışılmıyor.
Onaylı Tedarikçi Sertifikası
için ise daha farklı bir ölçek
kullanılıyor. A ve B sınıfı ola-
rak nitelendirilen firmalar
için sertifika düzenleniyor; 
C sınıfı firmalar ise sertifika
almaya en yakın adaylar ha-
line geliyor. 2 yıl geçerli olan
sertifikalarda, firmaların faa-
liyet alanlarına göre kapsam-
lar da belirleniyor.

FNSS’nin Çözüm 
Ortakları Şekilleniyor
Sertifikasyon süreci, 1 yıl
sürüyor ve her yılın başında,
bir önceki yılda gerçekleşti-
rilen çalışmaları sonucunda
sertifika almaya hak kaza-
nan tedarikçilere, sertifika-
ları teslim ediliyor. FNSS,
2011 ve 2012 yıllarında, serti-
fikasyon sürecinde yaptığı ça-
lışmalarda, toplam 67 firmada
tetkik faaliyeti gerçekleştirdi.
Firmaların faaliyet alanlarına
göre dağılımı; metal işleme
ve kaynak alanında 44, kau-
çuk imalara alanında 6, elek-
tronik-kablaj alanında 9,
boya-kaplama alanında 7 ve
tekstil alanında 1 firma ola-
rak gerçekleşti. Firmalardan
60 tanesi ile ticari ilişkiler
başlatıldı; bunlardan 38 tane-
sine sertifika verildi (10 adet
A sınıfı, 28 adet B sınıfı firma).
FNSS, 2 yıllık süreçte, toplam
273 adet düzeltici / önleyici
talep isteğini firmalara iletti;
iyileştirmeye açık alanlarla il-
gili olarak da toplam 234 adet
öneride bulundu.
FNSS, tedarikçileri ile ilgili iş-
lemleri hızlı ve etkin hale ge-
tirmek için, İnternet
üzerinden erişilebilen bir
portal de kullanıyor. Burada,
tedarikçiler, kendileri için
açılan siparişler ve sevk ettik-
leri malzemelerle ilgili tüm
detaylara ulaşabiliyorlar.

ŞEKİL 1: FNSS’nin 
onaylı tedarikçilerine

sertifika verme sürecinin
akış çizelgesi ile 

gösterimi.





MSI Dergisi: Türk Savunma Sanayisi’nin,
halen en uzun süredir görev yapan 
genel müdürlerinden birisiniz; 
Mart ayında da bu görevde 10. yılınızı 
tamamlayacaksınız. Bu kapsamda, 
hem STM’nin hem de savunma 
sektörünün gelişimine tanıklık ettiniz. 
10 yıllık bu süreçteki gözlemlerinize 
ilişkin neler söylemek istersiniz? 
Savunma sanayisinde, 10 yıl boyunca
bir şirketin genel müdürlüğünü 
yapmanın avantaj ve dezavantajları 
sizce nelerdir?
Recep BARUT: Türk Savunma Sanayi-
si’nin son 10 yılında yaşadıklarımız, bana
göre, Milli Savunma Sanayisi’nin geliş-
mesi yolunda en somut çabanın, en üst
seviyede liderlik ve iradenin gösterildiği;
birçok alanda cesur ve kararlı adımların
atıldığı bir döneme işaret ediyor. Bu
dönem zarfında, sektöre giren birçok
yeni firma olduğu gibi; mevcut firmaların
iş portföyü, eleman sayısı, yıllık ciroları
ve ihracat rakamları da somut biçimde
arttı. Hepsinden daha önemlisi, ülkemi-
zin öz kaynaklarına dayanarak savunma
sanayisi alanındaki teknolojinin yanı sıra
iç ve dış pazara yönelik ürün ve çözümler
geliştirme yönünde özgüven seviyesi
arttı. Birçok şirketimiz özgün ürünlerini
geliştirdi ve geliştirmeye de devam edi-
yor. Birçok alanda, artık istihdam azlı-
ğından değil, yeterli sayıda, doğru
kalifikasyona sahip insan kaynağı bul-
manın zorluklarından söz edilir oldu.
Uzun süre genel müdürlük yapmak, ta-
rihsel gelişimi bir bütün olarak okumak
anlamında avantajlar sağlamaktadır.
Dezavantaj tarafında ise geçmişin
olumlu ya da olumsuz gölgesinden ve te-
sirlerinden uzaklaşamamak, gelişen
eğilimlere yeterinde hızlı adapte olama-
mak ve aynı konumda çok bulunmak
münasebetiyle bir miktar yakın körlüğü
oluşma riskleri sıralanabilir.

Sektörün Çözüm Ortağı: STM
MSI Dergisi: STM, danışmanlık, eğitim 
ve uçuşa elverişlilik sertifikasyonu gibi
konularda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) başta olmak üzere, tüm sektöre
hizmet veriyor. Bu kapsamda 
sektörün büyümesi ve gelişmesinde
STM’nin katkılarını nasıl 
özetleyebilirsiniz?

Recep BARUT: Bildiğiniz üzere, ülke-
mizde savunma sektörünün büyümesi ve
gelişmesinde, ana itici güç SSM’dir. STM
olarak, 22 yıldır, SSM’nin danışmanlık,
ana çözüm sağlayıcısı ve uzmanlık firması
olarak önemli bir misyonu gerçekleştir-
diğimize inanıyoruz. SSM tarafından yü-
rütülmekte olan, hemen hemen tüm
projelere yönelik nitelikli teknik danış-
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Sektörü Büyüten 
ve Sektörle Birlikte 

Büyüyen Oyuncu:

STM
Sunduğu mühendislik, danışmanlık ve sertifikasyon
hizmetleri ile Türk Savunma Sanayisi’nin gelişimine
önemli katkı sağlayan STM Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), aynı zamanda 
yüklenici olarak yer aldığı projelerle son kullanıcıya 
yönelik çözümler de üretiyor. STM, müşterilerine 
sunduğu hizmetlerin doğası gereği, zaman zaman 
arka planda kalmayı tercih etse de Pakistan Deniz 
Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında yürütülen Denizde
İkmal Tankeri Tedarik Projesi ihalesini kazanmasıyla
son örneğini gördüğümüz başarılarıyla da gündeme
geliyor. STM’nin ulaştığı noktayı, projelerini ve gelecek
planlarını, STM Genel Müdürü Recep Barut ile konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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manlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizme-
tin, SSM tarafından sektöre verilen işle-
rin yürütülmesi ve yönetilmesi açısından
önemli bir tamamlayıcı unsur olduğunu
da belirtmemiz gerekir.
SSM tarafından yürütülen projeler dik-
kate alındığında, gerekli olan uzmanlık
dağılımının ve bu alanlara yönelik teknik
bilgi derinliğinin çok büyük olduğu orta-
dadır. Bu teknik derinlik ve uzmanlık bi-
rikimi olmadan, ihtiyacın doğru ve açık
bir şekilde tanımlanabilmesi; projelerin
sağlıklı bir biçimde yürütülerek zama-
nında ve belirlenen bütçeler çerçeve-
sinde bitirilebilmesi kolay değildir. STM,
SSM ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ihtiyaçlarının istenilen doğrul-
tuda, güncel teknoloji kullanılarak ve
maliyet etkin çözümlerle karşılanabil-
mesi için önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu kapsamdaki görevlerimiz doğrultu-
sunda, yerli firmalarımızın sektöre ka-
zandırılması; ilgili organizasyon ve
altyapıların oluşturulması; firmalarımı-
zın yurt dışındaki faaliyetlerinin destek-
lenmesi gibi alanlarda da çalışıyoruz.
Buna örnek olarak Kazan Savunma Ha-
vacılık Kümelenmesi, İhracatı Geliştirme
ve JSF Yerli Sanayii Koordinasyon proje-
lerini verebiliriz. Ayrıca, denizcilik ala-
nında da üstlendiğimiz projeler
kapsamında, alt yüklenici zincirinin oluş-
turulmasını sağlıyor; bu doğrultuda sek-
törü besleyecek firmaları buluyor ve
destekliyoruz. Ülkemizde ihtiyaç duyulan
ancak milli olarak mevcut olmayan Taktik
Data Link Birlikte Çalışabilirlik ihtiyaçları
ve Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu gibi
yeteneklerin kazanılması amacıyla yeni
faaliyet alanlarına girerek hem TSK’nın
hem de sektörün uzmanlık ve eğitim ih-
tiyaçlarını karşılıyoruz.
STM, özetlediğim bu çalışmaları yürüte-
bilmesi için gerekli olan uzmanlıkları
personeline kazandırabilmek için, yoğun
ve maliyetli eğitim planlarını hayata ge-

çirmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve
yurt dışı kurum ve kuruluşlardan aldığı
teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile
personelinin gelişimini sağlamakta; ka-
zandığı bilgi ve yetenekleri kurumsallaş-
tırarak şirket içinde yaygınlaştırmaktadır.
STM, tüm bu kazanımlarını, gerek SSM
ve gerekse ilgili diğer kurum ve kuruluş-
larla paylaşma yönünde üstüne düşen
gayreti de göstermektedir.

MSI Dergisi: STM’yi “... şirketi” olarak 
tanımlamanız gerekseydi, nasıl 
tanımlardınız?
Recep BARUT: STM, bir “mühendislik
hizmeti” şirketidir. Bu faaliyet, bazen mi-
nimal ürün geliştirme rolleri de içerebi-
lir. Ancak şirketin temel yetkinlikleri
Milli Savunma Sanayisi’nin gelişmesi
amacına hizmet eden, çok çeşitli teknik
alanda bilgi birikimi yaratarak teknik çö-
zümler ve hizmetler üretmeye yönelmiş-
tir. Kendimize belirlediğimiz vizyon
“Teknoloji odaklı danışmanlık ve mühen-
dislik çözümlerinde uluslararası düzeyde
rekabet edebilen saygın bir kuruluş
olmak”; misyon ise “İleri teknoloji gerek-
tiren alanlarda proje yönetimi, sistem ve
yazılım mühendisliği, teknik ve lojistik
destek hizmetleri sağlamak ve kritik tek-
nolojileri ülkemize kazandırmak”tır.

Çok Yönlü Şirket
MSI Dergisi: STM; savunma, denizcilik,
enerji,  anayurt güvenliği ve ulaştırma
sektörlerinde çözümler sunuyor ve 
faaliyet gösteriyor. Askeri ve sivil 
projelerinizle ilgili rakamsal bilgi 
-cirodaki oranlar, proje sayısı oranları,
proje büyüklüğü oranları gibi- 
verebilir misiniz?
Recep BARUT: STM, 2012 yılını, ciro ba-
zında 70 milyon doların üzerinde kapattı.
Cironun yüzde 49’u savunma, yüzde 38’i
denizcilik, yüzde 13’ü de kamu sektörün-
den gerçekleşti. İlke olarak, tek alanda
faaliyet göstermek yerine; riski dağıta-
rak kabiliyetlerimizi uygun sektörlerde
sergilemeye ve iş alanımızı genişletmeye
çalışıyoruz. Bilgi birikimimizi ve tecrübe-
mizi, özellikle savunma dışındaki alan-
larda da değerlendirme gayreti
içerisindeyiz. Bu sayede, hem faaliyet
sahamızı genişletme imkânı buluyoruz
hem de yeni birikimler kazanma şansı-
mız oluyor. Bu durum, tabii olarak ciro-
muza ve teknoloji portföyümüze olumlu
katkılar yapıyor.
Bu durumun başka bir sonucu olarak da
geçmiş yıllarda, neredeyse tek faaliyet
alanımız olan danışmanlık hizmetlerinin
ciro içerisindeki payı, yüzde 30’lara
kadar gerilemiş durumda. Bu arada,
teknoloji geliştirmek suretiyle elde etti-
ğimiz ciromuz da 2012 sonu itibariyle
yüzde 16’lara yükselmiş durumda.
Demek ki, az önce belirttiğim üzere,
kendimize belirlediğimiz misyonu yerine
getirme yolunda epeyce mesafe kaydet-
miş durumdayız.

MSI Dergisi: Şirketin; ciro, faaliyet 
alanları, personel büyüklüğü ve uzun 
vadeli hedeflerinden bahsedebilir misiniz?
5 yıl ya da 10 yıl sonra STM’yi hangi 
noktada görmeyi arzuluyorsunuz?
Recep BARUT: STM savunma, deniz ve
kamu-sivil alanlarında faaliyet gösteriyor.
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Yıllara sari ciroya baktığımız zaman, is-
tikrarlı bir büyümeden bahsedebiliriz.
Çalışan sayısı, yüzde 97’si lisans ve li-
sansüstü olmak üzere, 410’un üzerin-
dedir ki bu sayının yaklaşık 350’si
mühendistir. Her iyi şirket gibi, biz de
stratejik planımızı yaparak önümüzü
görmeye ve ufkumuzu açmaya gayret
gösteriyoruz. İleriki yıllardaki siparişleri
(backlog) 500 milyon dolar civarında
olan STM’nin önümüzdeki 5 yılda, ilk
500 şirket arasına gireceğini öngörüyo-
ruz. Aynı dönemde, ihracatımızın da ci-
romuzun yüzde 25-30’una ulaşmasını
hedefliyoruz.

MSI Dergisi: İhracatı Geliştirme Projesi
kapsamında açılan ve açılması planlanan
yurt dışı ofisler hakkında bilgi verir misiniz?
Recep BARUT: SSM’nin “... savunma
sanayiini uluslararası alanda rekabet
edebilecek şekilde yapılandırmak” stra-
tejik amacı ve “Savunma ürün ve hizmet
ihracatını arttırmak” şeklindeki strate-
jik hedefi kapsamında, dost ve hedef ül-
keler ile mevcut iş birliği faaliyetlerinin
etkili ve yeterli ölçüde devam ettirilebil-
mesi ve bu ülkelere yönelik ihracat faa-
liyetlerinin arzu edilen seviyeye

ulaştırılması amacıyla bölgesel nitelikli
savunma sanayisi iş birliği merkezleri-
nin açılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
SSM ile şirketimiz arasında, 11 Mart
2011 tarihinde imzalanan, İhracatı Ge-
liştirme Projesi Hizmet Sözleşmesi
kapsamında, yurt dışında, SSM tarafın-
dan belirlenen ülkelerde, Savunma Sa-
nayii İşbirliği Ofislerinin kurulması ve
işletilmesi, tanıtım hizmetleri ve pazar
araştırmalarına yönelik detaylandırılan
hizmetlerin şirketimiz tarafından ger-
çekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Proje

ile Savunma Sanayii İcra Komitesi ka-
rarı çerçevesinde, SSM İhracat Strate-
jisi dokümanı temel alınarak Orta Doğu,
Amerika, Uzak Doğu, Kafkasya-Orta
Asya, Avrupa-NATO olarak belirlenen 5
bölgede, 2011 yılından itibaren SSM’ye
bağlı olarak çalışacak Savunma Sanayii
İşbirliği Ofislerinin kurulmasına başlan-
mıştır.
Belirtilen bu amaçlara yönelik olarak, ilk
aşamada, Orta Doğu bölgesi için Riyad,
Suudi Arabistan’da ve Amerika bölgesi
için Washington DC, ABD’de, 2011 yı-
lında; Avrupa-NATO bölgesi için Brüksel,
Belçika’da 2012 yılı içinde, Savunma Sa-
nayii İşbirliği Ofisleri kurulmuş ve sa-
vunma sanayisi iş birliği çalışmaları
gerçekleştirmek üzere faaliyete geçmiş-
lerdir. 2013 yılı içinde, sektörün ihracat
pazarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak,
en az 2 tane ilave ofisin daha açılması
planlanıyor.

SSM ile şirketimiz arasında, 11 Mart 2011 tarihinde imzalanan, 
İhracatı Geliştirme Projesi Hizmet Sözleşmesi kapsamında, 
yurt dışında, SSM tarafından belirlenen ülkelerde, Savunma Sanayii
İşbirliği Ofislerinin kurulması ve işletilmesi, tanıtım hizmetleri ve
pazar araştırmalarına yönelik detaylandırılan hizmetlerin şirketimiz
tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.





MİLGEM’de STM İmzası
MSI Dergisi: STM’nin, özellikle denizcilik
sektöründe önemli bir iş yükü var; 
hatta İstanbul Tersanesi Komutanlığı
yerleşkesinde bir ofisiniz bulunuyor. 
Yürüttüğünüz deniz programları ve 
son durumları hakkında detaylı bilgi 
verebilir misiniz?
Recep BARUT: STM, MİLGEM Projesi ile
başlayan ve günümüze kadar geçen süre
içinde, deniz projeleri alanında uzman ve
kilit bir kadro ile denizaltı platformuna
yönelik, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık,
dizayn, modernizasyon ve sanayileşme
faaliyetlerini yürütebilecek ve bu konuda
öncülük edebilecek çekirdek bir kadro
oluşturdu. Mevcut kadromuz ile haliha-
zırda, MİLGEM Projesi kapsamında, 
TCG HEYBELİADA ve BÜYÜKADA korvet-
lerine yönelik dizayn, inşa ve donatım
malzeme ve hizmetlerini kapsayan so-
rumluluklarımızı yerine getirmeye
devam ediyoruz.
Gölcük Tersane Komutanlığında inşa
edilecek olan havadan bağımsız tahrik
sistemine sahip 6 adet yeni tip denizaltı
tedarik projesinde;
n Dizayn faaliyetlerine katılım,
n Gölcük Tersanesi altyapısının 

yenilenmesi,
n Yerli katkı faaliyetlerinin kontrolü,
n HDW tarafından tedarik edilmeyen

tüm mal ve hizmetlerin tedariki,

n Entegre lojistik destek (ELD) 
faaliyetlerinin icrası

gibi sorumluluklar, STM tarafından üst-
lenildi.
Ay Sınıfı Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme
Projesi kapsamında ise TCG DOĞANAY ve
TCG DOLUNAY denizaltılarının elektronik
harp sistemi, ataletsel seyrüsefer sistemi
ve periskop sisteminin tedarik, montaj,
entegrasyon, test ve kabul faaliyetlerinin
ana yükleniciliği de STM tarafından üstle-
nildi. Söz konusu faaliyetler, Gölcük Ter-
sanesi Komutanlığında icra ediliyor. 
Bu maksatla anılan tersane bünyesinde,

ilgili sözleşme kapsamında bir ofis de
kuruldu.
Ayrıca, Denizde İkmal ve Muharebe Des-
tek Gemisi (DİMDG) Projesi’nin, haliha-
zırda içinde bulunulan ilk aşamasında,
gemi teknik isterlerinin belirlenmesine
yönelik ön dizayn ve fonksiyonel dizayn
çalışmalarını yapıyoruz. STM, ülkemize
katma değeri olacak mühendislik ağır-
lıklı dizayn görevleri ile önemli sorumlu-
luk üstlendiği bu proje çerçevesinde,
dizayn çalışmaları için bir iş paylaşımı
çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Dizayn
Proje Ofisi ile koordineli çalışıyor. 
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Halihazırda üstlenilen görevlerin öte-
sinde, yurt içi ve yurt dışı projelerde,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) ve SSM’nin vizyon ve hedef-
lerini destekleyecek şekilde rol alabile-
cek bir kapasiteye ulaşılmıştır ve deniz
projeleri konularında iş geliştirme faali-
yetlerine devam edilmektedir.

MSI Dergisi: SSM, 5. Deniz Sistemleri 
Semineri’nde, sektör ile ilgili 
değerlendirmelerini paylaşmış; 
etkinlikte, Türkiye’nin, askeri gemi 
inşasına yönelik değişik tonajlı gemilerin
inşası için faaliyet gösteren en fazla 
5 adet tersaneye sahip olması gerektiği
değerlendirmesi yapılmıştı. Siz bu 
öngörülerde STM’yi nerede 
konumlandırıyorsunuz?
Recep BARUT: SSM, askeri gemi proje-
lerinde görev alacak tersanelerin; mu-
harip gemi, yardımcı sınıf gemiler, botlar
gibi farklı kategorilerde ihtisaslaşarak
marka haline gelmelerini hedefliyor. Hâ-
lihazırda özel sektör tersaneleri tarafın-
dan üstlenilen deniz platformlarının
inşasına yönelik projeler de bu hedefe
uygun olarak yürütülüyor.
Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, STM
olarak etkin ve sürekliliği sağlanmış bir
mühendislik yapılanması ile üniversite-
ler / mühendislik firmaları ile iş birliği
içerisinde, özel sektör tersanelerine,
savaş gemisi ve özel platform inşası ko-
nusunda, mühendislik ve dizayn desteği

vermek; sahip olunan ve geliştirilen di-
zayn mühendislik birikimini, münferit
proje süreçlerinde, bağımsız olarak mu-
hafaza ederek, bu alanlarda dünya ile
teknolojik olarak rekabet edebilir du-
ruma gelmek üzere çalışıyoruz.
Bilindiği gibi STM, bir mühendislik firma-
sıdır ve bir tersaneye sahip değildir. Yü-
rütmekte olduğumuz, biraz önce ifade
edilen projeler kapsamında; denizaltı ve
su üstü gemi inşa ve modernizasyonu
konularında Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı (Dz.K.K.lığı)’nda eğitim almış ve ulus-
lararası deneyim kazanmış seçkin
personel ile üniversitelerden mezun
genç ve özenle seçilmiş elemanlardan
meydana gelen etkin bir mühendislik
kadrosu ve teknik kadro oluşturuldu.

