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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Bu sayımızın büyük bölümünü, savunma ve havacılık sanayilerimizin en yetkili 
ağızlarından aldığımız bilgiler ışığında hazırladığımız, Türkiye’nin IDEX katılımına 
ayırdık.

IDEX’e dair, ayrı bir parantez açarak bahsedilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konudan
bahsettikten sonra, sözü, doğal olarak 7-10 Mayıs tarihleri arasında icra edilecek IDEF fuarına
getireceğiz.

Şimdiye kadar görmeye pek alışkın olmadığımız bir şekilde kamu araştırma enstitüsü-sanayi
iş birliğinin de sergilendiği IDEX’te, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti
ASELSAN standında, SOM (Stand-off Mühimmat) füzesi ise ROKETSAN standında sergilendi.

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar’ın da değindiği
üzere, bu gelişme;

-Son birkaç senedir TÜBİTAK enstitülerinin ve firmaların rollerinin biraz daha netleşmeye 
başlamış olduğuna ve

-Çok uzun zamandır sektörün tartıştığı bir konu olan, TÜBİTAK enstitülerinin, projelerde 
firmalarla rekabet etmesi noktasında da bazı değişiklikler olduğuna ve çalışmaların, 
rekabet yerine, iş birliği ortak paydasına yöneldiğine işaret ediyor.

Şimdilik sadece TÜBİTAK SAGE’nin projelerini bu kapsamda görmüş olduğumuz için, 
TÜBİTAK’ın, diğer enstitüleri tarafından geliştirilen, başta radarlar olmak üzere diğer projeler
cephesinde neler olduğunu da merak etmiyor değiliz…

Acaba IDEX’in, IDEF’e bu anlamda bir yansıması olacak mı sorusunu sorduktan sonra, 
biraz da IDEF’i konuşalım…

Herkes nefesini tutmuş bir şekilde IDEF’i bekliyor.

Başlığa da taşıdığımız üzere, hummalı bir IDEF hazırlığı içindeki katılımcılar, 
fuar (fırtına) öncesi derin bir sessizliğe gömülmüş durumda.

Kulağımıza gelen bilgilere göre, bu yılki IDEF’in, başka hiçbir IDEF’e benzemeyeceğini 
söyleyebilir ve IDEF’te Türk Savunma Sanayisi adına çok sayıda sürprizin bizleri beklediğinin
müjdesini verebiliriz.

Bu tespiti yapmamızın ardında yatan ana nedenin, fuara dair sayısal verilerin öncekilere 
kıyasla daha büyük olmasının beklendiğinden değil, sektörün önde gelen oyuncularının,
IDEF’te ilk kez kamuoyu ile paylaşacakları ürünlerinden kaynaklandığını da ekleyelim.

Bu arada IDEF için, Mayıs sayımızdan ayrı bir özel sayı hazırlamakta olduğumuz haberini de
sizlerle paylaşalım. IDEF 2013 özel sayımız, hazırlık çalışmalarını sürdürdüğümüz stratejik
planımız “STRATEJİmsi”ye göre, KOBİ'lere yönelik “KOBİmsi” uygulamalarının da hayata 
geçirildiği ilk sayımız olacak.

Öncelikle fuar katılımcı ve ziyaretçilerine ulaştırılacak IDEF 2013 özel sayımız, 
Mayıs sayımızın yanı sıra fuarın hemen sonrasında bayilere de dağıtılacak.

Nisan ayının öne çıkan gelişmelerini sizlere ulaştıracağımız Mayıs sayımızla yeniden 
birlikte olmak üzere…

Fırtına Öncesi Sessizlik (!)

Yönetim Kurulu Temsilcisi
Can EREL
c.erel@savunmahaber.com
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CMMI (Capability Maturity Model-Integration / Yetenek Olgunluk Modeli-Entegrasyon) 
belgesi alan Türk Savunma Sanayisi firmalarına, Altay Kollektif Şirketi (Altay) ile 