MİLGEM projesi kapsamında yürütülen
sanayileşme faaliyetleri sonucunda, STM
olarak, gerek su üstü ve gerekse deniz-
altı gemilerinin inşasında kullanılacak
malzeme ve alt sistemlerin, yerli sana-
yimiz tarafından dizayn edilerek gelişti-
rilmesi, üretilmesi ve test edilmesi
kapsamında, gemi inşa yan sanayimizin
imkânları konusunda, çok kapsamlı bir
veri tabanına sahip olduk. Ayrıca ve ilave

olarak, KOBİ ölçekli sanayicimize de mü-
hendislik desteği verildi ve halen de ve-
riliyor. Özel sektör tersaneleri,
yürüttüğümüz sanayileşme faaliyetlerin-
den istifade ederek, devam etmekte olan
diğer askeri gemi inşa projelerinde yük-
sek yerlilik oranına ulaşmışlardır.

MSI Dergisi: MİLGEM’in ilk 2 gemisi 
kapsamında yapmış olduğunuz 
çalışmalar ışığında MİLGEM-S’de
STM’nin faaliyetlerine ilişkin neler 
söyleyebilirsiniz?
Recep BARUT: SSM ve Dz.K.K.lığının or-
taya koyduğu büyük vizyon ve kararlı
tutum ile gerçekleşen ve dizayn ve inşa
çalışmalarında Türkiye’nin milli imkan-
larının azami oranda kullanıldığı 

MİLGEM Projesi, son yılların en önemli
savunma projelerinden birisidir. 
MİLGEM Projesi ile Türkiye’de ilk olarak
günümüz teknolojisine uygun, yüksek
standartlara sahip, karmaşık bir su üstü
harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu,
yerli sanayinin desteği ile Dz.K.K.lığı ta-
rafından, milli imkanlar kullanılarak
gerçekleştirildi. MİLGEM Projesi’nin ilk
gemisi olan TCG HEYBELİADA (F-511),
donanmaya katılmış ve göreve başla-
mıştır. İkinci gemi BÜYÜKADA’nın liman
kabul testleri ise devam etmektedir.
STM, SSM tarafından, MİLGEM Proje-
si’nin devamı olan MİLGEM-S Proje-
si’nde, ana yüklenici tersane seçiminden
bağımsız olarak, Platform Dizayn 
Alt Yüklenicisi olarak belirlendi. STM,
MİLGEM-S Projesi kapsamında, plat-
form ve ana tahrik sistemi entegrasyonu
dahil, platform entegrasyon tasarımı ile
ilgili tüm faaliyetlerden sorumlu olacak.

MSI Dergisi: Denizcilik alanında 
rol aldığınız bir diğer proje olan 
Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamındaki
çalışmalarınızın son durumu hakkında
bilgi verir misiniz?
Recep BARUT: Havadan bağımsız tahrik
sistemine sahip 214 sınıfı 6 adet yeni tip
denizaltı, önümüzdeki 11 yıllık süre
içinde, Dz.K.K.lığı Gölcük Tersanesi Ko-
mutanlığında inşa edilecek. HDW/MFI
BPT firması ile imzalamış olduğumuz alt
yüklenicilik sözleşmesi kapsamında üst-
lenmiş olduğumuz görevler arasında;
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STM, SSM tarafından, MİLGEM Projesi’nin devamı olan MİLGEM-S 
Projesi’nde, ana yüklenici tersane seçiminden bağımsız olarak, Platform
Dizayn Alt Yüklenicisi olarak belirlendi. STM, MİLGEM-S Projesi 
kapsamında, platform ve ana tahrik sistemi entegrasyonu dahil, 
platform entegrasyon tasarımı ile ilgili tüm faaliyetlerden sorumlu olacak.



n Gölcük Tersanesinin ve Batarya 
Fabrikasının altyapısının, mukavim
tekne üretim hattı ana tezgahları dahil
olmak üzere geliştirilmesi,

n Dizayn, mühendislik ve sistem 
entegrasyon faaliyetlerine katılım,

n Dizayn ve üretim resimlerinde 
değişikliklerin yapılması,

n HDW firmasına proje yönetimi desteği
sağlanması,

n Dz.K.K.lığı Gölcük Tersanesine
ihtiyaç olduğunda destek sağlanması,

n Yaklaşık 18.000 kalem malzemenin
yerlileştirmesi,

n Entegre lojistik destek dokümantasyon
ve hizmetlerinin temini,

n Projede yerli katkının arttırılması,
n Denizaltı mukavim olmayan tekne

bloklarının ve denizaltı kompozit 
üstyapısının bazı birimlerinin 
yurt içinde imal ettirilmesi yer alıyor. 

Projenin fiilen başladığı Haziran 2011 ta-
rihinden bu yana, Deniz Projeleri Direk-
törlüğümüz tarafından yukarıda
bahsedilen konularda yoğun olarak çalış-
malara devam ediliyor. 2012 yılı içeri-
sinde; 9 kişilik dizayn ekibimiz, proje
kapsamında icra edilecek dizayn faali-
yetlerine katılmak üzere, HDW’nin Al-
manya’daki tesislerinde görev yapmaya
başladı. Denizaltı inşa fabrikası önü rıh-
tım onarım işlemi tamamlandı ve deniz-
altıların inşasında kullanılacak mukavim
tekne üretim hattı ana tezgâhlarının yurt
içi üretimleri tamamlanarak Gölcük Ter-
sanesi Komutanlığına intikali gerçekleş-
tirildi. HDW’nin talepleri doğrultusunda
belirlenmiş spesifikasyonlar uyarınca,
denizaltı platform malzeme, sistem ve
cihazları yerlileştirme çalışmalarına
devam ediliyor. STM olarak hedefimiz, 
11 yıl sonunda proje tamamlandığında,
denizaltı platformuna ve özellikle de mo-
dernizasyonuna yönelik; dizayn, mühen-

dislik ve entegrasyon konularında tekno-
lojik birikim ve kabiliyet kazanımının
sağlanması ve projede hedeflenen yerli
katkı oranına ulaşılmasıdır.

STM’den Tarihi İhracat 
Başarısı
MSI Dergisi: Geçtiğimiz günlerde 
Türk Savunma Sanayisi’nde bir ilke 
imza attınız. Pakistan Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyacı olan Denizde İkmal Tankeri için
STM tarafından tasarlanan gemi seçildi.
Bu proje ve elde ettiğiniz başarı ile ilgili
neler söylemek istersiniz?
Recep BARUT: Bu proje, bizim, son 3 yıl-
dır, yoğun olarak Pakistan, Orta Doğu
ve Uzak Doğu pazarlarına yönelik ola-
rak yapmış olduğumuz iş geliştirme ça-
balarının bir sonucu. Bununla
bağlantılı, benzer sonuçlar da almayı
bekliyoruz. Pakistan gibi ülkemizin
dostluk ilişkilerinin çok iyi olduğu bir
ülkede böyle bir başlangıç yaptığımız
için mutluyuz. İşin kapsamı bilgiye, mü-
hendisliğe dayalı bir faaliyet olduğu
için, bize göre daha da değer kazanıyor.
Sonuçta yapılan bu proje ile hem Pakis-
tan tarafına bir değer kazandırdığımızı
hem de ülkemize bir rol model olarak
yön çizdiğimizi, liderlik yaptığımızı dü-
şünüyoruz. Özgün bir proje ile ve özgün
bir çalışma ile ihracat yaptığımızı düşü-
nüyoruz. Elbette bu gemiyi oluşturan
bileşenler içerisinde, yerli sanayi ürün-
lerinin azami olmasını hedefleyeceğiz.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda
ithal ürünler de söz konusu olacak;
ama buradaki temel nokta, ürünün ta-
sarımının ve özgün olarak yaratılması-
nın STM’ye ait olması. Dolayısıyla bu
bana göre bir yenilik. Benzer iş modeli
ile hem Pakistan için hem başka ülke-
ler için yeni iş fırsatlarının doğabilece-
ğini ümit ediyoruz.

www.savunmahaber.com



MSI Dergisi: Biraz önce, bağlantılı 
çalışmalar olabilir dediniz. 
Verebileceğiniz örnekler var mı?
Recep BARUT: Takdir edersiniz ki iş ge-
liştirme faaliyetleri hakkında, onları ol-
gunlaştırmadan ayrıntılar vermek pek
uygun olmasa da bu aşamada şunu söy-
leyebilirim; hem Pakistan’ın hem de
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlik-
leri ve Katar gibi ülkelerin ihtiyacı olan
değişik vasıflarda, özelliklerde gemi pro-
jeleri konuşuluyor. Malezya’da keza
yoğun olarak konuşulan projeler var.
Bunların tek tek isimleri önemli değil;
ana fikir olarak, geniş bir fırsat ve proje
havuzu olduğunu söyleyebiliriz.

MSI Dergisi: Geçtiğimiz yıl Katar’da 
düzenlenen DIMDEX fuarı esnasında,
Katar Korveti konusu çok konuşulmuştu
mesela...
Recep BARUT: Katar Korveti konusunda
RMK Marine’nin iş ortağı konumundayız.
DIMDEX sırasında, STM üzerinden kur-
gulanan bir teklif vardı; fakat ilerleyen
dönemde, STM’nin bir tersanesinin ol-
maması nedeniyle teklifin RMK Marine
etrafında oluşturulan bir takım ile yapıl-
masının daha uygun olacağı değerlendi-
rildi.

MSI Dergisi: STM’nin gelecekte bir 
tersanesi olacak mı peki?
Recep BARUT: STM’nin bir tersanesi ol-
ması gibi bir hedefimiz yok; buna gerek
olmadığını düşünüyoruz. STM, tasarımı
ve mühendisliği yaptıktan sonra, bunu
herhangi bir tersanede icraya yöneltebi-

lir; Pakistan örneğinde de görüldüğü
üzere. Buna benzer iş modelleri, dün-
yada da görülebilir. İngiltere’nin BMT
Defence firması bu konuda bir örnek.

MSI Dergisi: Pakistan’da Çin’in oldukça
etkili olduğunu biliyoruz; hatta ortak
deniz üsleri bile var; Pakistan Çin’den
muharip gemi de satın alıyor. Denizde
İkmal Tankeri ihalesinde rakiplerimiz
arasında Çinli firmalar da var mıydı?
Recep BARUT: Elbette... İşin nihai aşa-
masında, son ikiye Çinli bir firma ile bir-
likte kaldık. İhalenin sonucu, ikimiz
arasındaki rekabetle belirlendi. İhalede
fiyatta da ciddi bir rekabet yaşandı. Buna
rağmen proje nasıl yaşatılabildi derseniz
veya sonuç nasıl belirlendi derseniz:
Bizim sağladığımız tasarımın esasını
teşkil eden ana ürünlerin birçoğu, dün-
yada kendini kanıtlamış küresel marka-
lar. Tasarım bunların üzerine oturdu;
ana makine ve yakıt transfer sistemi çö-
zümlerimiz avantaj oldu. İkincisi, biz Pa-
kistan tarafına kendi tersanelerinde inşa
etme seçeneği sunduk. Kendi tersanele-
rinde inşa etme seçeneği, bana göre ka-
rarın alınmasındaki en cazip noktalardan
birisini teşkil etti; çünkü hem Karaçi Ter-
sanesinin kapasitesi kullanılacak hem de
Pakistan’da istihdam yaratılmış olacaktı.
Ayrıca, böyle bir gemi inşa etme deneyi-
mini kazanmak suretiyle Pakistan tarafı,
ülke olarak da bir değer kazanacak.
Şunu da belirtmek gerekir; bu tür proje-
lerde, sınıfının ilk gemisinin o ülkede
üretilmesi, pek karşılaşılan bir durum
değil. Pakistan’da bunu da başaracağız.

MSI Dergisi: Projenin mali boyutu ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Recep BARUT: Tam rakam vermem
uygun olmayabilir ama 100 milyon dolara
yakın bir rakam olduğunu söyleyebilirim.
Tabii bu rakamı olduğu gibi ihracat kalemi
olarak kaydetmek doğru bir yaklaşım ol-
mayacaktır. Genelde böyle yapılıyor; ama
biz bu konuda dürüst bir yaklaşım sergi-
lemek istiyoruz. Ana bileşenleri sağlayan-
ların ve Karaçi Tersanesinin paylarını
çıkarmamız gerekiyor. Yine de gemi ana
makinası ve yakıt transferi sisteminin
belli bileşenleri hariç her şeyin yerli ola-
rak yapılabilmesi ihtimali var.

MSI Dergisi: Projenin offset boyutu ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Recep BARUT: Öncelikle şunu belirtmek
isterim; bu projenin, Türkiye tarafından
alınmış bir offset taahhüdü ile herhangi
bir bağlantısı bulunmuyor. Pakistan ta-
rafına da bizim yüzde 2 civarında bir 
offset taahhüdümüz var.
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STM’nin bir tersanesi olması gibi bir hedefimiz yok; buna gerek 
olmadığını düşünüyoruz. STM, tasarımı ve mühendisliği yaptıktan sonra,
bunu herhangi bir tersanede icraya yöneltebilir; Pakistan örneğinde de
görüldüğü üzere. Buna benzer iş modelleri, dünyada da görülebilir. 
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MSI Dergisi: Pakistan’ın Denizde 
İkmal Tankeri ile ilgili eklemek 
istediğiniz şeyler var mı?
Recep BARUT: Bu proje, STM tarihin-
deki dönüm noktalarından bir tanesi.
Çünkü büyüklük olarak STM’nin yurt dı-
şında yaptığı en büyük sözleşme oldu.
Ürün profili olarak bakıldığı zaman da
ufku çok açık, geleceği çok parlak bir
alan. Böyle bir projeye başladınız mı
bunun arkası da gelecektir. Pakistan’da
bu geminin ikinci opsiyonu olduğu gibi,
başka vasıflı gemilerin gündeme gelme
ihtimali de var. Başka pazarlarda da

keza aynı fırsatlar var. Dolayısıyla
STM’nin tarihinde dönüm noktası ifade-
sini net olarak kullanabiliriz. Diğer ta-
raftan, şunun da altını çizmek lazım:
Yurt dışında iş yapmak, tek başına ku-
rumların başarısıyla sınırlı olamaz.
Orada, ülke markasının, ülkenin güven
faktörünün de yükselmesi gerekiyor. Bu
projenin üzerinde çalışırken gözlemle-
diğim konulardan bir tanesi de Pakistan
tarafının, Türkiye’nin ekonomik olarak
çok güçlü ve stabil bir durumda oldu-
ğunu hissetmeleri ve bunu defalarca
kez ifade etmeleri. Kararı verirken bu

durumun içlerinin rahat olmasına yol
açtığını da düşünmek lazım. Dolayısıyla
bu başarıda diğer emeği geçenlerin
hakkını da göz ardı etmeyip, ülkemizin
uluslararası arenadaki siyasi ve ekono-
mik profilinin çok önemli olduğunu be-
lirterek teslim etmek lazım.

Kara ve Hava da Kapsamda
MSI Dergisi: ALTAY tankının komuta
kontrol muhabere ve bilgi sistemi 
konusunda ASELSAN ile birlikte 
çalışıyorsunuz. STM’nin bu projedeki 
sorumlulukları ve çalışmalarınızın 
son durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Recep BARUT: ALTAY Tank Komuta
Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi
(TKKMBS), ALTAY Projesi kapsamında
geliştirilecek olan ana muharebe tankı-
nın komuta kontrol ve haberleşme ihti-
yaçlarını karşılayan ve Tank Tabur Görev
Kuvveti içerisinde yer alan tek tanktan;
tabur seviyesine kadar olan unsurların
tümünün, üretilecek sayısal bilgilerden
sayısal ağ yapısının kullanılması yolu ile
istifade etmesine imkan veren entegre
bir komuta kontrol sistemidir. TKKMBS
kapsamındaki komuta kontrol yazılım-
ları, STM tarafından geliştirilmektedir.
TKKMBS ile ALTAY tankında mevcut bu-
lunacak diğer elektronik alt sistemlerin
entegrasyonunun test edildiği Ön Kabul
Testleri, Kasım 2012 tarihi itibariyle ba-
şarıyla tamamlandı. TKKMBS dahili
fonksiyonlarının test edileceği Alt Sis-
tem Kalifikasyon Testleri’ne yönelik ça-
lışmalar ise devam ediyor. Bu testlerin,
2013 yılı içerisinde tamamlanması plan-
lanıyor.
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TKKMBS kapsamındaki komuta kontrol yazılımları, STM tarafından
geliştirilmektedir. TKKMBS ile ALTAY tankında mevcut bulunacak
diğer elektronik alt sistemlerin entegrasyonunun test edildiği 
Ön Kabul Testleri, Kasım 2012 tarihi itibariyle başarıyla tamamlandı.



MSI Dergisi: Dikey Rüzgâr Tüneli
(DRT)’ne ilişkin yurt içi ve yurt dışı satış
faaliyetlerin son durumu hakkında bilgi
verir misiniz?
Recep BARUT: DRT’nin yurt dışı pazar-
larda tanıtılmasına ve satılmasına yöne-
lik olarak, özellikle Körfez ülkelerindeki
pazarlama çalışmalarımız yoğun olarak
sürüyor. Bu kapsamda, bir körfez ülke-
sindeki yerel inşaat firması ile iş birliği
anlaşması da imzaladık. STM danışman-
lığı ve teknik çözümünün, yerel firmanın
inşa ve üretim yetenekleri ile birleştiril-
mesi planlanıyor. Hâlihazırda proje hak-
kında görüşmeler devam ediyor.
Yurt içinde ise bu aralar, DRT’nin, özel-
likle alışveriş merkezlerinde eğlence
amaçlı olarak kullanılması yönünde ça-
lışmalarımız var.

STM, Sektörün 
Geleceği İçin Çalışıyor 
MSI Dergisi: Müşterek Taarruz 
Uçağı (JSF) Projesi’nde yerli katkının 
arttırılmasına yönelik çalışmalarınız 
kapsamında ulaşılan noktaya ilişkin, 
alınan iş payları ve sayısal verileri de 
içerecek şekilde bir değerlendirme 
yapabilir misiniz?
Recep BARUT: Diğer birçok projede de
ilgili mevzuat uyarınca yüklenici firma-
lardan sanayi katılımı / offset taahhüdü
alınıyor ve bu çerçevede, Türk sanayisine
ilave iş imkânları sağlanması hedefleni-
yor. JSF Projesi’nde ise herhangi bir sa-
nayi katılımı / offset taahhüdü
bulunmuyor; “best value” (en iyi değer)

ilkesi doğrultusunda, işveren firmalar
tarafından belirlenen kriterlerin sağlan-
ması durumunda, yerli firmalarımızın
rekabetçi bir ortamda iş paketleri kazan-
ması söz konusu olabiliyor.
JSF Projesi kapsamında, sanayi katılımı
faaliyetleri, uçak tarafında Lockheed 
Martin, motor tarafında ise Pratt&Whitney
liderliğinde yürütülüyor. Firmalarımızın
JSF Projesi’nde küresel tedarik zinciri-
nin bir parçası ve oyuncusu olabilmeleri
ve ülkemizin sanayi katılımının en üst
seviyeye çıkarılabilmesi için, sanayimizin
yabancı firmalarla aralarındaki iletişim
ve bilgi alışverişini arttırmak ve ortaya
çıkan fırsatlara erişebilmesi için gerekli
yönlendirme ve eşgüdümü tek elden
sağlamak üzere, SSM tarafından, JSF
Yerli Sanayi Koordinasyon Ekibi görev-
lendirildi. JSF Yerli Sanayi Koordinas-
yonu Danışmanlık Hizmeti, SSM
tarafından talep edilen ve sadece bu işe
özel olarak oluşturulan bir ekip tarafın-
dan, 2008 yılından bu yana, STM çatısı al-
tında veriliyor. SSM; yerli sanayinin
projeye katılımında, en az yüzde 50 ora-
nında geri dönüş hedefliyor. Aralık 2012
itibariyle JSF Projesi kapsamında, yerli
firmalarımızın kazandığı iş paketlerine
ilişkin finansal hacim öngörüsü, proje
ömrü göz önünde bulundurulduğunda, 7
milyar doların üzerindedir. Proje kapsa-
mında iş paketi kazanımı sağlayan fir-
malar; Alp Havacılık, ASELSAN, AYESAŞ,
HAVELSAN, Kale Havacılık, Kale
Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş.,
MİKES ve TUSAŞ firmalarıdır. İdame ve iş-

letme evresi kapsamında alınması muhte-
mel işler, söz konusu rakamın dışındadır.

MSI Dergisi: Kazan Savunma ve 
Havacılık Sanayii Kümelenmesi 
Projesi kapsamındaki çalışmalarınız
hangi aşamaya geldi?
Recep BARUT: Bu projede, yan sanayi ve
KOBİ’lerin, ortak bir alanda, ağırlıklı ola-
rak yüksek katma değerli ve ileri tekno-
lojilere dayalı ürünleri üreteceği, nitelikli
işgücüne sahip ve dünyanın sayılı hava-
cılık merkezlerinden biri olmaya aday
Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kü-
melenmesi kurulacak. Savunma Sanayii
İcra Komitesi’nin 16.05.2011 tarih ve 595
sayılı kararıyla çalışmalara başlanarak,
TUSAŞ tesislerine komşu arazi, Hazine
tarafından SSM’ye tahsis edildi. SSM
başkanlığında oluşturulan Danışma Ku-
rulu’nda, kümelenmenin uzmanlaşmış
fiziksel alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, Kazan Havacılık ve Uzay İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurul-
ması kararı alındı ve OSB kuruluş çalış-
malarına resmi olarak başlandı. STM
tarafında oluşturulan uzman bir ekip ile
projenin başından itibaren, SSM’ye da-
nışmanlık hizmeti veriyoruz. Bölgenin
kurulması için burada yer alması gere-
ken teknolojiler, yatırımlar, bilgi ve iş bir-
liği altyapısına ilişkin çalışmalar ise
halen devam ediyor. 2013 yılı içerisinde,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
onay alınmasıyla resmiyet kazanacak sı-
nırlar içerisinde, fiziksel alt yapı çalışma-
larına da başlanacak.
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MSI Dergisi: SSM’ye verdiğiniz 
mühendislik destek hizmetlerinin, 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’nın 
diğer birimlerine de verilmesi için 
yürüttüğünüz çalışmalar hangi 
aşamaya geldi?
Recep BARUT: Geçmişte MSB’ye yönelik
olarak yürütülen danışmanlık çalışmala-
rında, STM olarak, birçok fizibilite çalışma-
sına katkı vermiş bulunmaktayız. Ancak
halen, MSB tarafından yürütülen proje-
lerde danışmanlık ve destek ihtiyaçlarına
yönelik ayrı bir sözleşme ile hizmet alın-
masına yönelik bir uygulama altyapısı
maalesef mevcut değil. Projelere yönelik
teknik değerlendirmeler, ilgili kuvvet tem-
silcileri, MSB ve SSM temsilcileri ile ko-
nuyla ilgili yerli firma temsilcilerinin
katılımı ile toplanan, Proje Yürütme Grup-
ları’nda tartışılmakta ve teknik isterler bu
yöntemle değerlendirilmektedir. STM ola-
rak, halen belirli alanlarda bu toplantılara
iştirak etmekte ve girdi sağlamaktayız.
Ancak projelerin sadece ister belirleme
aşamasında değil, tüm süreç boyunca tek-
nik uzmanlarca desteklenmesi ve kontro-
lünün önemli kazanımlar sağlayacağı
yönündeki inancımız doğrultusunda, bu
konudaki önerilerimizi MSB ile paylaş-
maktayız. Ayrıca, projelerin herhangi bir
aşamasında danışmanlık ve destek sağla-
yan firmaların işin yüklenicisi olmaması-
nın, daha objektif, dolayısıyla gerek teknik
açıdan daha üstün, gerekse daha maliyet
etkin sonuçlar alınmasında önemli bir

etken olduğunu değerlendiriyoruz. Bu
doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MSI Dergisi: Zorlu süreçleri içeren ve
tecrübenin önemli bir artı olduğu Uçuşa
Elverişlilik Sertifikasyonu konusundaki
çalışmalarınız ne durumda?
Recep BARUT: Bildiğiniz üzere, uçuş
emniyeti, kişilere ve mallara gelebilecek
zararları önlemeye yönelik faaliyetleri
içermektedir ve bu faaliyetlerin ulusal ve
uluslararası havacılık kurallarına göre
gerçekleştirilmesi zorunludur. Uçuş
emniyetini sağlamak için yürütülen
Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon süreci
ise sözleşme aşamasından başlayarak
tasarım, üretim ve operasyon adımları
da dâhil olmak üzere, hava aracının
ömrü boyunca devam eden sistematik ve
planlı faaliyetleri gerektiren zorlu bir sü-
reçtir. Bu kapsamda, STM olarak bizim
temel amacımız; askeri alandaki proje-
lerimizde tasarlanan hava araçlarımızın
emniyetli bir şekilde uçabilmesini temi-
nat altına alma konusunda SSM’ye des-
tek vermektir. Bu amaç doğrultusunda,
2005 yılında, STM Sertifikasyon Müdür-
lüğü kuruldu ve aralarında emniyet, avi-
yonik, yazılım ve uçuş performansının da
bulunduğu 18 uzmanlık disiplininde de-
neyimli kadrosuyla uluslararası stan-
dartlara uygun olarak bu desteği
vermeyi başlamıştır. STM Sertifikasyon
Ekibi; A400M ve JSF gibi uluslararası
projelerde yer aldığı gibi, kendi milli ge-

liştirme projelerimiz olan C-130E/B Avi-
yonik Modernizasyonu, HÜRKUŞ Türk
Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı, T-38
Aviyonik Modernizasyonu, T129 ATAK
helikopteri, Özgür F-16 Aviyonik Moder-
nizasyonu, KARAYEL Taktik İnsansız
Hava Aracı gibi bir çok projede de hem
kalifikasyon hem de uçuşa elverişlilik
sertifikasyonu konularında danışmanlık
hizmeti veriyor.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka konular ya da yürüyen projeleriniz
hakkında vermek istediğiniz ilave 
bilgiler var mı?
Recep BARUT: STM bünyesindeki perso-
nel, MİLGEM ve Yeni Tip Denizaltı proje-
leri nedeniyle ülkemizin, özellikle KOBİ
ağırlıklı, yurt sathına dağılmış üretim ve
mühendislik anlamındaki yeteneğini çok
iyi öğrenmiş ve öğrenmeye de devam
ediyor. Özellikle makine, elektrik, elek-
tronik ve yazılım üretimi konularındaki
ülkemiz kapasitesi, tarafımızdan çok iyi
biliniyor. Bu nedenle, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yürü-
tülmekte olan Milli Kazan Projesi ile
Akkuyu’da kurulması planlanan Nükleer
Güç Santrali’nin gerek tesisi gerekse
idamesi alanında, yurt sathına yayılmış
mevcut milli sanayi imkânlarımızın
azami oranda kullanılması, geliştirilmesi
ve bu teknolojinin ülkemize kazandırıl-
masına yönelik olarak ETKB ile bilgi pay-
laşımı ve iş geliştirme çalışmalarına
devam ettiğimizi de eklemek isterim.

STM Genel Müdürü Recep Barut’a,
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler 
için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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STM bünyesindeki personel, MİLGEM ve Yeni Tip Denizaltı projeleri
nedeniyle ülkemizin, özellikle KOBİ ağırlıklı, yurt sathına dağılmış
üretim ve mühendislik anlamındaki yeteneğini çok iyi öğrenmiş ve
öğrenmeye de devam ediyor. 





Törene ODTÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar,
İTÜ Rektörü Prof. Dr.

Mehmet Karaca, Bilkent Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cemal Yalabık, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar ve TUSAŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yalçın Ka-
ya’nın yanı sıra diğer üst düzey
yetkililer, akademisyenler ve
proje çalışanları katıldı.
Törende ilk konuşmayı, SSM
Özgün Uçak Geliştirme Pro-
jeleri Grup Müdürü Dr. Murat
Ceran yaptı. Konuşmasının
başında, tören katılımcıla-
rına, Jet Eğitim Uçağı ve 
Muharip Uçak Kavramsal Ta-
sarım Projesi ile ilgili ayrıntı-
ları hatırlatan Dr. Ceran,
proje sözleşmesinin, SSM ile
TUSAŞ arasında, 23 Ağustos
2011 tarihinde imzalandığını,
24 ay süreli olduğunu ve
amacının Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın
2020’li yıllarda ortaya çıkacak
olan muharip uçak ve eğitim
uçağı ihtiyaçlarının milli im-
kânlarla tasarlanması ve ge-
liştirilmesi olduğunu belirtti.
Dr. Ceran, proje kapsamında,
sırası ile;
n Harekât isterlerinin 

tanımlanacağını,
n Bunların gereksinim 

analizinin TUSAŞ 
tarafından 
gerçekleştirileceğini,

n Sistem konfigürasyonları
alternatiflerinin ortaya
konulacağını ve

n Bu sistem 
konfigürasyonlarının 
yurt içi yapılabilirliğinin
değerlendirileceğini 

kaydetti. Dr. Ceran, uluslar-
arası iş birliği imkânlarını da
proje süresince incelenecek
konular arasında saydı. Dr.
Ceran’ın proje ile ilgili ilettiği
bilgilere göre; tören tarihinde

16. ayı içinde olan proje, 4 ayrı
dönemden oluşuyor. Bunlar-
dan “Harekât İsterlerinin Ta-
nımlanması” ve “Gereksinim
Analizi” dönemleri tamam-
landı. Şu anda “Kavramsal
Tasarım” aşaması içerisinde
olan projede, “İmkân ve Kabi-
liyet Tanımlama” aşaması da
paralel olarak devam ediyor.

Üniversitelerle 
Yoğun İş Birliği
Dr. Ceran, projede, üniversi-
telerle iş birliğini 4 ana baş-
lıkta ele aldıklarını belirterek,
bunları şöyle sıraladı:
n Üniversiteler tarafından

hazırlanacak eğitimlerle
uzmanlığın arttırılması,

n Danışmanlık hizmetleri,
n Sanayinin ihtiyaç duyduğu

alanlarda projeler 
gerçekleştirmek ve

n Milli ve kritik teknolojiler
konusunda teknolojik 
hazırlık seviyesini 
yükseltecek araştırmalar
gerçekleştirmek.

Bu başlıkların ilk 3 tanesi için
çalışmalar yaptıklarını ve kıs-
men başarı elde ettiklerini
anlatan Dr. Ceran, dördüncü
ve son madde ile ilgili yaptık-
ları çalışmaların ise milli ve
kritik teknolojilerin tanımlan-
ması aşamasında olduğunu
ifade etti.
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Türkiye’nin 2020’li yıllardan sonra 
ihtiyaç duyacağı ve F-16’larının yerini

alacak avcı uçakları ile eğitim uçaklarının
milli imkânlarla tasarlanıp geliştirilmesini

öngören Jet Eğitim Uçağı ve Muharip
Uçak Kavramsal Tasarım Projesi’nde 

çalışmalarının sonlarına doğru yaklaşan
TUSAŞ, kavramsal tasarım aşaması 

sırasında ve bu aşama sonrasında ihtiyaç
duyacağı özgün yeteneklerin geliştirilmesi

için, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
koordinasyonunda önemli bir adım attı.

Proje kapsamında, üniversitelerle 
yapılacak ortak çalışmalar için 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve 

Bilkent Üniversitesi ile toplam 6 adet
sözleşme imzalayan TUSAŞ, Gebze 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), İTÜ ve
ODTÜ’den de toplam 6 akademisyenden

danışmanlık hizmeti alacak. Tüm bu
iş birlikleri ile ilgili olarak 8 Şubat günü

SSM’de bir tören düzenlendi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com

TUSAŞ, FX/TX İçin 
Ar-Ge Takımını Kurdu

SSM Özgün Uçak Geliştirme Projeleri
Grup Müdürü Dr. Murat Ceran
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Konuşmasında, projede alı-
nan eğitimler ve danışman-
lıklarla ilgili ayrıntılara da yer
veren Dr. Ceran, ODTÜ Sü-
rekli Eğitim Merkezi ve Hava-
cılık ve Uzay Mühendisliği
Bölümü’nün ortaklaşa dü-
zenlediği Muharip Uçak Tek-
noloji Eğitimi’nin, SSM
Personel ve Eğitim Daire
Başkanlığı tarafından yapılan
girişimlerle gerçekleştirildi-
ğini söyledi. Alınan danış-
manlıkları ise şöyle sıraladı:
n Aviyonik ve elektrik 

alanında GYTE’den 
Prof. Dr. Arif Ergin,

n Aerodinamik ve 
performans konularında
ODTÜ’den Prof. Dr. 
Serkan Özgen ve İTÜ’den
Doç. Dr. Gökhan İnalhan,

n Yapısal malzeme alanında
ODTÜ’den Prof. Dr. Yavuz
Yaman ve Prof. Dr. 
Altan Kayran ve

n Teknoloji geliştirme 
alanında ODTÜ’den 
Prof. Dr. Ahmet
Şevket Üçer.

Dr. Ceran, törenin ana ko-
nusu olan üniversitelerle im-
zalanan 6 adet iş birliği
projesi ile ilgili de bilgilen-
dirme yaptı. Buna göre; söz

konusu 6 proje, toplam 52
adet proje önerisi arasından
seçildi. Seçim sırasında, pro-
jelerin kavramsal tasarım
faaliyetlerine yönelik olması,
önemli bir kriter olarak göz
önüne alındı. Dr. Ceran, 52
projenin de çok değerli oldu-
ğunu; aralarında, orta ve
uzun dönemde fayda sağla-
yacak projelerin bulundu-
ğunu ve 24 aylık ana proje
sözleşmesinin tamamlanma-
sının ardından, çalışmalara
devam edilmesine karar ve-
rilmesi durumunda, bu proje-
leri de gerçekleştirmeyi
düşündüklerini özellikle vur-
guladı. Dr. Ceran, konuşma-
sının geri kalan bölümünde,

imzalanan projelerle ilgili
Tablo 1’de yer alan bilgileri
aktardı.
Daha sonra kürsüye sırası ile
Prof. Dr. Ahmet Acar, Prof.
Dr. Mehmet Karaca ve Prof.
Dr. Cemal Yalabık geldi. Her
üç üniversite temsilcisi de
imzalanan sözleşmelerin
önemine vurgu yaptı ve
memnuniyetlerini dile getirdi.

Yalçın Kaya’dan 
Ufuk Turu
Törende bir sonraki konuş-
mayı, TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Kaya yaptı.
Kendisi de emekli bir jet mu-
harebe uçağı pilotu olan
Kaya, bu uçakların Hv.K.K.lığı

envanterine ilk girdiği andan
itibaren tarihçelerini ve bu
süreçte önemli gelişmeleri
özetleyerek, gelecek çalış-
malara da ışık tutacak kısa
bir ufuk turu yaptı. Hv.K.K.lı-
ğının jet savaş uçaklarını
1950’li yılardan itibaren en-
vantere almaya başladığını
hatırlatan Kaya, ilk modelin
F-84G olduğunu, kendisinin
de sonraki model olan F-84F
ile uçtuğunu anlattı. Sözleri-
nin ilerleyen bölümlerinde 
F-100, F-102, F-104, F-106,
F-4, F-111, F-14, F-16, F-22
ve F-35 uçaklarından bah-
seden Kaya, bu uçaklarla il-
gili ilginç noktalara temas
etti. 
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Prof. Dr. Ahmet Acar

Prof. Dr. Mehmet Karaca

TUSAŞ 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Yalçın Kaya

Proje No Konu Hedefler Proje Sahibi Proje Ekibi
1 3-boyutlu panel akış çözücüsü ile * 3-boyutlu panel akış çözücü kullanarak yazılım aracı geliştirilmesi, ODTÜ Havacılık ve Prof. Dr. İsmail Tuncer

paralel hesaplama ortamında aerodinamik * Ses altı koşullarda Milli Muharip Uçak (MMU) kanat yüzeyinin Uzay Mühendisliği Prof. Dr. Yusuf Özyörük
optimizasyon yazılımının geliştirilmesi. aerodinamik optimizasyonu. Bölümü Lisansüstü öğrenciler

2 Yüksek manevra kabiliyeti için kanat etrafı * Farklı hücum açılarında kanat etrafı akış vorteksinin İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Doç. Dr. Okşan Çetiner
daimi olmayan akışın ve vorteks dinamiğinin deneysel olarak incelenmesi, Fakültesi Y. Müh. Berk Zaloğlu
incelenmesi. * Kanat hücum kenarı ve yüzey modifikasyonları. Araştırma Görevlisi Onur Son

3 Ses üstü hava alıklarında şok dalgası - * Ses üstü rüzgar tünelinde deneysel çalışmaların İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Yrd. Doç. Dr. K. Bülent Yüceil
sınır tabaka etkileşiminin deneysel gerçekleştirilmesi, Fakültesi Lisansüstü öğrenciler
incelemesi. * MMU aerodinamik, yapısal, kontrol özelliklerinin 

belirlenmesine katkı sağlanması.

4 Ses üstü hıza sahip uçaklar için * Hava alığı ile motor arasındaki kanalın tasarlanması, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Yrd. Doç. Dr. Hayri Acar
hava alığı tasarımı ve güç grubu * MMU dış geometrisinin aerodinamik analizleri ile Fakültesi Lisansüstü öğrenciler
gövde entegrasyonu. güç grubu ve gövde entegrasyonuna katkı sağlanması.

5 Karbon nanotüp esaslı fiber kompozitlerin * Polimer matris kompozitlerin çarpma dayanımının İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Dr. Hülya Cebeci
çarpma dayanımının incelenmesi. deneysel olarak incelenmesi, Fakültesi Lisansüstü öğrenciler

* Polimer matris kompozit malzemelere yönelik 
bilgi birikimine katkı sağlanması.

6 Düşük görünürlüğe yönelik tasarım * Radar Kesit Alanı (RKA) hesaplamalarının gerçekleştirilmesi, Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Levent Gürel
alternatiflerinin incelenmesi. * Saçılım merkezi analizlerinin yapılması, Elektrik ve Elektronik Lisansüstü öğrenciler

* Düşük görünürlüğe yönelik tasarıma katkı sağlanması. Mühendisliği

Törende imzalanan projelerle ilgili bilgiler
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Bunların arasında, F-84F’nin
de günümüzde F-35 gibi 2 ki-
şilik bir modele sahip olma-
dığı; eski uçakların motor
itkisinin, neredeyse pistin ta-
mamının kullanılarak kalkışa
imkân tanıdığı; art yanmalı
motorların bu alanda çığır
açıcı etkisi, değişken kanat
açılı uçaklar ve kokpitlerin pi-
lotlara sağladığı görüş açısı
gibi konular yer aldı. Kaya,
emekli olmadan uçtuğu son
uçak olan F-16’ya da ayrı bir
yer ayırdı. F-16’nın tasarlan-
masından önce, Vietnam’da
savaşmış bütün ABD’li pilot-
lara, “bir savaş uçağından is-
tedikleri”nin sorulduğunu,
sonuçların ise 4 maddede to-
parlandığını anlatan Kaya,
bunları şöyle sıraladı: Uçağın
dönüş yarıçapının son derece
küçük olması, gaz kolu açıldı-
ğında uçağın bir tavşan gibi
sıçraması, pilotun oturduğu
yerden, kafasını çevirdiği
zaman arkasını görebilmesi

ve uçağın silahlarını yüksek
etkinlikle kullanması. Kaya,
tüm bu özelliklerin, F-16’da
bulunduğunu vurguladı. Kaya,
konuşmasını şu sözlerle ta-
mamladı: “Şimdi biz FX diyo-
ruz; FX için bir tahayyül
yarışına girmiş durumdayız.
Bu tahayyül yarışında, siz
sayın rektörlerimize, hocala-
rımıza ve gençlerimize çok
güveniyoruz. Onların ortaya
çıkartacağı bir uçak, benim

için en büyük hayaldi. Bu ha-
yali görebilirsem gözlerim
açık gitmez. Biz ambargo dö-
nemlerini, 3,5 ay uçamadığı-
mız zamanları gayet iyi
hatırlıyoruz. Son olarak belirt-
mek isterim: Ben uçakta,
menzilin çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Kavramsal ta-
sarımda, menzil konusunun
da çok iyi değerlendirilmesi
gerekiyor. İmzalanan bu an-
laşmalar paralelinde, iş birli-

ğimizin ulusal bir sinerji yara-
tacağına inanıyorum ve her-
kese hayırlı olmasını
diliyorum.”

50 Yıllık Proje
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar yaptı. Daha ön-
ceki konuşmacıların belirttiği
gibi, bu projenin 50 yıllık bir
zaman dilimini kapsadığını;
ilk 10 yılda geliştirmeyi ta-

ÖZEL HABER
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mamlayıp, sonraki 10 yılda fi-
loları donatmayı ve uçağı 30
yıl boyunca envanterde tut-
mayı hedeflediklerini söyle-
yen Bayar, 2065 yılına kadar
süren bir takvim ortaya
koydu. Bayar, “Türkiye bugün
itibariyle savaş uçağı yapabi-
lecek teknoloji, birikim ve
kapasiteye sahip mi?” soru-
suna, objektif bir mühendisin
bakış açısı ile olumsuz cevap
verilmesi gerektiğini ifade
etti. Bununla birlikte, Tür-
kiye’nin gelişme rotasını da
dikkate alarak, 10 yıl içinde
bu işi yapmayı hedefledikleri-
nin altını çizdi. Türkiye’de,
TUSAŞ’ın bir savaş uçağını
tek başına yapamayacağına
dikkat çeken Bayar, başarı-
nın, ancak ülkenin bu alandaki
kapasitesinin, birikiminin ve
bilgisinin bir araya gelmesi ile
yakalanabileceğini vurguladı.
Bayar, üniversite ile iş birliği
konusunda, elektronik, mal-
zeme, yazılım, gemi inşa ve
askeri kara araçları alanla-
rında iyi bir konumda olduk-
larını hatırlatarak, havacılıkta
ise üniversite – sanayi iş bir-
liğinin çok sınırlı olduğunu,
bu toplantının bu konuda bir
dönüm noktası olduğunu
ifade etti. Bayar, olumlu ge-
lişmeler olmakla beraber,
Türkiye’de havacılık ve uzay
mühendisliği alanındaki üni-
versite kapasitesinin hala çok
kısıtlı olduğuna ve İTÜ, ODTÜ,
Anadolu Üniversitesi ve Türk
Hava Kurumu Üniversitesi dı-
şında bu konuda eğitim ve
öğretim faaliyeti yapan üni-
versite bulunmadığına dikkat
çekti. Kendilerinin de SSM’de
uçak mühendisi istihdam
etme konusunda güçlük ya-
şadığını, kendilerine bu alan-
dan mezun öğrencilerin
başvuruda bulunmadığını
söyledi ve konuyu tören katı-
lımcısı rektörlerin dikkatine
sundu.
Bayar’ın gündeminde, proje-
deki çalışma ortamı da vardı.
TUSAŞ’ın Ankara Balgat’ta
bulunan binasında,
Hv.K.K.lığı, SSM ve TUSAŞ
ekiplerinin bir arada çalıştık-

larını anlatan Bayar, bu or-
tamda, kimsenin kendi ofi-
sinde çalışıp birbirine e-posta
ya da resmi yazı göndermedi-
ğine, tek bir ekip olarak aynı
çatı altında çalıştığına dikkat
çekti.
Bayar, projenin ilerleyen saf-
haları hakkında da bilgi verdi.
Buna göre, proje kapsamın-
daki 2 senelik kavramsal tasa-
rım çalışmasının sonunda, 
10 senelik bir tasarım, geliş-
tirme ve test projesinin başla-
tılması planlanıyor. Uçağın
kavramsal tasarımının, tasa-
rım, geliştirme ve test çalış-
malarının süresi ve maliyetinin
belli olmasının ardından, izle-
yen proje ile ilgili olarak Sa-
vunma Sanayii İcra Komitesi
kararının ise sene sonunda alı-
nabileceği değerlendiriliyor.

Zorlukların 
Farkındayız
Bayar, dünyada savaş uçağı
tasarlayıp üretebilen ülkelerin
kümesi ile Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi Daimi Üye-
leri kümesinin hemen hemen
aynı olduğunu vurgulayarak,
hedeflerinin zorluğunu bilerek
yola çıkmalarının önemine
dikkat çekti. F-35 projesinden
örnek veren Bayar, bu proje-
nin bütçesinin 50 milyar doları
bulduğunu belirtti ve Türki-
ye’nin projesinin bütçesinin,
İsveç’in Gripen ve Fransa’nın
Rafale projeleri mertebesinde
olacağını ifade etti.
Tören, projelerin sözleşme-
lerinin imzalanması, anı fo-
toğrafı çekilmesi ve kokteyl
ile sona erdi. 

www.savunmahaber.com

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad Bayar
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Sözleşmesi 15 Haziran
2007’de imzalanan
NBC-KET Projesi,

Norm Sanayi Ürünleri İma-
lat ve Dış Tic. Ltd. (NORM Tek-
noloji), Çelikay Mutfak
Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. ve
RND Savunma Çevre Tekstil

Sanayi ve Ticaret Limited Şir-
keti’nden oluşan ÇAN Ortak
Girişimi yükleniciliğinde yürü-
tülüyor. 21 Kasım 2012 tari-
hinde Seri Üretim Aşaması
başlayan projede, yaklaşık
162.000 takımın teslimatının,
2017 yılı sonunda tamamlan-

ması hedefleniyor. Yüzde 80
yurt içi katma değer sağlan-
ması amaçlanan projede, 
20 Şubat’ta yapılan törenle
teslim edilen ilk parti, 2000 ta-
kımı kapsıyor. Proje kapsa-
mında üretilen koruyucu
elbise takımı, TÜBİTAK Mar-
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İnsanlığın en büyük kâbuslarından olan nükleer, biyolojik ve kimyasal
(Nuclear, Biological and Chemical / NBC) silahlar, kısıtlanmaları ile
ilgili tüm çabalara rağmen, muharebe alanında tehdit olmaya
devam ediyorlar. Bu tehdide karşı tedbirlerini en etkin şekilde 

almayı, bunu yaparken de milli yeteneklerini geliştirmeyi 
hedefleyen Türkiye, bu hedefine, kamu araştırma enstitüsünde

yapılan bir Ar-Ge çalışmasının sanayiye aktarımının güzel bir
örneği ile ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın ihtiyacı
olan ve elbise, bot kılıfı ve eldivenden oluşan NBC Koruyucu
Elbise Takımı (NBC-KET)’nın üretilen ilk partisinin teslimatı,
20 Şubat’ta, Kocaeli’de yapılan törenle gerçekleştirildi.

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com

Kimyasal, Biyolojik 
ve Nükleer Tehditlere 

Milli Çözüm Envantere Girdi

Milli Savunma
Bakan Yardımcısı

Hasan Kemal
Yardımcı’ya 

NBC-KET 
verilirken©
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mara Araştırma Merkezi
(MAM)’da yürütülen çalışma-
lar sonucunda geliştirilen
özgün teknolojileri içeriyor.
NBC-KET Projesi, bu çalışma-
ların, ÇAN Ortak Girişimi tara-
fından sanayileştirilmesini ve
ortaya çıkan takımın pilot üre-
timinin ve testinin yapılmasını
içeriyor. ÇAN Ortak Girişi-
mi’nin projenin seri üretim
aşamasına kadar gerçekleş-
tirdiği işler şöyle sıralanıyor:
n Fabrikanın kurulması,
n Tesis güvenlik belgesinin

alınması,
n TÜBİTAK’tan alınan bilgi

paketinin uygulanması ve
geliştirilmesi,

n Polimer ve Aktif Karbon
Test Laboratuvarı’nın 
kurulması,

n Polimer Üretim Ünitesi’nin
kurulması ve Küresel 
Polimer’in üretilmesi,

n Karbon Üretim Ünitesi’nin
kurulması ve Küresel 
Aktif Karbon’un üretilmesi,

n Laminasyon Ünitesi’nin
kurulması ve koruyucu 
tabakanın üretilmesi,

n Konfeksiyon Ünitesi’nin
kurulması,

n NBC Elbiselerinin 
tasarımı ve modellerinin 
belirlenmesi,

n Pilot elbise üretimi ve 
Test ve Değerlendirme
Ana Planı belgesinin 
hazırlanması ve

n Kalifikasyon testlerinin ve
NBC Elbisesi Kullanım
Ömrü Testi’nin yapılması.

Hedefler Elbisenin
Ötesinde
Törende kürsüye ilk olarak,
ÇAN Ortak Girişimi’ni temsi-
len, NORM Teknoloji Genel
Müdürü Celal Öğütoğulları
geldi. Takımın; NBC elbisesi,
iç ve dış eldiven ve bot kılıfının
tamamen yerli teknoloji 
ile üretildiğini vurgulayan 
Öğütoğulları, takım ile ilgili
ayrıntılar verdi. Buna göre,
NBC elbisesi 2 katmandan
oluşuyor: dış kumaş ve koru-
yucu tabaka. İç eldiven teks-
tilden, dış eldiven ve bot kılıfı
butik kauçuktan imal ediliyor.

Öğütoğulları, projenin 2 aşa-
madan oluştuğunu, ilki olan
Sanayileşme, Pilot Üretim ve
Test Aşaması’nı 2012 yılının
Temmuz ayında tamamladık-
larını, mevcut durumda Seri
Üretim Aşaması’nda oldukla-
rını ve bunu da 2017 yılının
Aralık ayına kadar tamamla-
yacaklarını anlatarak sözle-
rine devam etti. Proje
kapsamında yapılanları da
özetleyen Öğütoğulları, ger-
çekleştirilen testlerle ilgili
ayrıntılara değinerek, 100’ün
üzerinde test uygulandığını,
takımın bu testleri başarıyla
tamamladığını ve TSK tara-
fından 30 gün giyilen takımın,
bu sürenin sonunda tekrar
testlerden başarı ile geçtiğini
belirtti.
Öğütoğulları, konuşmasında
gelecek planlarına da yer
verdi. Projede kazandıkları
yetenekleri diğer NBC sis-
temlerinde de kullanmayı he-
deflediklerini ifade eden
Öğütoğulları, şu anda Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu
tarafından üretilen maskenin
yerine geçebilecek kendi
maskelerini üretmeyi hedef-
lediklerini; ayrıca toplu NBC
koruma sistemlerine olan ih-
tiyacı yerli olarak karşıla-
maya hazır olduklarını
belirtti. Öğütoğulları, bir diğer
hedeflerini ise mevcut du-
rumda yurt dışında yapılan
NBC elbisesi testlerinin Tür-
kiye’de gerçekleştirilmesini

sağlayacak altyapıyı kurmak
olarak açıklayarak konuşma-
sını tamamladı.

NBC-KET’in 
Performansından
Eminiz
Daha sonra kürsüye gelen
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, uzun yıllardır,
büyük uğraşı verdikleri bir
projenin teslimat aşamasına
gelmesinden duyduğu mutlu-
luğu ifade ederek konuşma-
sına başladı. Proje
kapsamında, TSK’nın tüm
branşlarında ve Jandarma
Genel Komutanlığı tarafından
kullanılacak bir ürünün or-
taya çıktığını vurgulayan
Bayar, elbise ve konfeksiyo-
nun işin kolay kısmı oldu-
ğunu, zor kısmının ise aktif
karbonun üretilmesi oldu-
ğunu ifade etti. Aktif karbon
ile ilgili Ar-Ge çalışmasının ve
ön üretimlerin TÜBİTAK MAM
ile gerçekleştirdikleri bir pro-
jede başarıldığını; bu projede
ise elde edilen bu birikimi
seri üretime geçirdiklerini
anlatan Bayar, artık seri üre-
tilen aktif karbonun tam kali-
fikasyonunu yapmış ve
elbiseyi üretmiş durumda ol-
duklarının altını çizdi. Bayar,
tam kalifikasyon konusunu
daha da açarak, tüm çalışma-
ların uluslararası standart-
lara uygun olarak yapıldığını;
NATO standartlarının bire bir
uygulandığını; bazı testlerin

uluslararası bir test merke-
zinde yapıldığını; sonuçta
Türk askerini emanet edebi-
lecekleri bu elbisenin perfor-
mansından emin olduklarını
kaydetti.
Dünyadaki durumu da özetle-
yen Bayar, benzer elbiseleri
Almanya ve Japonya’nın üre-
tebildiğine, aktif karbonun da
bu projeye kadar aslında sa-
dece Japonya’da üretilebilen
bir malzeme olduğuna dikkat
çekti. Bayar, Küresel Aktif
Karbon’un üretimini ve bunun
kumaşa laminasyonunu, pro-
jenin önemli teknolojik başa-
rımları arasında saydı.

İstikbal Parlak
Törende, kürsüye son olarak
Milli Savunma Bakan Yardım-
cısı Hasan Kemal Yardımcı
geldi. Tören günü, sabah sa-
atlerinde IDEX 2013 fuarından
İstanbul’a döndüklerini, o fu-
arda da önemli bir Türk katı-
lımı olduğunu belirten
Yardımcı, NBC elbisesi konu-
sunda, dünyadaki 3 ülkeden
birisi olmalarından dolayı
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Yardımcı, TSK’ya ya-
pılan teslimatların çok
önemli bir referans olduğunu
vurgulayarak, Türk Savunma
Sanayisi’nin istikbalinin par-
lak olduğunu ifade etti. Yar-
dımcı, sözlerini şöyle
tamamladı: “Ben emeği ge-
çenlere, değerli çalışanlara,
katkıda bulunanlara, burada
bu töreni şereflendirenlere
teşekkür ediyorum. Bu ürü-
nün yelpazesini arttırarak
dünyaya açılmalarını diliyo-
rum. Dünyaya açılırken Milli
Savunma Bakanlığı olarak
her türlü desteği vereceği-
mizi de burada huzurlarınızda
iletmek istiyorum.”
Tören, plaketlerin ve ilk ürü-
nün takdimi ile sona erdi.
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NBC - KET Konfigürasyonu: Dış Kumaş (solda) ve Koruyucu Tabaka (sağda)

ÇAN Ortak Girişimi, kendi NBC maskelerini de üretmeyi hedefliyor.

©
Ç

A
N

 O
rtak G

irişim
i

©
Ç

A
N

 O
rtak G

irişim
i



Projenin geçmişi, imza-
ların atıldığı 2010 yılın-
dan 6 yıl kadar önceye

uzanıyor. Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığının, 2004 yılında,
“Ani Müdahale Botu
Projesi”ni “Geliştirilmiş Ani
Müdahale Botu Projesi” ola-
rak devam ettirme ve botu
daha da geliştirme kararı al-
masıyla hayat bulan MRTP20,
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Yonca-Onuk Tersanesi’nden Dalya:

100. MRTP Suya İndirildi
MRTP ailesine üye botları ile bir dünya markası haline gelen

Yonca-Onuk Tersanesi, 25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu 
Projesi kapsamında inşa ettiği 25 borda numaralı botu, 
26 Şubat’ta suya indirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığının 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan ve 17 adet 
Kaan19 sınıfı ONUK MRTP20 Geliştirilmiş Ani Müdahale 

Botu’nun envantere alınması öngören projenin sözleşmesi,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Yonca-Onuk Tersanesi

arasında, 7 Eylül 2010 tarihinde imzalanmıştı. Projenin 
6. botu olan TCSG-25, aynı zamanda, Yonca-Onuk Tersanesi

tarafından suya indirilen 100. bot oldu. 
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Toplam Boy : 22,80 m
Tekne Boyu : 20,55 m
Genişlik : 4,76 m
Su Kesimi : Statik 1,30 m; dinamik 0,90 m
Ana Makina : MTU 12V2000 M84 (2x1620 BG) Diesel
Sevk Sistemi : ASD14 Arneson Surface Drives ve Rolla pervane
Tam Yükte Deplasman : 38 ton
Görev Yükü : 2 ton
Azami Hız : 55+ knot
Seyir Siası : 350+ deniz mili
Mürettebat : 10 (+8 personel taşıma kapasitesi)
Denizcilik Kabiliyeti : Deniz durumu 3 her yönde 55 knot

Deniz durumu 4 her yönde 28 knot
Yapı : İleri kompozit (DNV HSLC Patrol R3)

Kaan19 Sınıfı ONUK MRTP20 
Geliştirilmiş Ani Müdahale Botu Teknik Özellikler



yarısını Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının, diğer yarısını da
SSM ve Yonca-Onuk Tersane-
si’nin finanse ettiği bir Ar-Ge
projesi sonucu ortaya çıktı.
Her projede yeni çıkarımlar
yapan ve kendini geliştiren
Yonca-Onuk Tersanesi, bu
Ar-Ge projesi çerçevesinde,
botta bir dizi iyileştirme de
yaptı. Projenin başlangıcında
öngörülen teknik özellikle-
rine ilave olarak botta yapılan
güncellemeler şöyle oldu:
n Yeni seri MTU ana 

makinelerle donatılan
botun, daha öncekilere
göre, azami güce ulaşma
süresi azaltıldı ve daha
ileri teknoloji ile 
modernize edilmesi 
sağlandı,

n STAMP monte edilebilme
özelliği kazandırılan botta,
konsol ve silah yerleşimi
ile ilgili altyapının hazır
hale getirildi; bot, 
cephanelik ve münferit
yangın söndürme sistemi
ile donatıldı,

n Askeri standartta 
telsiz cihazı eklenen bota,
Çok Bantlı Sayısal 
Müşterek Telsiz üretmeye
başlayan ASELSAN’ın 
HF cihazının da monte
edilmesi planlanıyor,

n Botun güverte tekne 
birleşimine monte edilen
sabit usturmaça 
büyütülerek, daha zorlu
şartlarda aborda olabilme
ve görev yapabilme 
özelliği kazandırıldı,

n Projenin yürütülmesi 
sürecinde öğrenilen 
yeni bilgilerle, yapısal
mukavemette önemli 
kazanımlar sağlandı,

n Botun, Türkiye’nin 
en sıcak bölgelerinde de
görev yapacağı 
değerlendirilerek ilave 
iklimlendirme kapasitesi
sağlandı,

n Radar sistemi, WECDIS
(Warship Electronic Chart
Display and Information
Systems / Harp Gemisi
Elektronik Harita 
Görüntüleme ve Bilgi 
Sistemi) ile donatıldı,

n AIS (Automatic
Identification System /
Otomatik Tanıma Sistemi)
cihazına WAIS (harp 
gemilerine yönelik AIS)
kabiliyeti kazandırıldı,

n Çok hızla gelişen ileri

kompozit teknoloji 
sayesinde botun kozmetik
ve dekoratif tüm 
kaplamaları, modüler
kompozit parçalar 
şeklinde inşa edildi,

n Bot, ilave kamera sistemi
ile donatıldı ve

n Yurt içi katma değer
oranı, bir kısım cihazların
ve malzemelerin yurt
içinde imalatı ile arttırıldı.
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MRTP20’ye Giden Yol
Geliştirilmiş Ani Müdahale Botu Projesi’nde, önce MRTP18 üzerinde
duruldu. Daha sonra ise hedefler daha ileriye taşınarak MRTP19’a
gelindi ve borda numarası da bu yüzden 19 olan ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından “Kaan 19” olarak adlandırılan MRTP19 
ortaya çıktı. Botun tasarımıyla ilgili çalışmalar sürerken, çıtayı
biraz daha yükselten ve MRTP16 ile arayı daha da açan Yonca-Onuk
Tersanesi, çok daha üstün kabiliyetlere sahip, net boyu 20,55 m
olan MRTP20’yi geliştirdi. 14 Temmuz 2006’da suya indirilen MRTP20,
denemelerde, iki adet 1620 beygirlik motorla 62 knot civarı bir hıza
ulaştı. Çalışmaların başarısı üzerine, konu, Savunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK)’e taşındı ve Aralık 2007’deki toplantısında, SSİK,
25 Tonluk Sahil Güvenlik Botu Tedariki Projesi’nde, Yonca-Onuk
Tersanesi ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verdi.
Eylül 2008’de kesin teslimi yapılan MRTP20’nin, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından 1 yıl boyunca denenerek uygun bulunması
sonrasında da 17 botluk sözleşme imzalandı.
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Savunma sektörünün
teknik eğitim ihtiyaçla-
rının Türkiye merkezli

çözümlerle karşılanması ko-
nusunda çalışmalarını 2011
yılında başlatan SSM, sa-
vunma ve güvenlik konu-
sunda görev yapan tüm
çalışanlara yönelik olarak
ODTÜ ile “Savunma Sanayi
Programı”nı hayata geçirdi.
Bu program kapsamında,
2011-2012 yıllarında gerçek-
leştirilen teknik eğitimler;
Muharip Uçak Teknolojileri,
Malzeme Bilimine Giriş, İn-
sansız Hava Araçları ve Döner
Kanatlı Hava Araçları ve
Radar Sistemleri olmak
üzere dört ayrı başlıkta ve 40
ila 60 saat süreli olarak ger-
çekleştirildi. Eğitimlerin so-
nunda başarılı olan 120
katılımcıya da “Başarı Bel-
gesi” verildi. Bu program, sa-
vunma sanayisinin teknik
eğitim ihtiyaçlarının sürdürü-
lebilir bir yapıda ve sürekli
gelişim felsefesi ile uluslar-
arası standartlarda yaygın-
laştırılması amacıyla SSM’nin
yönlendirmesi ve ODTÜ Mü-
hendislik Fakültesi’nin koor-
dinasyonu ile ODTÜ Sürekli

Eğitim Merkezi tarafından
“Savunma Sanayi Teknoloji-
leri Sertifika Programı” ola-
rak, daha sistematik ve
kurumsal bir bakış açısıyla
yeniden ele alındı.
Yeniden yapılandırılan prog-
ram ile:
n Türk Savunma Sanayisi’nin

teknolojik ve bilimsel 
bilgi düzeyinin ve 
uluslararası alanda 
rekabet düzeyinin 
arttırılması,

n Sektör çalışanlarının 
teorik alt yapısının 
oluşturulması ve sektörde

deneyim kazanmış kişilerin
paylaşımlarıyla bu alt 
yapının desteklenmesi, 
uygulamaların görülmesi,

n Türk Silahlı Kuvvetleri
başta olmak üzere; kamu
kurumları, sanayi ve 
üniversite iş birliğinin
sağlanması ve farklı 
deneyimlerin paylaşılmasına
imkân sağlanması,

n En iyi uygulama 
örneklerinin incelenmesi
ve değerlendirilmesi,

n Üniversiteden yeni mezun
olmuş ve savunma 
sanayisi kuruluşlarında

çalışan ve kariyerlerinin
başında olan personelin
niteliklerinin geliştirilmesi,

n Savunma sanayisi 
kuruluşlarında çalışan ve
çalışma alanı değişen 
deneyimli personelin
geçiş eğitiminin 
sağlaması ve

n Üniversite-sanayi 
iş birliğini geliştirerek,
farklı alanlarda da 
(araştırma-geliştirme) 
iş birliği fırsatlarının 
yaratılması amaçlanıyor.

Sertifika Programı; Hava
Araçları, Kara Araçları, Deniz
Araçları ile Elektronik ve Avi-
yonik olmak üzere, toplam
dört ana uzmanlık alanından
oluşuyor. Bu uzmanlık alan-
larında, her biri 40 ila 50 saat
süren, biri zorunlu, ikisi seç-
meli olmak üzere üç modül
(ders) alınması gerekiyor
(Tablo 1). Program kapsa-
mında, ilgili alanlardaki zo-
runlu ve seçmeli derslerle
toplam 130 ders saatine ula-
şan ve her bir programı başa-
rıyla tamamlayan kursiyerler,
Savunma Sanayi Teknolojileri
Sertifikası almaya hak kaza-
nıyor.
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Sektörün Eğitim 
İhtiyaçları İçin 
SSM-ODTÜ İş Birliği
Savunma projelerinin teknik karmaşıklığı ve çok disiplinli 
niteliği, savunma sanayisinde çalışan her pozisyondaki kişi
için, zamanla yeni eğitim ihtiyaçları doğuruyor. Bu durumun
farkında olan ve kendi çalışanları için de çeşitli eğitim 
imkânları yaratan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile iş birliğine giderek,

Türkiye içinde gerçekleşecek ve tüm sektöre hizmet edebilecek bir
çözüme imza attı. SSM himayesinde ODTÜ’de başlatılan Savunma Sanayi Teknolojileri
Sertifika Programı’nın tanıtımı, 27 Şubat’ta, SSM’de yapılan bir törenle gerçekleştirildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com - Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com

Savunma sanayisi çalışanları, Sertifika Programı ile radar gibi konuların teknik
ayrıntılarına da girecekler.
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SSM’nin Kuruluş
Amacının Eğitim 
Alanındaki Yansıması
Savunma Sanayi Teknolojileri
Sertifika Programı’nın tanı-
tım töreninde ilk sözü, SSM
Personel ve Eğitim Daire
Başkanı Berrin Erkilet aldı.
Konuşmasının başında, Ser-
tifika Programı’nın, SSM ve
Türk Savunma Sanayisi için
önemine değinen Erkilet;
SSM’nin 2012-2016 Yılı 
Stratejik Planı’nda yer alan
hedeflere ve savunma sana-
yisinin, ürünlerin ömür devri
süresince daha etkin rol al-
masını sağlayacak teknolojik
konularda yetkinliğe sahip ol-
masının gerekliliğine vurgu
yaptı. Sertifika Programı ile
ilgili ihtiyacın nasıl ortaya çık-
tığını da kısaca anlatan Erki-
let, SSM çalışanlarının eğitimi
ve gelişimi için, her yıl önemli
bir kaynağı eğitim bütçesi
olarak tahsis ettiklerini; bu
bütçenin kullanımı sırasında,
dünyada, özellikle de sa-
vunma sektöründe marka
haline gelmiş, uzmanlaşmış
üniversitelere öğrenci gön-
derdiklerini söyledi. Erkilet,
bu noktada, SSM’nin kuruluş
amacıyla da örtüşen bir fikirle
“Eğitim hizmetini nasıl daha
fazla millileştirebiliriz ve bu
alanda da yurt içi karşılanma
oranını nasıl arttırabiliriz?”
düşünceleriyle harekete geç-
tiklerini ve ODTÜ Mühendislik
Fakültesi ile temas kurdukla-
rını kaydetti. Çalışmalara
2010 yılında başladıklarını,
2011 yılında ilk pilot eğitim
çalışmasını gerçekleştirdik-

lerini ve 2012 yılı sonunda
Sertifika Programı’nın geçer-
lilik kazandığını belirten Erki-
let, törenin yapıldığı zamana
kadar, SSM’den 42 kişinin
programa iştirak ettiği ve ka-
tılım belgesi almaya hak ka-
zandığı bilgilerini de iletti.
Gelecek planlarına da değinen
Erkilet, sürdürülebilirliğin
sağlanması ve uluslararası iş
birliklerinin oluşturulması ile
gelişecek programın, uluslar-
arası düzeyde ve bölgede tanı-
nan ve talep gören bir eğitim
programı haline gelmesini
amaçladıklarını vurguladı.

Olgun bir Program
Törenin ikinci konuşmacısı,
Savunma Sanayi Teknolojileri
Sertifika Programı koordina-
törü Prof. Dr. Serkan Özgen
oldu. 2010 yılında beri SSM ile
ortak yürüttükleri çalışmalar
sırasında, katılımcılardan alı-
nan geri bildirimlere göre
Sertifika Programı’nı şekil-
lendirdiklerini anlatan Prof.
Dr. Özgen, programın süresi
ve kurgusu ile ilgili bilgilen-
dirme de yaptı. Prof. Dr.
Özgen, katılımcı tarafından
alınacak 3 modülün süresiyle
ilgili bir kısıtlama olmadığını,
derslerin 1 yıl, 2 yıl ya da 3 yıl
içerisinde tamamlanabilece-
ğini ve sertifika almaya hak
kazanılabileceğini söyledi.
Modüllerin açılacağı zama-
nın, sürelerinin ve eğitim
programının, her takvim yılı-
nın başında ODTÜ Sürekli
Eğitim Merkezi tarafından
ilan edildiğini belirten Prof.
Dr. Özgen, başvuru koşulu

olarak üniversite mezunu ol-
manın yeterli olduğunu ifade
etti. Prof. Dr. Özgen, konten-
jan konusunda ise genel bir
sınırlama bulunmamakla bir-
likte, her bir modülün kon-
tenjanının 20 kişi ile
sınırlandırıldığı bilgisini de
iletti.
Prof. Dr. Özgen’in verdiği bil-
gilere göre; değerlendirme,
her bir modül için ayrı ayrı ya-
pılıyor, diğer bir deyişle tüm
sertifika programı için genel
bir değerlendirme süreci bu-
lunmuyor. Uzmanlık alanları
için tanımlanmış olan 3 mo-
dülü başarıyla tamamlayan
katılımcılar, sertifika almaya
hak kazanıyorlar. Modülleri
başarıyla tamamlamak için,
teorik derslerin yüzde 80’ine
katılmış olmak ve her modü-
lün sonunda yapılacak olan
yazılı sınavda yüzde 60 başarı
sağlamak gerekiyor. Sınavda
başarısız olan aday, aynı
modül daha ileriki bir tarihte
tekrar açıldığı zaman, ücre-
tini ödeyerek telafi sınavına
girebiliyor ve modülü başa-
rıyla tamamlama şansına
sahip olabiliyor.
Programda ders veren öğre-
tim üyeleri ile ilgili de bilgi-
lendirme yapan Prof. Dr.
Özgen, programın ana so-
rumlusu olan sürekli öğretim
elemanlarını sıraladı (Liste 1).
Bunların yanı sıra diğer ODTÜ
öğretim üyelerinden, sa-
vunma sanayisi kuruluşla-
rında çalışan deneyimli
personelden ve muvazzaf ya

da emekli silahlı kuvvetler
personelinden de destek al-
dıklarını belirtti. Prof. Dr.
Özgen, 2013 eğitim progra-
mını tören katılımcılarıyla
paylaşarak konuşmasını ta-
mamladı (Liste 2).

Sağlık ve Savunma,
Bütün Dünyada 
En Çok Yatırım Çeken
Alanlar
Törende bir sonraki konuş-
mayı, ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Acar yaptı. Günü-
müzde, sağlık ve savunma-
nın, bütün dünyada en çok
yatırım çeken alanlar oldu-
ğunu vurgulayan Prof. Dr.
Acar, SSM önderliğinde, artık
Türkiye’de de inovasyon te-
melinde uluslararası reka-
bete giren bir savunma
sanayisi sektörü olduğunu
ifade etti. Prof. Dr. Acar, 
ODTÜ’nün araştırma ve eğitim
konularında hizmet verdiğini,
bu hizmetlerin kalitesinin,
ODTÜ’nün tıp fakültesi olma-

• Prof. Dr. Serkan Özgen : Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
• Doç. Dr. Arcan Dericioğlu : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
• Doç. Dr. Halit Oğuztüzün : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
• Y. Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil : Makine Mühendisliği Bölümü
• Doç. Dr. Şimşek Demir : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Liste 1. Programın Ana Sorumlusu Olan 
Sürekli Öğretim Elemanları

• Muharip Uçak Teknolojileri (28 Ocak – 08 Şubat)
• Helikopter Teknolojileri (25 Mart – 05 Nisan)
• Radar Sistemleri (29 Nisan – 10 Mayıs)
• Malzeme Bilimine Giriş (24 Haziran – 05 Temmuz)
• İHA Teknolojileri (23 Eylül – 04 Ekim)
• Yazılım ve Simülasyon (04 Kasım – 15 Kasım)
• Güç Grubu (09 Aralık – 20 Aralık)

Liste 2. 2013 Yılı Eğitim Programı
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masına rağmen sağlık ala-
nında yoğun olarak çalışması
ile de kendinin gösterdiğini
belirtti. Sertifika Programı ile
ilgili bazı gözlemlerini de ile-
ten Prof. Dr. Acar, programın,
geçmişte yapılan denemelerin
ardından mevcut kimliğine
kavuştuğuna ve tarafların du-

rumdan çok memnun oldu-
ğuna dikkat çekti. Prof. Dr.
Acar, ODTÜ’nün savunma sa-
nayisi alanında verdiği eği-
timlerin genişleyerek NATO
ve AB gibi kurumlar adına ve-
rilen eğitimleri de kapsamaya
başladığını söyleyerek sözle-
rini tamamladı.

ODTÜ ile 
Sınırlı Kalmayacak
Törende, kürsüye son olarak
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar geldi. Bayar,
eğitim konusunda, geçmişte,
eğitimin yurt dışından alın-
ması gerekir gibi bir algı ol-
duğunu; bu algının artık
değişmeye başladığını; ürün-
ler gibi onları oluşturan bilgi-
nin altyapısının da
Türkiye’den beslenmesi ge-
rektiğini vurgulayarak sözle-
rine başladı. Bu kapsamda,
sektörün insan kaynağının ta-
mamının Türk üniversitele-
rinden mezun olduğunu
söyleyen Bayar, Türkiye’nin

en iyi yetişmiş mühendislerini
bir şekilde cezbedebiliyor-
larsa sektör olarak bunların
en büyük katkıyı yapmalarını
da sağlamaları gerektiğini
söyledi. Sektör personelinin
gelişiminin sürekli kılınma-
sına dikkat çekerek, Sertifika
Programı’nın bu yönde atıl-
mış önemli bir adım oldu-
ğunu kaydeden Bayar, bu
çalışmanın ODTÜ ile sınırlı 
kalmayacağının; önderliğini
ODTÜ’nün yaptığının, diğer
üniversitelerle de benzeri
veya bunları tamamlayan
alanlarda çalışmalarının ola-
bileceğinin özellikle altını
çizdi.
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MSI Dergisi: Berrin Hanım, konuşmanızda,
ODTÜ ile başlattığınız programın temel
hedeflerinden birisinin, SSM personeline
yönelik eğitimler verilmesi olduğunu 
belirttiniz. Bu kapsamda, Sertifika 
Programı’nın kurgusuna ve içeriğine
SSM’nin nasıl katkıları oldu?
Berrin ERKİLET: Programın içeriği ve
konu başlıkları ile ilgili Müsteşarlık ça-
pında bir ihtiyaç analizi yaptık. Bütün proje
daireleri ile bir araya geldik ve onların en
çok ihtiyaç duyduklarını belirttikleri teknik
alanları tespit ettik; bir ihtiyaç matrisi oluş-

SSM, Eğitim
Konusunda da
Sektöre 
Öncülük Ediyor

Askeri personel için sıklıkla yapılan eğitimlerin benzerleri artık Türkiye'de, sivil çalışan-
lar için de gerçekleştirilecek
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Tören sonrasında, SSM 
Personel ve Eğitim Daire
Başkanı Berrin Erkilet ile
kısa bir söyleşi yaparak 
konuyla ilgili ilave 
bilgi aldık.
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Paylaştıkça 
Artan Tek Şey: Bilgi
Bayar, törenin yapıldığı sa-
londa, sektörün hemen
hemen bütün önderlerinin bu-
lunduğunu; bu vesile ile bir
çağrı yapmak istediğini belir-

terek, sektörde, mevcut du-
rumda yaklaşık 10.000 kişi
olan nitelikli personelin sayı-
sını arttırmaları gerektiğini
söyledi. Bu kapsamda, 
ODTÜ’de ve diğer üniversite-
lerde verilen ve verilecek sü-

rekli eğitimin, savunma sektö-
rünün devamlı olarak günde-
minde ve bütçesinde yer
alması gerektiğini vurgulayan
Bayar, paylaştıkça artan tek
şeyin bilgi olduğunu hatırlattı.
Şu anda, sektör çalışanlarının

yaş ortalamasının 30 civa-
rında olduğu bilgisini de ile-
ten Bayar, bu durumun, bazı
alanlarda tecrübe ve bilgi ek-
sikliği yarattığını; bununla be-
raber, bu iş gücünün önünde,
30-40 yıllık bir çalışma süresi
bulunduğunu ve bu açıdan
bakıldığında, sektörün önü-
nün açık olduğunu; fakat bu
30-40 yıllık süreçte, sürekli
eğitimin şart olduğunu kay-
detti. Bayar, sözlerini şöyle
tamamladı: “22-23 yaşla-
rında başlayan mühendisle-
rimiz, şimdi ilk projelerini
tamamlıyorlar. İlk projelerini
tamamlayan bu nesil, as-
lında belli bir deneyim de ka-
zanmaya başladı. Ama
deneyimsizliklerinin etkile-
rini de bu projelerde yüklen-
dik. Bundan sonra, o nesil
çok daha verimli ve üretken
olacak;  bundan sonraki pro-
jeleri, biz bu eğitimlerle çok
daha güçlü bir halde ivme-
lendireceğiz”.
Tören, anı fotoğrafı çekimi ve
kokteyl ile sona erdi.
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turduk. Bu süreç sonunda, Sertifika Prog-
ramı’nın konuları ve içeriği belirlenmiş
oldu. Kısaca, kurgu ve içerik, SSM’nin ihti-
yaçlarına göre şekillendirildi diyebiliriz.

MSI Dergisi: Sertifika Programı’ndan
beklentiniz, derslerde, diğer mühendislik
öğrencilerine verildiği kadar teoriye ve
ayrıntıya girilmesi mi?
Berrin ERKİLET: Bu eğitimler, aslında ka-
demeli bir şekilde düşünüldü. Şu anda
pilot eğitimlerle hayata geçen kısmı, ilk
düzey; buna temel eğitim düzeyi de diye-
biliriz. Bu programlara, mühendislik kö-
kenli olmayan çalışanlarımızın da
katılabileceğini ve onlarda, üzerinde ça-
lıştıkları sistemlerle ilgili ciddi bir farkın-
dalık yaratabileceğimizi düşünüyoruz.
Programı; ilk, orta ve ileri düzey olmak
üzere, 3 aşamalı bir program olarak kur-
guladık. Bugün tanıtılan, ilk düzeydeki
eğitim programları. Bundan sonraki dö-
nemlerde, diğer düzeylerde de eğitimle-
rin geliştirilmesi yönünde çalışmalar
yapacağız; ancak amaç, tamamıyla teorik
bir eğitim vermek değil.

MSI Dergisi: Konuya orta ve uzun vadeli
bakıldığında, eğitim alan personelin, bir

süre sonra tazeleyici eğitim almasını mı
bekliyorsunuz, yoksa bu eğitimler sırasında,
kendilerini güncel tutacak yetenekleri de
kazanmalarını ve bunun gereğini 
yapmalarını mı bekliyorsunuz?
Berrin ERKİLET: Aslında, çalışanlarımızın
teknik konularda derinleşme ihtiyacından
da yola çıkarak bu eğitim programı ile ilgili
çalışmalarımıza başladık. Bu konularda
yetkin üniversitelerimiz ve öğretim üyele-
rimiz var. Sertifika Programı, olgunlaş-
tıkça, SSM’ye giren yeni personel için de
zorunlu tutacağımız temel bir eğitim haline
gelecek. Daha sonrasında da belli aralık-
larla eğitimlerin tazelenmeye ihtiyacı olu-
yor, bu yönde de çalışmalarımız olacak.

MSI Dergisi: Diğer alanlarda -proje 
yönetimi ya da diğer mühendislikler 
gibi- da eğitimler olacak mı?
Berrin ERKİLET: Proje yönetimi, bizim
asıl alanımız ve özellikle SSM’ye yeni
giren çalışanlarımızın eğitim almasının
yararlı olacağı bir konu. Zamanla da çe-
şitliliği sağlamayı öngörüyoruz.

MSI Dergisi: Sertifika Programı’nın 
takvimine baktığımızda, eğitimlerin 
kısa bir sürede, yoğun olarak verildiği

dikkat çekiyor. Eğitimlerin süreleri 
ve yoğunluğu SSM’nin tercihi mi oldu?
Berrin ERKİLET: Sertifika Programı, ça-
lışan insanlara yönelik bir eğitim prog-
ramı. Biz de çalışanlarımızı, uzun süre
çalışma ortamından uzakta tutmak iste-
miyoruz. Yabancı ülkelerdeki benzer eği-
timlerde de benzer süre ve yoğunluk
tercihleri var. Çalışanların işlerini sekteye
uğratmayacak şekilde, hem SSM hem de
sektör çalışanlarının rahat katılabileceği
bir takvim belirlemeye çalıştık.

MSI Dergisi: Son olarak, diğer 
üniversitelerle iş birliği konusunda
neler söyleyebilirsiniz? Bu üniversitelerin,
benzer eğitim programları için SSM’ye 
başvurmalarını mı gerekiyor?
Berrin ERKİLET: SSM, bu konuda çok titiz
bir çalışma yürütüyor. Biz süreç içerisinde,
kendi insan kaynakları politikamız çerçe-
vesinde, başka üniversitelerle yapılabile-
cek çalışma fırsatları ortaya çıktığında,
ilgili üniversiteleri bulup, çalışmaları baş-
latmayı hedefliyoruz.
SSM Personel ve Eğitim Daire Başkanı
Berrin Erkilet’e, bize zaman ayırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
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Uzmanlık Alanı Zorunlu Ders Seçmeli Dersler (2 adet)
İnsansız Hava Araçları
Döner Kanatlı Hava Araçları
Malzeme Bilimine Giriş

Hava Araçları Muharip  Uçak Teknolojileri Güç Grubu
Simülasyon ve Yazılım
Aviyonik Sistemler
Radar Sistemleri
Güç Aktarma Sistemi ve Bileşenleri
İnsansız Kara Araçları

Kara Araçları Güç Grubu Simülasyon ve Yazılım
Malzeme Bilimine Giriş
Radar Sistemleri
Güç Grubu

Deniz Araçları Güç Aktarma Sistemi ve Bileşenleri Simülasyon ve Yazılım
Malzeme Bilimine Giriş
Radar Sistemleri
Aviyonik Sistemler veya Radar Sistemleri

Elektronik  ve Aviyonik Aviyonik Sistemler veya Radar Sistemleri Simülasyon ve Yazılım
Malzeme Bilimine Giriş

Tablo 1. Sertifika Programı Uzmanlık Alanları ve Dersleri



62

MSI Dergisi - Mart 2013                                                                                                                                          www.milscint.com

Törene, Libya Genelkur-
may Genel Sekreteri
Tuğgeneral Ahmed

Saad Al-Gatrani Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar, Nurol Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Nurettin Çar-
mıklı ve NMS Genel Müdürü
Engin Aykol başta olmak
üzere Türk ve Libyalı yetkili-
ler katıldı. Sade ve samimi bir
ortamda gerçekleşen tö-
rende, ilk sözü, NMS Genel
Müdürü Aykol aldı. NMS’nin
tarihçesi ve faaliyetleri hak-
kında katılımcıları bilgilendi-
ren Aykol, sahip oldukları
özgün tasarım ve üretim ka-
biliyetlerini kullanarak, gerek
savunma sanayisi gerekse
ana yurt güvenliği alanlarında
anahtar teslim projeleri ba-
şarıyla yürüttüklerini ve ta-
mamladıklarını söyledi.

ÖZEL HABER

Libya ile 
Savunma ve 
Güvenlik İş Birliğinin
Temellerini 
Nurol Makina 
Atıyor
Yeniden yapılanma sürecinde olan Libya’nın, 
savunma ve güvenlik alanında önemli bir 
ortağı olmak isteyen Türkiye, Nurol Makina 
ve Sanayi A.Ş. (NMS) ile Libya pazarında 
önemli bir adım attı ve Libya İçişleri Bakanlığının 
ihtiyacı olan 20 adet Toplumsal Olaylara Müdahale 
Aracı (TOMA)’nın ilk 6’sı, 28 Şubat’ta, NMS’nin 
Ankara’daki tesislerinde düzenlenen bir törenle 
teslim edildi. Faaliyet gösterdiği ülkelerle ürün satmanın
ötesine geçerek, o ülkelerin yerli sanayisini geliştirmeye öncelik 
veren NMS, uzun soluklu bir ortaklığın da temellerini atmış oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com   -   Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com

Soldan sağa:  NMS Genel Müdürü Engin Aykol, 
Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı,

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, 
Libya Genelkurmay Genel Sekreteri 
Tuğgeneral Ahmed Saad Al-Gatrani



63

www.savunmahaber.com                                                                                                                                MSI Dergisi - Mart 2013

Aykol, 2012 yılı sonunda, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile imzaladıkları bir
zırhlı araç sözleşmesi ile
SSM’nin ana yüklenicilerin-
den birisi haline geldiklerini
özellikle vurguladı. Bünyesi
altında bulundukları Nurol
Holding’in, özellikle uluslar-
arası alandaki yaklaşımı ve
başarılarını kendine örnek al-
dıklarını ve NMS’nin, geçtiği-
miz yıllar içerisinde ihracata
ayrı bir önem verdiğini belir-
ten Aykol, iş yaptıkları farklı
ülkelerde, o ülkenin sosyal

yapısı ve kültürüne uygun,
başarılı iş birliklerinin altına
imza attıklarını ifade etti.
Proje ile ilgili bilgiler de ileten
Aykol, Libya İçişleri Bakanlığı
ihtiyacının karşılanması ama-
cıyla ürettikleri TOMA’larla il-
gili çalışmalara 2012 yılının
ikinci yarısından itibaren baş-
ladıklarını; teslimatlar sonra-
sında, her zaman olduğu gibi
eğitim, bakım, onarım ve
yedek parça gibi her türlü
desteği sürdüreceklerini kay-
detti. EJDER 6x6 ile geliş-
tirme ve test çalışmaları
süren EJDER 4x4 araçlarını
da iş birliklerinin sonraki po-
tansiyel adımları olarak Lib-
yalı yetkililerin dikkatine

sunan Aykol, sözlerini,
Libya’nın zırhlı araç ihtiyacını
karşılamanın yanı sıra tekno-
loji transferine de açık bir
yaklaşımla Libya’nın sa-
vunma sanayisini yeniden
teşkil etmesine ve geliştir-
mesine katkıda bulunmaya
hazır olduklarını vurgulaya-
rak tamamladı.
2012 yılının Eylül ayında im-
zalanan sözleşme kapsa-
mında üretilen ve üç parti
halinde teslim edilecek TOMA
Model 6000’lerin son 8 adedi,
Mayıs ayında Libya’ya gönde-
rilecek. Sözleşme kapsamın-
daki personel eğitimleri ise
NMS tesislerinin yanı sıra
Libya’da gerçekleştirilecek.

EJDER Ailesi, 
İş Birliğini 
Genişletmek İçin Hazır
Törende ikinci konuşmayı,
NMS Genel Müdür Yardım-
cısı Dr. Anıl Karel yaptı.
NMS’nin mühendislik altya-
pısı ve ürettikleri ürünler için
uyguladıkları kalite ve test
süreçleri hakkında ayrıntılı
bilgiler aktaran Dr. Karel,
NMS’nin ürün ve hizmet ai-
lesi ile ilgili de bilgilendirme
yaptı ve şu ürün ve yetenek-
leri sıraladı:
n Komutan, nişancı 

ve sürücü kupolaları,
n Bu güne kadar 3000’den

fazla araç için imal edilen
ilave zırh kitleri,

n Özel amaçlı ve korumalı
konteyner ve şelterler,

n Zırhlı demiryolu vagonları,
n Zırhlı para taşıma araçları,
n Kimyasal, biyolojik, 

radyolojik ve nükleer
(KBRN) sistem 
entegrasyonu ve

n EJDER 6x6 ve ilk olarak
IDEF 2013’te görücüye 
çıkacak olan EJDER 4x4
araçları.

T
üm

 Fotoğraflar: ©
M

SI D
ergisi

NMS Genel Müdürü Engin Aykol NMS Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel
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EJDER ailesine özel bir vurgu
yapan Dr. Karel, EJDER
6x6’ının 2008 yılından bugüne
kadar 70’ten fazla adedinin

ihraç edildiğini, EJDER
4x4’ün ise Türkiye’de daha
önceden üretilmeyen bir araç
sınıfı olduğunu söyledi. Dr.

Karel’in aktardığı bilgilere
göre, 12 ila 14 ton arasında
ağırlığa sahip olması öngörü-
len EJDER 4x4, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekât Dai-
resi harekât ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde gelişti-
riliyor. Üstün hareket kabiliye-
tine sahip olması hedeflenen
aracın en önemli tasarım
özelliklerinden birisi, 4,5 ton
faydalı yük taşıyabilmesi. 
Dr. Karel, sözlerini, SSM ile
imzalanan sözleşme kapsa-
mında üretimine başlanan
yeni nesil TOMA’yı tanıtarak
tamamladı.

Sıcak Mesajlar
Konuşmaların ardından,
Türk ve Libya tarafları, dile
getirdikleri sıcak mesajlarla
TOMA ile başlayan bu iş bir-
liğinin daha da gelişeceği ko-
nusunda ipuçları verdiler.
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, sunumlarda
anlatılan sistemlerin büyük

çoğunluğunun, SSM koordi-
nasyonunda, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve güvenlik güçleri
için geliştirildiğini ve Türkiye
tarafından kullanıldığını vur-
guladı. Sunulan bilgilerden
etkilendiğini ifade eden Libya
Genelkurmay Genel Sekre-
teri Tuğgeneral Ahmed Saad
Al-Gatrani, dünya genelinde,
“Avrupa ve ABD’de üretilen
savunma sistemleri en iyisi-
dir” gibi bir önyargı oldu-
ğunu, Türkiye’nin kendini
daha iyi tanıtarak bu önyar-
gıyı yıkabileceğini belirtti. Yö-
netim Kurulu Başkanı
Nurettin Çarmıklı başta
olmak üzere Nurol Holding
yetkilileri de Libya ile iş birli-
ğini genişletmek niyetlerini
bir kere daha açıkça ifade
ederek, zırhlı araçların ortak
üretiminin yanı sıra çeşitli
askeri araçların Libya’da mo-
dernizasyonu, zırhlı nöbetçi
kuleleri ve kurşun geçirmez
yelek gibi konulardaki iş bir-
liği tekliflerini, Libyalı heyeti-
nin dikkatlerine sundular.
Libya heyeti de teklif edilen
konularda çeşitli sorular yö-
nelterek, tekliflere ilgi duy-
duklarını gösterdiler.
Libya heyeti, sunumların ar-
dından NMS tesislerinde bu-
lunan test parkuruna
geçerek, EJDER 6x6 ve TOMA
araçlarının gösterisini izle-
dikten sonra, NMS’nin üretim
holünü gezdi. Burada EJDER
6x6, TOMA ve diğer ürünleri
ayrıntılı olarak inceleyen ve
üretim süreçlerini de göz-
lemleyen heyet, temasların-
dan memnun bir şekilde NMS
tesislerinden ayrıldı.

ÖZEL HABER

Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı (solda), Libya Genelkurmay
Genel Sekreteri Tuğgeneral Ahmed Saad Al-Gatrani Savunma Sanayii (ortada) 
ve NMS Genel Müdürü Engin Aykol (sağda)

NMS Genel Müdürü
Engin Aykol’un Törende
Yaptığı Konuşma
Nurol Makina, Türk Savunma Sanayisi’nin en eski ve köklü 
kuruluşlarından bir tanesidir. 1976 yılında kurulan firmamız,
Türkiye’de savunma sanayisi atılımının yapıldığı 90’lı yılların
başından bu yana, önemli projelere imza atmıştır. Sahip olduğu
özgün tasarım ve üretim kabiliyetlerini kullanarak, gerek savunma
sanayisi gerekse anayurt güvenliği alanlarında anahtar teslim 
projeleri başarıyla yürütmüş ve yürütmektedir. Gururla ifade etmek
isterim ki, Nurol Makina, Müsteşarlığımızla 2012 yılı sonunda 
imzalanan zırhlı araç projesiyle birlikte SSM’nin ana yüklenicilerinden
birisi olma şerefine erişmiştir. Bünyesi altında bulunduğumuz
Nurol Holding’in, özellikle makina alanlardaki yaklaşımı ve
başarılarını kendisine örnek alan Nurol Makina, geçtiğimiz yıllar
içerisinde, ihracata ayrı bir önem vermiş, kardeş Libya gibi 
iş yaptığı değişik ülkelerde, oranın sosyal yapısı ve kültürüne
uygun başarılı iş birliklerine girmiştir. Libya İçişleri Bakanlığının,
gereken güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bugün ilk
teslimatını yapacağımız Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları
Projesi’ne, Nurol Makina tarafından, yine bu anlayışla 2012 yılı 
ikinci yarısında başlanılmıştır. Teslimatlarımız sonrası eğitim,
bakım, onarım ve yedek parça gibi her türlü desteğimiz yine 
bu anlayışla devam edecektir. Şu anda kabulleri İçişleri Bakanlığı
yetkililerince yürütülen bu ilk teslimata, ziyaretiniz vesilesiyle 
sizlerin de tanıklık ediyor olması, bizleri ayrıca mutlu etmiştir. 
Bu sebeple, bu organizasyona vesile olan Müsteşarlığımıza ve 
özellikle de Sayın Lütfi Varoğlu’na ayrıca teşekkür etmek isterim.
Nurol Makina, TOMA aracının yanı sıra EJDER 6X6 gibi sahip olduğu
zırhlı araçlar ve EJDER 4X4 gibi tasarlamakta olduğu aracıyla,
Libya ordusuna ve güvenlik kuvvetlerine hizmet vermeye devam 
etmeyi umut etmektedir. Bunu yaparken de ülkenizin zırhlı araç
ihtiyacını karşılamanın yanı sıra teknoloji transferine de açık bir
yaklaşımla, savunma sanayinizin de bu alanda yeniden teşkil 
etmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaya, Nurol Holding olarak
hazır olduğumuzu, beyan etmek isterim.
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Ürün Yaşam Döngüsü
Boyunca Sağlanan
Faydalar
Faydalar, bazen ürün yaşam
döngüsünün çok ilerisindeki
safhalarında bazen de hemen
başlangıcında ortaya çıkabi-
lir, gerçekleşebilir veya elde
edilebilir. Bu faydaların daha
yalın ve açık anlatılabilmesi
ve sunulabilmesi için PLM’nin
tüm yaşam döngüsü bo-
yunca, şirketin ürünleriyle il-
gili verimliliğinin, etkinliğinin
ve kontrolünün artmasına
nasıl yardımcı olabileceği ve
bu sayede şirketin, örneğin
aşağıda belirtilen hususları
nasıl daha iyi kavrayabileceği
ve yönetebileceği gösteril-
melidir:
n Müşteri gereksinimlerinin

daha iyi kavranması,

n Daha yaratıcı fikirlerin
üretilmesi,

n Müşterinin bulunduğu 
yerlerde satış sürecinin
iyileştirilmesi,

n Ürünlerin daha hızlı 
geliştirilmesi,

n Ürünlerin uluslararası
çapta, elektronik 
iş birliği geliştirme 
ortamlarında 
geliştirilmesi,

n Üretimin şirket içinde 
yapılması veya düşük 
maliyetli tedarikçilere 
yaptırılması,

n Talep edilen ürünün,
gerek duyulan zamanda 
ve gerek duyulan yerde
teslim edilmesi,

n Ürün kullanımı konusunda
mükemmel seviyede 
destek sağlanması,

n Gelecekteki ürün 
hatalarının, geçmişte 
yapılan hatalar vasıtasıyla
önlenmesi,

n Ürünün fiilen kullanımına
ilişkin bilgiler ışığında,
bakım programlarının
etkin bir şekilde 
planlanması,

n Yedek parçaların 
kullanımını daha iyi 
bilerek yedek parça 
ihtiyacının azaltılması,

n Güncel dokümantasyon 
ve servis bültenleriyle 
birlikte, bakım bilgilerinin
çevrimiçi (online)
verilmesi,

n Ürün, en nihayetinde 
geri dönüştürülene 
ve çevreye duyarlı bir 
şekilde atılana kadar, 
daha iyi bir ürün 
bakımının ve servisinin 
sunulması.

Gelirlerin Artırılması
PLM’nin faydalarının anlaşıl-
masındaki diğer bir etkin yol
da sağlayacağı gelir artışları
üzerine odaklanmaktır. Buna
verilebilecek örnekler aşağı-
dadır:
n Yeni ürünlerin 

geliştirilmesi ve 
desteklenmesi suretiyle
müşteri sayısının 
arttırılması,

n Müşteriler tarafından ürün
için ödenen fiyatın 
arttırılması. Ürün 
kalitesinin arttırılması,
ürün için istenecek zamlı
fiyatı haklı kılar. Yeni 
işlevler ve özellikler, 
yüksek fiyatı haklı kılar.
Pazarda ilk olmak, fiyatı
belirlemeye de imkân
verir.

n Müşterinin satın 
alabileceği ürün yelpazesi,
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ANALİZ

PLM (Product Lifecycle Management / Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi)’nin felsefesi,
vizyonu ve faydalarını anlatacağımız bu yazı dizisinin, MSI Dergisi’nin Kasım sayısında
(Sayı 86) yayımlanan ilk bölümünde, başta savunma, havacılık ve otomotiv olmak
üzere, dünyadaki birçok endüstride kullanılmaya ve uygulanmaya başlanan yeni 
bir kavram ve yeni bir teknoloji olan PLM’nin tarihçesi, ortaya çıkış nedenleri 
ve evrimleşen tanımlarından bahsedilmişti. Ocak sayısında (Sayı 89) yayınlanan 
ikinci bölümde ise yaşam döngüsünün tanımı, PLM’nin iş süreçleriyle olan ilişkisi, 
bu süreçlerdeki problemler ve kayıplar ile PLM sonrası bu süreçlerdeki 
iyileşmeler anlatılmıştı. Bu bölümde ise PLM’nin getirileri, üst düzey yönetim 
birimleriyle olan ilişkileri ve “PLM Yönetim Panosu” mantığı anlatılacaktır.

Savunma 
ve Havacılık

Sanayileri için 
Çağdaş Bir

Yönetişim ve 
İnovasyon Ortamı: 

Bölüm III

PLM

Tarcan KİPER* / tarcan.kiper@infotron.com.tr
*Yönetim Kurulu Başkanı, infoTRON A.Ş.
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örneğin, ürün yapısı 
yönetimi iyileştirilerek,
arttırılabilir. PLM,
daha fazla müşteriye özel
çeşit sunar. PLM, 
şirketlerin ürün 

portföylerinin hacminin
gelişmesini sağlar. 
Yeni pazarların 
oluşmasına yarayacak
ürünlerin geliştirilmesine
olanak verir.

n PLM, müşterilerin 
diğer kaynaklardan 
vazgeçmesini sağlar. 
Örneğin, ürün kalitesi 
arttırılarak, müşterinin
satın aldığı belli bazı 
ürünlerin sayısı 
arttırılabilir.

n Ürün ve hizmet kalitesini
arttırarak, yeniden sipariş
veren müşteri yüzdesinin
arttırılması mümkün olur.

n Ürünleri pazara daha 
hızlı ve sık sokarak, 
müşterilerin satın alma
sıklığının arttırılması
mümkün olur.

n Mevcut hizmetlerin 
kalitesi PLM ile arttırılarak,
müşteriler tarafından 
ödenen hizmet bedelinin
arttırılması söz konusu
olur.

n PLM ile ilave hizmetlerin
geliştirilmesi ve 
desteklenmesi sayesinde,
müşterilerin satın aldığı
hizmetlerin yelpazesinin
genişletilmesi sağlanır.

n Ürünleri daha çabuk 
geliştirip teslim ederek,
müşterilerin daha erken
ödemesinin sağlanması
mümkün olur.

n Yenilikçi ve yeni ürünleri
piyasaya sürerek satışların
arttırılması hedeflenir.

n Ürün iyileştirmelerini, 
ürün çeşitlemelerini daha 
sık yaparak, niş fırsatlar
sunarak ve ürün 
platformlarına ilavelerde
bulunarak, ürünlerin 
ömrünün uzatılması 
suretiyle satışların 
arttırılması gündeme
gelir. Olgun ürünler 
için basit iyileştirmelerin
sunulması mümkün olur.

Maliyetlerin 
Düşürülmesi
PLM’nin faydalarının anlaşıl-
masındaki bir diğer yol da
azalttığı maliyetler üzerine
odaklanmaktır. Buna verile-
bilecek örnekler aşağıdadır:
n PLM, mühendislikte, 

üretimde veya sahada,
ürünün yaşam döngüsü
sürecindeki doğrudan 
işçilik maliyetlerinin 
düşürülmesini 
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Temel getirilerin sağladığı olanaklar.

Uluslararası çapta, elektronik 
iş birliği geliştirme ortamlarında
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sağlamaktadır. Tüm 
bu alanlarda uzman 
çalışanlar, veri edinme,
işleme ve yönetim 
faaliyetlerinde çok zaman
harcarlar. PLM’nin bir 
sistem bileşeni olan 
PDM (Ürün Veri Yönetimi) 
sistemleri, bu işleri 
uzmanlar için yapabilir 
ve böylelikle katma değer
sağlayabilecek faaliyetler
için uzmanlara daha fazla
zaman kazandırabilirler.
Sonuç olarak, daha az 
uzmana ihtiyaç duyulabilir.

n Çalışan personel 
(yöneticiler, denetçiler,
ofis personeli, bilişim 
yöneticileri, dosyalama
görevlileri, veri giriş 
memurları, müfettişler,
belge takip görevlileri,
Malzeme Listesi 
Dönüştürme [BOM] 
personeli, imalattaki 
personel) sayısının 
fazlalığından kaynaklanan
aşırı maliyetler azaltılır.
Etkin bir entegre PLM 
ortamında, ürün yaşam
döngüsü sürecinde pek
çok insan tarafından 
yapılmak zorunda olan 
bir yığın evrak işleri, 
veri yeniden girişleri, 
veri formatlama ve idari
işler ortadan kaldırılmış

olur. Sonuç olarak, 
bu işler için daha az sayıda
personele ihtiyaç duyulur.

n Tasarımların -daha iyi 
kararlar, daha fazla bilgi
ve komponent yeniden
kullanımı ve daha iyi satın
alma suretiyle- optimize
edilmesiyle, malzeme ve
enerji tüketimi azaltılır.
PLM ortamında kişiler,
üretim maliyetlerinin 
düşürülmesine olanak 
verecek olan daha iyi 
bilgilere sahip olurlar. 
Yeni bir ürünün olası tüm
konfigürasyonları için 
sayısal olarak simüle 
edilmiş üretim tesisleri 
ve üretim süreçleri, 
üretim maliyetlerinin 

düşürülmesini sağlayacaktır.
n PLM sistemi, satın alınan

alt ürünler, parçalar, 
komponentler ve 
hizmetler için satın 
almacıların daha uygun 
fiyatlara yönelik pazarlık
yapmalarına olanak 
verecek şekilde, daha
doğru ve kapsamlı bilgiler
sağlar. Böylelikle, 
satın alma maliyetlerini
azaltır.

n Kalite maliyetlerinin 
hurda maliyetlerini, 
tasarım ve üretim geri 
dönüşlerini, ceza 
masraflarını, garanti
masraflarını, geri çağrılan
ürün / parça masraflarını,
hatalı sipariş maliyetlerini

ve üretilmiş parçaların
maliyetlerini, kullanılmaz
hale gelmiş parça ve ürün
yükümlülük maliyetlerini
düşürerek azalmasını
sağlar. PLM sistemi, 
pazarlama / mühendislik /
üretim / teslimat / hizmet /
servis zinciri boyunca 
yapılan hataların sayısını
azaltır.

n Bilginin saklanma ve 
korunmasına ilişkin 
maliyetleri düşürür 
(Örneğin azalan kâğıt 
ve kırtasiye maliyeti). 
Bilgiler, kâğıt belgeler 
yerine, düşük maliyetli 
sayısal ve kompakt 
ortamlarda depolanıp 
saklanabilecektir.

n Bilginin iletilmesine ilişkin
maliyetleri azaltır. Bilgi,
maliyetli ve yavaş bir iletim
veya aktarma yöntemi olan
kâğıt belgeler yerine, 
çok daha ucuz ve düşük
maliyetli olan elektronik
ortam vasıtasıyla iletilir. 

n Kullanılan alanın 
maliyetini azaltır. Halen
kâğıt belgeler içinde ve
üzerinde depolanan ve
saklanan bilgiler elektronik
ortama taşındıktan sonra,
kâğıt belgelerin 
saklanması, muhafaza
edilmesi ve depolanması
için kullanılmakta olan 
binalar, odalar, kasalar,
evrak dolap ve çekmeceleri
çok daha faydalı amaçlar
için kullanılabilir. Buna
ilaveten, personel sayısı da
azalacağından dolayı daha
az büro ve büro alanına 
ihtiyaç duyulur.

n Bitmiş ürün ve halen 
üretimi devam etmekte
olan ürünlerin depolanma
ve saklanma maliyetleri
azalır (halen mevcut 
tüm parçaların ve 
kullanılmakta olan 
ürünlerin ayrıntılı tanım 
ve açıklamalarının 
incelenmesi sayesinde,
çok sayıda benzerlik 
ortaya çıkar. PLM 
standardizasyonu 
çerçevesinde yapılan 
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PLM, üretimin şirket içinde yapılmasını veya düşük maliyetli tedarikçilere yaptırılmasını
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mühendislik ve imalat 
çalışmaları sayesinde de
imal edilen parça çeşidi 
ve adedi azalır ve buna
karşılık parça ve ürünlerin
yeniden kullanımı artar).
PLM sistemi, standart
parçaların ve katalogların
kullanımını zorunlu hale
getirir ve böylece stok 
seviyesinin azaltılmasını
sağlar.

n Ekipmanların ve 
standart aletlerin PLM 
standardizasyonu 
çerçevesinde kullanılması,
maliyetleri azaltır. 
Kullanımda olan tüm 
süreçlerin ve makinelerin
ayrıntılı tanımlarının 
incelenmesi, çok sayıda
benzerlik ve ortak 
kullanım potansiyeli 
ortaya çıkartır.

n Mükerrer bilgisayar 
alımının, yazılım 
geliştirme, edinim ve
bakım maliyetlerinin 
azaltılmasını sağlar. 
PDM sistemi, şirketin ürün
verileri için merkezi bir
saklama deposu ve 
altyapısı olarak da hizmet
verebilir. Sonuç olarak,
şirketin mevcut bilgisayar
sistemlerinin bir 
bölümüne artık ihtiyaç 
duyulmaz. Bu sistemler 
ve başka sistemler 
arasında entegrasyonun
olmasına da artık ihtiyaç
duyulmaz. 

n Ürün geliştirme 
projelerinin süreçleri 
ve ilerlemeleri daha şeffaf
hale getirilerek maliyetler
azaltılır.

n Ürün yaşam döngüsünün,
her safhasında ürün 
performansının 
izlenmesini mümkün kılan
ortak bir bilgi sistemi 
ve elektronik iş birliği 
ortamı altyapısı 
sağlanması suretiyle 
maliyetler azaltılır.

n Lojistik, ürün destek,
bakım / onarım ve 
güncelleme maliyetleri
azaltılır.

PLM ve Yöneticiler
PLM teknolojilerinin anlaşıl-
ması, özümsenmesi, benim-
senmesi ve bu sayede
uygulanmaya geçilmesi
PLM’nin bütüncül yaklaşımı
felsefesi ve özellikleri gereği-
tüm yönetim kadrolarını ve
kurumun tüm bölümlerini il-
gilendirmektedir. Daha önce
de açıkladığımız gibi PLM
harflerinin açılımı, Product
Lifecycle Management, yani,
Ürün Yaşam Döngüsü Yöne-
timi anlamına gelir. PLM te-
rimi, artık bu bileşenlerinin
anlamını aşmıştır. PLM
şimdi, yöneticilerin, dönüp
işletmenin temellerine bak-
masına sebep olan bir iş ge-
liştirme metodolojisi için
kullanılan bir kelimedir ve
işletmede stratejiyi ve ope-
rasyonu kuvvetlendirmek
için güçlü yöntemler sun-
maktadır. Dünyanın en
büyük şirketlerinde uygu-
lanmaktadır ve bu süreçte
elde ettikleri sonuç, daha
fayda sağlanacak çok büyük
bir gelişme potansiyelinin
varlığını fark etmeleri ol-
muştur.

©
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Prototiplerin ve ürünlerin çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan 
3 boyutlu yazıcılar, PLM'in öneminin altını bir kere daha çiziyor.
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PLM, farklı yöneticilere farklı
bakış açıları ve değerler ka-
zandırır. Özet bir liste aşağıda
verilmiştir:

CEO/Genel Müdür/Direktör
n Yaşam döngüleri boyunca

ürünlerin değerini 
azamiye çıkarmak,

n Ürün portföyünün değerini
katlamak,

n Riskleri en aza indirmek,
n Pazara daha iyi ürünleri

daha kısa sürede sunarak
ciro ve kazançları 
arttırmak,

n İstenmeyen sürprizlere
karşı ürünleri izlemek ve
kontrol etmek.
CFO/Finans Müdürü

n Belirsizliklerin 
azalmasıyla daha güvenilir
finansal projeksiyonlar
yapmak,

n Ürün portföyünün değerini
izlemek,

n Azalan ürün ömürleri,
artan rekabet ve şirket 
birleşme ve satın almaları
gibi değişen durumlara
göre senaryolar üretmek.
CIO/IT Müdürü

n Kurumsal IT altyapısını
çağdaşlaştırmak ve daha
verimli hale getirmek,

n Ürünle ilgili uygulamaları,
teknolojileri, süreçleri ve
verileri daha derli toplu
hale getirmek,

n Gereksiz ve mükerrer 
veri silolarından 
kurtularak IT maliyetlerini
düşürmek,

n IT sorumluluğundaki 
gayretleri daha katma 
değerli faaliyetlere 
kanalize etmek.
Ürün Müdürleri

n Ürünün ve ürünle ilgili 
her türlü alt bileşenin 
durumunu ve yapısını
anında izlemek ve 
bunlardan anında 
haberdar olmak,

n Ar-Ge, inovasyon, tasarım
ve ürün geliştirme 
aşamalarına tamamen
hakim olmak,

n Tüm ürün geliştirme 
safhalarını entegre bakış
açısıyla kontrol etmek,

n Ürün inovasyonlarını 
arttırmak ve yeni ürünleri
daha kısa sürede 
geliştirmek için çeşitli
stratejiler ortaya koymak
ve uygulamak.

PLM’nin 
Genel Müdürler için
Anlamı ve Önemi
Genel müdürlerin bilmesi ge-
reken ilk şey, PLM’nin ne ol-
duğudur ve bu karşılarına
çıkacak ilk engeldir aynı za-
manda. PLM’yi tanımlamak
zor olabilir. İnsanlar genelde

tek bir tanım ararlar; ancak
belki de görecelik kuramında
olduğu gibi, PLM de nereden
bakıldığına bağlı olarak farklı
görünebilir ve davranabilir.
Burada iyi haber, bu tanım-
lama zorluğuna rağmen,
PLM’nin göreceli olarak anla-
şılmasının kolay olmasıdır.
Şunu unutmamak gerekir ki,
PLM bir yazılım veya bir IT çö-
zümü değildir. Tabii ki bunları
da içinde barındırır; ama bir
yaklaşımdır. Bir işletmeyi
veya firmayı geleneksel ola-
rak değerlendirme yöntemi;
çalışanlarıyla, müşterileriyle,
tedarikçileriyle ve coğrafi ko-
numlarıyla bunun hukuken
tanımlanmış bir yapı oldu-
ğundan yola çıkar. PLM kap-
samında bu geçerli değildir;
çünkü odağında işletmenin
üretmekle uğraştığı ürünler
ve hizmetler vardır. PLM’yi
özümsemede ve değerlendir-
mede başlangıç noktası bu-
rasıdır. Ürünlerin veya
hizmetlerin; piyasa talepleri
veya icatlar ile edinilen, iş bir-
liği yapan şirketlerin mey-
dana getirdiği bir zincirdeki
yetenekli insanlar tarafından
üretilen ve memnun edilmiş
müşterilerce kullanılan, bir
şeyler yanlış gittiğinde şikâ-
yet edilen (bu sayede değişti-
rilen) sonra da geri çekilen

veya zamanla geri dönüştü-
rülen şeklinde tanımlanan bi-
rinci derece “yaşayan
varlıklar” olarak görülmesi
gerekir. Bu ürün varlıkları,
şirketleri aşar geçer.
PLM bu yüzden, “şirketinizi,
ürünlerinizin onu gördüğü
gibi görme” durumudur ve
buna uyum sağlamadır. “İş
Süreçlerinin, Ürün Perspek-
tifinden Bakışla Yeniden Ta-
sarlanması” olarak da
düşünülebilir. Başka bir de-
yişle, bir şirketin ürünlerini
idare etme iş faaliyeti; baştan
sona bunların yaşam döngü-
lerini, bir ürün için en başta
bir fikirken başlayıp, sonunda
işlevi bitene ve atılana kadar
olan süreç olarak en verimli
bir şekilde kapsar. Ayrıca, bu
uygulanabilecek en etkin bil-
gisayar tabanlı bilgi yönetimi
platformunun temelidir.
PLM’yi anlamak için, aynı za-
manda ürünlerin ne oldu-
ğunu anlamaya ihtiyaç
vardır; özellikle de fiziksel
bir nesne üretilmiyorsa.
İmalat sanayisinde, PLM’nin
ne kadar faydalı olduğunu
görmek kolaydır; ancak bu
hizmet sanayilerine de uygu-
lanabilir. Bu geniş uygulama
sahası, PLM’nin farklı insan-
lara niçin farklı göründüğü-
nün bir sebebidir; fakat
temel prensipler ve teknik-
ler, herkes ve her işletme
için aynıdır. PLM genel mü-
düre, işine daha farklı; ama
çok gerçekçi bir perspektif-
ten bakma ve bu görüşü,
başka türlü göremeyeceği
bir yolla daha akıllı çalışmak
için kullanma imkânı verir.
Daha sonra ne olacağı, işin
tipine ve PLM’nin burada
nasıl uygulandığına bağlıdır.
En azından genel müdürü
stratejik seviyede güçlü nok-
talar, zayıf noktalar, fırsatlar
ve tehditler konusunda ha-
berdar kılar. Çoğu işletme
için bu, bir maliyet azaltma,
daha iyi üretim tasarımı, pa-
zara daha hızlı açılma ve
daha büyük yenilik için bir
platform olmaya doğru
gider.
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PLM Yönetim Panosu
Bir otomobildeki gösterge
panosu, aracın durumu hak-
kında sürücünün bilmesi ge-
reken bilgilerin çoğunu veya
tamamını; grafik, nümerik
veya ikaz ışığı formatında
gösterir. Ekonomik araç-
larda, yalnızca en önemli so-
runlar (hız, yakıt, akü şarjı) ile
ilgili temel bilgiler gösterilir.
Seçkin modellerde, panoda
gösterilen bilgiler daha kap-
samlı (motor devri, fren du-
rumu) ve kestirimcidir (varış
noktasına ulaşma zamanı, bir
sonraki bakıma ne kadar
zaman kaldığı gibi). Gösterge
panosu, aynı zamanda farklı
kişilere farklı bilgiler gös-
terme özelliğine de sahip ola-
bilir (dolayısıyla da garaj
teknisyeni sürücünün ihtiyaç
duymadığı motor diagnostik
bilgilerini panodan görebilir).
PLM yönetim panosu (PLM
dashboard) iş yöneticilerine,
benzer çeşitteki bilgileri, gra-
fik (X, Y, çubuk veya dairesel /
pasta grafik), nümerik (tablo-
lar) veya ikaz ışığı şeklinde
sunmaktadır. Otomobiller-
deki gibi, bilgiler; temel, kap-
samlı veya kestirimci
özellikte olabilmekte ve farklı
kullanıcılara (yönetim kurulu,
finans bölümü, kalite yöne-
timi, operasyonlar veya diğer
işlevsel alanlar) farklı bilgiler
gösterilebilmektedir. PLM
panosunda “… olursa ne
olur?” sorularının sorulabile-
ceği; aramaların, sorgulama-
ların çalıştırılabileceği veya

daha fazla ayrıntıya girilebilen
bir arayüz özelliği de bulun-
duğundan, yönetim panosu,
otomobil benzetmesinin çok
ötesine geçmektedir.
PLM yönetim panosu, gör-
evini layıkıyla yerine getirebil-
mesi için verilere ihtiyaç
duyar.  Bu veriler, ERP ve
CRM gibi işletmedeki birçok
kurumsal IT altyapısından,
üretim sahasındaki muhtelif
sensörlerden, saha hizmeti
yapan ekiplerin çevrimiçi ile-
tişiminden, finans ve/veya ka-
lite bölümlerinden gerek
filtrelenerek gerekse derle-
nerek elde edilebilir. PLM,
bazı metrikler bakımından,
miktar belirlemenin ve ölç-
menin zor olduğu bir işlem
olabilir. Bir PLM panosu or-
taya çıkarabilmek için iki faa-
liyete ihtiyaç vardır. Birincisi;
an itibariyle ölçülebilir met-
riklerin bulunmadığı durum-
larda, yeni ölçülebilir
metrikler geliştirmek ve ikin-
cisi de ölçülemeyen, öznel

parametreleri puantaj çizel-
geleri kullanarak ölçülebilir
rakamlara dönüştürmektir.
PLM yönetim panosunun
amacı; bilgilendirici ve etkile-
şimli bir şekilde, kuruluştaki
bütün PLM paydaşlarına su-
nulmak üzere, kapsamlı, öl-
çülebilir PLM metrik akışı
oluşturmaktır.
Aşağıda gösterildiği gibi, kap-
samlı ve ideal bir PLM yöne-
tim panosu, nihai olarak şu
şekilde olabilir: Şirketin coğ-
rafi yayılımı bilgisi ile birlikte;
veri tabloları ile özet çizelge-
ler ve grafikler ve proje ile il-
gili hususlar için “trafik ışığı”
göstergeleri. Tablolar, PDM
sisteminden ve bununla bağ-
lantılı uygulamalardan gelen
verilerle otomatik olarak
güncellenebilir ve kullanıcı-
lar, daha fazla bilgiyi görmek
için ekrandaki öğelerden her-
hangi birisinin alt seviyele-
rinde yer alan verilere
ulaşabilirler.
Kuruma ait bir PLM panosu-
nun yaratılması, PLM farkın-
dalığının, geliştirmenin ve
iyileştirmenin en güçlü yön-
lendiricilerinden birisidir ve
hedef ne kadar yüksekse o
denli yüksek seviyede gelişti-
rilebilir. PLM panosu, boyut-
ları ve yönetim yapısı ile
örtüşecek şekilde, tüm kuru-
mun PLM ortamının duru-
munu ve tüm kullanıcıların

ihtiyaç duyduğu derinlikteki
bilgileri göstermelidir. Şirket
ne kadar karmaşıksa PLM
panosu da o denli geniş kap-
samlı olmalıdır ve ayrıca
genel müdürden operasyon-
lara kadar bütün fonksiyonlar
ve coğrafi alanlar için her se-
viyedeki bilgileri sunmalıdır.
Öte yandan, aşağıda belirtilen
hususlara da dikkat etmek
gerekir:
n Ana şirket ve bağlı 

şirketler, ayrı PLM 
ortamlarında çalışıyor 
olabilir,

n Organizasyonun farklı 
seviyeleri farklı ayrıntı 
seviyesinde bilgilere 
ihtiyaç duyabilir, 

n Farklı fonksiyonlar veya
departmanlar farklı 
içeriklere ihtiyaç duyabilir,

n Paydaşlar, son derece
kontrollü ve kısıtlı içeriği
görmelidir.

PLM yönetim panosunun
nihai amacı; şirketin yönetim
kararlarını alabilmesini sağ-
lamaktır; dolayısıyla panonun
yapısı ve erişimi, organizas-
yondaki yönetim çerçevesi ile
örtüşmelidir.

Yazı Dizisinin Devamı
Yazı dizisinin bundan sonraki
bölümlerinde, PLM ve ERP
ilişkisi ve kurumlarda nasıl
uygulanması gerektiği, ör-
neklerle irdelenecektir.

Modern bir PLM yönetim panosu örneği. © Product Lifecycle Management Journal,
Quarter 2 2010, Issue No. 38

    KAYNAKÇA
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hem de yüklenici için 
önemli artılar 
getiriyor.





74

Clean Sky JTI kapsa-
mında desteklenen pro-
jeler şöyle sıralanıyor:

n Smart Fixed Wing Aircraft
(“Akıllı” Sabit Kanatlı 
Hava Aracı)

n Green Regional Aircraft
(Çevreci Bölgesel 
Hava Aracı)

n Green Rotorcraft 
(Çevreci Döner Kanatlı
Hava Aracı)

n Eco Design (Çevreci 
Tasarım)

n Sustainable and Green 
Engines (Sürdürülebilir 
ve Çevreci Motorlar)

n Systems for Green 
Operations (Çevreci 
Operasyonlar İçin 
Sistemler)

Clean Sky JTI’nın üyeleri; 
Avrupa Komisyonu, teknoloji
alan liderleri, girişim ortak-
ları ve projelere teklif çağrı-
ları yoluyla katılacak ortaklar
olmak üzere 4 tiptir. Ayrıca,
ihaleler yoluyla projelerde
görev alan altyükleniciler de
Clean Sky JTI içerisinde yer
alabiliyor.
Clean Sky JTI’nın toplam büt-
çesi, 1,6 milyar avro olarak
belirlendi. Bu bütçenin, büt-
çeyi sağlayan kuruluşlara
göre dağılımı; Avrupa Komis-
yonu-800 milyon avro, tekno-
loji alan liderleri-300 milyon
avro, girişim ortakları-200
milyon avro, proje teklif çağ-
rıları yoluyla katılacak ortak-
lar-200 milyon avro ve
altyükleniciler-100 milyon
avro şeklinde gerçekleşecek. 

Konsorsiyum Kurulması
Zorunlu Değil
Clean Sky JTI projelerinde,
büyük sanayi kuruluşları
yüzde 50; KOBİ’ler, üniversite-
ler ve araştırma enstitüleri ise
yüzde 75 oranında destekleni-
yor. Proje çağrılarına, büyük
sanayi kuruluşları, KOBİ’ler,
üniversiteler ve araştırma ens-
titüleri, konsorsiyum kurma
şartı olmaksızın katılım sağla-
yabiliyor. Clean Sky JTI proje
tekliflerinde konsorsiyum
kurma şartı aranmaması, uz-
manlar tarafından, diğer Ar-
Ge programlarına göre büyük
bir avantaj olarak değerlendi-
riliyor.

Değerlendirme 
Kriterleri ve Yöntemleri
Projelerin değerlendirilmesi,
ikisi Clean Sky JTI ofisinde ça-
lışan ilgili proje alan sorum-
lusu ve ikisi de ilgili teknoloji
alan sorumlusu tarafından se-
çilen, 4 bağımsız hakem tara-
fından yapılıyor. Hakemler,
kayıtlarını, Avrupa Birliği’nin
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
research/participants/portal

İnternet sitesi üzerinden ya-
pabilirler.
Projeler, her biri azami 
5 puan olmak üzere 6 kriter
üzerinden değerlendirilir.
Her bir kriterden en az 3 puan
almak gereklidir. Eşik değer,
30 puan üzerinden 20’dir. De-
ğerlendirme kriterleri şöyle
sıralanabilir:
n Teknik mükemmellik,
n Yenilikçi karakter,
n Proje teklif çağrısına ait

şartnameye ve iş planına
uygunluk,

n Projeyi gerçekleştirmek
için gerekli kaynak, 
yönetim yapısı, 
işi gerçekleştirme 
yeteneği ve geçmiş 
performansı,

n Taahhüt edilen bütçe, 
personel ve ekipman 
kaynaklarının verimli 
paylaşımı ve uygunluğu ve

n Avrupa’nın rekabet 
edebilirliğine katkı.

Değerlendirme sonucunda,
fonlamaya hak kazanan bir ku-
ruluş bulunamazsa, proje ko-
nusu bir sonraki çağrıda tekrar
açılabilir. Aynı şekilde, hiç bir

başvuru olmayan başlıklar da
sonraki çağrılarda tekrar gün-
deme gelebilir. Bu proje konu-
ları, bazen ilgili teknoloji alan
temsilcileri tarafından, mevcut
konsorsiyum içerisinde de de-
ğerlendirilebilir. Program ile
ilgili güncel gelişmeler,
http://www.cleansky.eu/ 
İnternet sitesinden takip edi-
lebilir.

Türkiye Aktif Görev
Almalı
Clean Sky JTI sayesinde, Av-
rupa havacılık sanayisi, 1,6
milyar avro değerinde Ar-Ge
fonlaması ve 2017 yılında
sona erecek projeler yoluyla
ciddi bir mesafe kat etmiş
olacak. Programa katılım,
2013 yılı itibari ile çağrılar yo-
luyla sona erse de yakın za-
manda başlayacak Clean Sky
JTI 2 ile birlikte belirlenen
teknoloji alanlarına katılım
konusunda fırsatlar bulunu-
yor. Clean Sky JTI 2 içeri-
sinde, Türkiye’den kurum ve
kuruluşların aktif bir şekilde
yer alacak olması, benzer
alanlarda, önümüzdeki yıl-
larda, Türkiye tarafından Ar-
Ge için harcanacak bütçenin,
en azından yüzde 50’sinin AB
Komisyonu tarafından des-
teklenmesine olanak sağla-
yacaktır. Uluslararası Ar-Ge
projelerinin, maddiyattan
öte, iş birliklerini geliştir-
mesi ve bilgi ve deneyimin
paylaşılması konusundaki
katkıları da göz ardı edilme-
melidir.
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Sürdürülebilir Havacılık
İçin Clean Sky JTI

Avrupa havacılık sanayisinin uzun vadeli stratejik hedeflerini
gerçekleştirmek için 2008 yılında uygulamaya konulan 
Clean Sky Ortak Teknoloji Girişimi (Joint Technology 
Initiative / JTI), havacılığın çevresel etkilerini azaltmak amacıyla

CO2 salınımı, gürültü ve NOX seviyelerinin düşürülmesini hedefleyen, 
büyük ölçekli ve birbiriyle bağlantılı 6 alanda projeleri destekliyor.
Aziz KORU / aziz.koru@gmail.com / editor@savunmahaber.com

CLEAN SKY: GENIŞ VE AÇIK KATILIM Proje teklif çağrıları
yoluyla katılacak
ortak sayısı: 450 
(Bütçenin yüzde 25’i)

Girişim ortağı 
sayısı: 72 
(Bütçenin yüzde 25’i)

Teknoloji Alan 
Lideri sayısı: 12 
(Bütçenin yüzde 50’si)





EADS, Şubat ayında yayınladığı bir teknoloji raporu ile 
sağanak rüzgar (gust) ve türbülans gibi hava olaylarının

uçaklar tarafından önceden tespit edilmesi için yürüttüğü 
çalışmaların son durumunu gözler önüne serdi. LIDAR (LIght
Detection And Ranging / Işık ile Tespit ve Menzil Belirleme)
teknolojisini kullanan EADS araştırmacıları, saniyede 60 kere
ultraviyole (UV) bandında ışık darbeleri yayınlayarak, bu 
darbelerle etrafa saçılan ışınların, atmosferdeki oksijen ve 
nitrojen molekülleri tarafından dağıtılmasını gözlemliyor. 
Havada, dolayısı ile moleküllerde şiddetli bir hareket olmadığı
durum ile şiddetli hareketler olduğu durumdaki dağılımın
farklı olmasından yararlanan araştırmacılar, aradaki farkı 
tespit ederek, uçağın 50 ila 200 metre önündeki havanın 

hareketi ile ilgili ölçüm yapabiliyorlar. Araştırmacılar, gelecekte,
LIDAR’ı doğrudan uçuş kontrol bilgisayarına bağlayarak, 
uçağın gerekli kaçınma manevralarını zamanlıca ve otomatik
olarak yapabilmesini hedefliyorlar. Sistem, tehlikeli durumların
yaşanmasının önlemesi ve uçuş konforu sağlamasının yanı
sıra uçağa binen yapısal yükleri azaltarak uçağın ömrünü
uzatma potansiyeline de sahip. Ayrıca, sistemin, başka bir 
uçağın ardından kalkan ya da inen uçakların maruz kaldığı
hava akımlarını ölçmek için kullanılması da mümkün olacak.
EADS, bir Airbus A340 uçağında denenen sistemin boyut olarak
küçültülmesi, teknolojisinin daha da geliştirilmesi ve gerekli
sertifikasyon aşamalarının tamamlanması ile 10 yıl içinde 
kullanıma alınabileceğini değerlendiriyor. (Kaynak: EADS)
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Rüzgâr ve Türbülansı 
Optik Yöntemlerle Tespit Eden Uçaklar

Elektronik mikro 
sistemlerin giderek

daha düşük maliyetle 
üretilebilmeleri, 
onların, günlük hayatta 
olduğu kadar, askeri
amaçlarla da yoğun olarak
kullanılmasını gündeme
getiriyor. Bu sistemleri
içeren dağıtık uygulamalar
da dikkate alındığında, 
çok sayıda sistemin aynı
anda kullanımda olması 
ve bunların envanterinin
takip edilemez bir hale
gelmesi, askeri uzmanları
düşündürüyor. Çünkü 
takip edilemeyen 
sistemlerin operasyon 
alanında unutulması, 
hem çevre açısından 
hem de bu sistemlerin 
istenmeyen ellere geçmesi
açısından risk oluşturuyor.
Konuya el atan DARPA, 
çözümü, kendi kendine, 
fiziksel olarak ortadan 

kalkacak sistemler 
geliştirmekte buluyor. 
Bu kapsamda Yok Olan
Programlanabilir 
Kaynaklar (Vanishing
Programmable Resources
/ VAPR) başlıklı bir 
program başlatan ve 
bu programla ilgili teklife
çağrı dokümanını 
13 Şubat’ta yayınlayan
DARPA, mevcut 
sistemlerin yetenekleri 
korunurken, onlara, 
bir tetikleme yöntemi ile
faaliyete geçecek ve 
sistemi fiziksel olarak 
ortadan kaldıracak 
yeteneğin kazandırılmasını
hedefliyor. Konu ile ilgili
bir örnek veren DARPA,
suda çözünen birleşenlerden
oluşan bir sistemin, bu 
sistemin bulunduğu 
kutunun açılmasıyla içeri
girecek ışık ile tetiklenerek
su haznesinin kapağını

Kendi Kendine Yok Olan Elektronik Mikro Sistemler

Hazırlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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Helikopterlerin, döner
kanat kavramından 

kaynaklanan ve hız, irtifa 
ve yük taşıma gibi ana 
performans kriterlerini 
etkileyen kısıtları, havacılık
mühendislerinin on yıllardır
kafa yorduğu başlıca 
konular arasında yer alıyor.
Alman uzay ve havacılık 
kurumu DLR, helikopterlerin
performanslarını arttıracak
bir çözüm bulmuş olabilir.
DLR, rüzgâr tüneli testleri
aşamasında olan çalışma 
ile ilgili olarak 4 Şubat’ta 
bilgilendirme yaptı. 
Bilgi notunda, rotor 
pallerinin ileri doğru 
hareketleri sırasında 
oluşturduğu kaldırma 
etkisinin, pal geriye doğru
ilerlerken yerini, kaldırma
kuvvetinin kaybına, 
türbülansa ve rotor 

üzerine etki eden yüksek 
aerodinamik kuvvetlere 
bıraktığına dikkat çeken
DLR, bu etkilerin, helikopterin
azami hızını ve manevra 
kabiliyetini olumsuz 
etkilediğini ve bu etkinin
özellikle yüksek irtifalarda
kendini daha çok 
gösterdiğini belirtiyor.
DLR’nin denediği çözüm 
ise rotor palinde delikler 
açmayı ve bu deliklerden 
dışarıya doğru hava 
verilmesini içeriyor. 
Araştırmacılar, böylece, 
geriye doğru hareket eden
pal yüzünden oluşan 
türbülans etkisini azaltmayı
hedefliyorlar. Aerodinamik
yüzeylerden hava verilmesi,
havacılıkta ilk defa 
uygulanan bir yöntem 
olmamakla birlikte, 
helikopter rotorunda 

bu şekilde uygulanması, 
ilk defa DRL tarafından 
gerçekleştiriliyor. 
Almanya’nın Göttingen 
şehrinde bulunan transonik
(ses hızı civarı) rüzgâr 
tünelinde gerçekleştirilen
denemelerde, üzerinde 

3 mm genişliğinde 
42 delik bulunduran, 
1 m uzunluğunda bir rotor
pali parçası kullanılıyor.
74 adet algılayıcı ile rotor
parçası üzerindeki basınç,
saniyede 6000 kere 
ölçülüyor. (Kaynak: DLR)

Rotor Palindeki Delikler 
Performansı Arttıracak

açan ve sistemin bu 
suda erimesini sağlayan
bir mekanizmaya 
sahip olabileceğini 
değerlendiriyor. Diğer
tetik mekanizması 
örnekleri arasında; 
RF sinyaller, mekanik 
ve ısıl uyarıcılar ve 
ortamın pH seviyesinin
değişmesi gibi etmenler
sıralanıyor. Sistemin 
fiziksel olarak ortadan
nasıl kalkacağı ile ilgili
olarak ise DARPA; 
malzeme, aygıt, 
paketleme ve üretim
yöntemleri konusunda
yapılacak çalışmalarla,
hedeflere ulaşılabileceğini
değerlendiriyor.  
Gelen önerilere göre,
toplam bütçesinin 20 ila
25 milyon dolar arasında
gerçekleşebileceği 
değerlendirilen programın
toplam süresi ise 
5 seneyi bulabilecek.
(Kaynak: DARPA)

Patlayıcıları tespit edebilen 
köpekler, son derece 

etkin olmakla birlikte, 
dikkatlerinin dağılması ya da 
yorulmaları gibi nedenlerle 
istenildiği kadar uzun süre görev
yapamıyorlar. Onların yerini 
alması için geliştirilen “elektronik

burun” uygulamaları ise çeşitli dezavantajlara sahip. Bazı uygulamalar,
fiziki temas ile örnek alınmasını (bir bezin, kontrol edilecek malzemeye
sürülmesi gibi) ve bu örneğin incelenmesini gerektirirken, ortamdaki
madde buharlarından tespit yapan sistemler ise buhar yoğunluğu 
gereksinimleri ile pratik olmanın uzağında kalabiliyor. ABD Enerji 
Bakanlığına bağlı Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (Pacific 
Northwest National Laboratory / PNNL) araştırmacıları; oda 

sıcaklığında ve gerçek zamanlı olarak çalışabilen; ortamdaki, benzer diğer yöntemlere
göre çok daha az miktarda bulunan buharı tespit edebilen bir yöntem geliştirdiler. 
PNNL tarafından 20 Şubat’ta yapılan açıklamaya göre; hava örneklerini alıp, bir tüp içinde 
iyonize ettikten sonra, kütle spektrometresi kullanarak iyonize örnekte iyon tespiti ve 
tanımlaması yapmaya dayanan yöntem, yaklaşık 1 saniye içinde analiz yaparak sonuç 
verebiliyor. Bu süreçte, havanın ısıtılmasına ya da konsantre hale getirilmesine de 
ihtiyaç duyulmuyor. Geliştirilen sistem, patlayıcılarda kullanılan RDX bileşeninin buharını, 
1 katrilyonda 25 parçaya kadar yoğunluklarda bile tespit edebiliyor. (Kaynak: PNNL)

En Etkili 
Elektronik 
Burun

PNNL yetkilileri,
geliştirdikleri sistemde 
ticari bileşenler 
kullanılmakla birlikte, 
fark yaratan özelliğin, 
iyonlaştırma konusundaki
kimyasal yaklaşım 
olduğunu vurguluyorlar.
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Sinyal işleme teknolojilerindeki gelişmeler, radar alanında yeni yeteneklerin gösterilmesinin önünü
açmaya devam ediyor. İspanyol Indra firması liderliğindeki konsorsiyum, Avrupa Savunma Ajansı

(European Defence Agency / EDA) sponsorluğunda yürüttüğü çalışma kapsamında, pasif radar ve ters
sentetik açıklıklı radar (Inverse Synthetic Aperture Radar / ISAR) prensiplerini kullanan ve yüksek 
çözünürlüklü görüntüler üreten bir radar geliştirdi. Toplam 24 ay süren projede, çeşitli İspanyol, 
İtalyan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Macar kurum ve kuruluşları da çalışmalara katkıda bulundu. 
Ortamdaki sayısal karasal (digital terrestrial) TV sinyallerini kullanan radarın, hem sabit hem de 
hareket halindeki platformlarda çalışabileceği gösterildi. Indra, 7 Şubat’ta konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, sinyal işleme yeteneklerine vurgu yaparak, sistemde; STAP (Space Time Adaptive 
Processing / Uzay ve Zaman Adaptif İşleme), MUSIC gibi deterministik olmayan algoritmalar ve 
sayısal huzme oluşturma teknikleri kullandığını bildirdi. (Kaynak: Indra)

İngiltere, uydu 
teknolojileri 

denildiğinde akla gelen 
ilk ülkeler arasında 
yer almasa da aslında 
oldukça etkileyici bir 
yenilikçilik performansına
sahip. Özellikle 2000’li 
yılların başlarında, 
Surrey Üniversitesi Uzay
Merkezi’nin çalışmaları
ile küçük boyutlu gözlem
uydularının geliştirilmesi
konusunda öncülük eden
İngiltere, şimdi de yine 
bu üniversite ve 
üniversiteden ayrılarak
şirketleşen Surrey 
Satellite Technology 
Limited (SSTL) ile önemli
bir yeniliğe daha imza 
atıyor. STRaND-1 (Surrey
Training, Research and
Nanosatellite Demonstrator /
Surrey Eğitim, Araştırma
ve Nano Uydu Göstericisi)
adı verilen araştırma 
uydusu, 25 Şubat’ta, 
Hindistan’ın PSLV roketi
kullanılarak başarı ile 
fırlatıldı ve 785 km 
irtifadaki güneş eş 
zamanlı yörüngesine
oturtuldu. Uydunun en
önemli özelliği, Google
Nexus One modeli bir
akıllı telefon üzerine 
şekillendirilmiş olması.
Üzerlerinde taşıdıkları
kamera, dönü ve ivme 

ölçerler, GPS, gelişmiş 
işlemciler, batarya ve 
telsiz iletişim teknolojileri
ile akıllı telefonlar, güneş
panelleri ve itki sistemi
dışındaki, hemen hemen
tüm uydu bileşenlerini 
barındırıyor. Akıllı 
telefonların bu özelliği
kullanılarak, nano 
boyuttaki uyduların ucuz
ve hızlı bir şekilde 
üretilebilme potansiyeli

bulunuyor. Bu konudaki
ilk deneme özelliğini 
taşıyan STRaND-1, 3U 
(30 cm) boyunda ve 4,3 kg
ağırlığında bir küp uydu
(CubeSat) olarak üretildi.
Yapım ve test aşaması 
3 ay gibi kısa bir sürede
tamamlanan uyduyu 
tasarlayan ve üreten 
mühendisler, bu 
çalışmaların büyük 
bölümünü boş zamanlarında

gerçekleştirdiler. Uydu,
görevinin ilk aşamasında,
Surrey Üniversitesi 
tarafından küp uydular
için geliştirilen, Linux 
tabanlı özel bir bilgisayar
tarafından kontrol 
edilecek. Bu sırada, 
Google Nexus One akıllı
telefonu, bazı deneysel
uygulamaları koşturacak
ve veri toplayacak. İkinci
aşamada ise uydunun
kontrolü tamamen akıllı
telefona devredilecek 
ve telefonun çeşitli 
alt bileşenlerinin uzay 
ortamındaki performansları
gözlemlenecek. Surrey
Üniversitesi ve SSTL 
yetkilileri, STRaND-1’in
uzay ortamında akıllı 
telefon kullanımının yanı
sıra diğer “ilk”lerini şöyle
sıralıyorlar:
n Küp uydu boyutlarında

WARP DRiVE (Water 
Alcohol Resistojet 
Propulsion Deorbit 
Re-entry Velocity 
Experiment / Su Alkol
Resistojet İtki 
Yörüngeden Çıkma 
Atmosfere Giriş 
Hızlanma Deneyi) ve
Elektrikli Darbeli
Plazma İtki Sistemi
(Pulsed Plasma 
Thrusters) denemelerinin
yapılması ve

n Açık kaynaklı bilgilere
göre, 3 boyutlu yazıcı
ile oluşturulan parça
taşıyan ilk uydu olması.

(Kaynak: SSTL)

Pasif Radar ile Yüksek Çözünürlüklü Görüntüler

Indra liderliğinde geliştirilen
radar, Japonya’daki bu televizyon

kulesi gibi noktalardan yapılan
yayınları kullanıyor.

Cep 
Telefonlu
Uydu
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SİBER GÜNLÜK Hazırlayan: Aydın ASLANTAŞ 
aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

Siber alanda yaşanılan güvenlik olayları, her geçen gün 
artıyor ve ülkeleri de kapsayan bir hal alıyor. Bu olayların

önlenebilmesi amacıyla kararlar alınıyor, kanunlar 
yayınlanıyor ve çeşitli stratejiler geliştiriliyor. 2012 yılında 
yapılan Eurobarometre siber güvenlik anketine göre, Avrupa
Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 12’si çevrim içi dolandırıcılık
ve yüzde 61’i de kimlik hırsızlığı ile karşılaşabileceğinden 
çekiniyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 38’i ise siber 
güvenlik endişesinden dolayı kullanıcı davranışlarını 
değiştirdi. “Açık, Emniyetli ve Güvenli Siber Alan” olarak 
sloganlaştırılan Siber Güvenlik Stratejisi, AB'nin siber saldırı
ve kesintilerin önlemesine ve bu tür saldırılara verilecek 
karşılıklara yönelik vizyonu olarak, 7 Şubat’ta yayınlandı. 
Yayınlanan bu kapsamlı vizyonun amacı, özgürlük ve 
demokrasi gibi Avrupa değerlerini daha da ileriye götürmek
ve dijital ekonominin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak
olarak açıklandı. Açıklanan strateji ile AB’nin siber güvenlik
vizyonu ile ilgili öncelikler, beş ana maddede toplandı:
1- Siber mukavemetin arttırılması,
2- Siber suçların önemli oranda azaltılması,
3- Siber savunma politikası oluşturulması ve Ortak Güvenlik

ve Savunma Politikası (Common Security and Defence Policy /
CSDP) ile ilgili yeteneklerin geliştirilmesi,

4- Siber güvenlik için gerekli endüstriyel ve teknolojik 
kaynakların geliştirilmesi ve

5- AB için tutarlı bir uluslararası siber alan politikası 
oluşturulması ve temel AB değerlerini desteklenmesi.

Siber güvenlik stratejisi hakkında yapılan açıklama ile 
beraber, AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası’ndan Sorumlu
Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu tarafından, bir ağ ve
bilgi güvenliği direktifi de teklif edildi. Teklif edilen direktif,
açıklanan stratejinin ana bileşenlerinden birisi olup tüm 
üye devletlerin, ana İnternet sağlayıcıların ve e-ticaret 
platformları ile sosyal ağ ve enerji, ulaştırma, bankacılık 
ve sağlık hizmetleri gibi kritik alt yapı operatörlerinin, 
AB genelinde güvenli ve güvenilir sayısal bir çevre yaratmalarını
gerekli kılıyor. (Kaynak: http://www.eda.europa.eu)

İngilizce kaynaklarda,
“Bring your own device /

BYOD” (kendi cihazını getir)
olarak sloganlaştırılan;
kurum çalışanlarının kendi
mülkiyetlerindeki cihazları
kurum ağına bağlaması 
ve kullanması akımı, 
çalışanların hayatını 
kolaylaştırmakla birlikte, 
özellikle savunma sektörü
ve kolluk kuvvetleri söz 
konusu olduğunda, önemli
bir güvenlik açığı 
oluşturuyor. Konuyla ilgili
çalışmalar yürüten General
Dynamics C4 Systems, 
25 Şubat’ta, İspanya’da 
yapılan Mobile World 
Congress 2013 etkinliğinde,
donanım ile uygulama 
katmanı arasında yer alan
ve uçtan uca bir güvenlik
platformu olan Samsung
KNOX platformunu kullanan
Samsung Galaxy cihazları
üzerinde, “GD Protected”
teknolojisinin de yer alacağını

duyurdu. GD Protected 
yazılımı ile Samsung 

KNOX özellikli cihazlar, 
veri iletişimi, konuşma,
metin ve video konferans 
haberleşmesini, güvenli 
bir şekilde yapılabilecek. 
Bu yılın 2. çeyreğinde, 
yazılımın tasnif dışı 
iletişimlere yönelik sürümü
çıkacak; 3. çeyrekte ise 
yazılımın gizli iletişimleri
yapacak yeteneğe 
kavuşturulması öngörülüyor.
(Kaynak: http://www.gdc4s
.com/gdprotected)

Avrupa Birliği 
Siber Güvenlik Stratejisi

Samsung Mobil Cihazlarına
General Dynamics Koruması

©
Europol

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü
(Stockholm International Peace Research Institute /

SIPRI)’nün 18 Şubat’ta yayınlanan araştırmasında, silah
ve askeri servislere yönelik talebin azaldığı bildirildi.
Araştırmada, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da bulunan
savunma firmalarının da yer aldığı TOP 100 listesinde 
bulunan üreticilerin gelirlerinin yüzde 5 azaldığı; toplam
gelirlerinin ise 410 milyar dolara gerilediği belirtildi.
Çeşitli ülkeler arasında, özellikle son dönemde yaşanan
olaylar sonrasında, siber güvenlik, listenin ilk sıralarında
yer alan firmaların, öncelikli yeni yatırım alanları 
arasında yer alıyor. Raytheon, BAE Systems ve EADS 
Cassidian gibi sektör öncüleri, alternatif gelir kaynakları
yaratabilmek için, sivil sektör gibi farklı alanlara da yöneliyor.
Bu firmaların, siber güvenlik sektöründe; veri, ağ 
koruması yazılımları ve servisleri, test ve simülasyon,
eğitim, danışmanlık ve operasyonel destek alanları gibi
konulara yoğunlaştıkları da raporda yer alan bilgiler 
arasında bulunuyor. (Kaynak: http://www.sipri.org)

Silah Üretiminde Yeni Alan:
Siber Dünya
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