BİTES de katıldı. Altay, 4 Mart’ta, BİTES ise 15 Mart’ta tamamlanan denetimleri sonucunda, 
CMMI-DEV v1.3 belgesi almaya hak kazandılar. Altay tarafından yapılan açıklamada, Altay Yazılım 
Grubu’nun, 3,5 ay gibi kısa bir sürede CMMI belgesini aldığı; hazırlık gözden geçirmesi ve daha 
sonra da proje ilgilileri ile yapılan denetim boyunca; 18 süreç alanında, 356 özel ve 77 genel 
gereklilik için, 2117 adedi yazılı ve 1295 adedi sözlü olmak üzere, toplam 3412 adet kanıtın 
incelendiği bildirildi. CMMI belgeleme süreçlerini yöneten ABD’nin Carnegie Mellon Üniversitesine bağlı
CMMI Enstitüsü verilerine göre, Altay Yazılım Grubu çalışanlarının yüzde 98’i, projelerinin ve 
birimlerinin yüzde 80’i denetlemeye dâhil edildi. BİTES cephesinde ise nihai CMMI değerlendirmesi, 
11-15 Mart tarihleri arasında yapıldı ve çalışanların yüzde 67’si, projelerin de yüzde 25’i incelendi. Firma tarafından 
yapılan açıklamada, yurt içi ihalelere de katılmak için artık temel şartlardan sayılan bu sertifikayı alan BİTES’in, ulusal ve
uluslararası pazarda rekabetini arttırarak, güçlü oyunculardan biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Kale Havacılık; “talaşlı imalat”, “shoot peen prosesi”, 
“kaplama prosesi”, “tahribatsız muayene prosesi”, 

“boya prosesi” hizmetleri ve “gövde kanat yapısal parçalar”
imalatında gösterdiği üstün çalışmalardan dolayı, Boeing 2012 
Performans Mükemmellik Ödülü (Boeing Performance 
Excellence Award / BPEA)’ne layık görüldü. Firma tarafından
yapılan açıklamada, ödülün Kale Havacılık’ın İstanbul, 
Tuzla’daki üretim tesislerinde düzenlenen ve Boeing 
temsilcilerinin de katıldığı bir törende, çalışanlarla birlikte 
kutlandığı belirtildi. 4 Mart’ta düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, Kale Havacılık’ın, Boeing’den mükemmellik ödülü
kazanan ilk Türk tedarikçi firma olduğunu kaydeden Boeing
Türkiye Başkanı Bernard J. Dunn; “Boeing, Kale Havacılık 
çalışanlarının bizim için gerçekleştirdikleri yüksek kaliteli işi 
ve sıkı sıkıya bağlı oldukları olağanüstü yüksek standartları, 
içtenlikle takdir ediyor. Kale Havacılık ile ilişkilerimiz 10 yıldan
fazla bir zamana yayılıyor ve bu başarılı iş birliğini, gelecekte
daha da güçlendirmeyi ümit ediyoruz” dedi. Kale Grubu Teknik
Bölüm Başkanı Osman Okyay ise şunları söyledi: “Bugün
burada, Boeing tarafından onurlandırılan 52 yabancı firmadan
biri olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın
önde gelen havacılık ve savunma şirketlerinden biri olan 
Boeing’den bu ödülü alan ilk Türk firması olmaktan, ülkemizi
uluslararası platformlarda başarıyla temsil ederek bu alanda
da öncü olmaktan ayrı bir gurur duyuyoruz”. Boeing’in küresel

tedarik zinciri, yaklaşık 80 ülkede, 23 binin üzerinde şirketi 
kapsıyor. Her yıl tedarikçilerinin performanslarını; kalite, 
teslimat ve diğer bazı faktörlerle ölçümleyen Boeing’in 2012 yılı
değerlendirmesine giren 594 tedarikçiden yüzde 10’u, BPEA
statüsü almaya hak kazandı. Boeing, bu değerlendirmeyi, 
2012 yılına yönelik olarak, Ekim 2011 ile Eylül 2012 tarihleri
arasını kapsayan dönemdeki kalite ve teslimat performansları
çerçevesinde gerçekleştirdi. Okyay, Kale Havacılık’ın, her iki
kategoride de yüzde 100’e yaklaşan başarı oranlarıyla “Gümüş”
kategorisinde ödül aldığını; bu ödüllerin, aynı zamanda Kale
Havacılık’ın yaratıcılık, işini doğru ve kaliteli yapma, yüksek
standartlar ve ileri teknoloji geliştirme gibi temeller üzerine
kurduğu mükemmeliyetçi yaklaşımının yansıması olan Kalite
Politikası’nın önemli bir göstergesi ve uluslararası alanda
tescili olduğunu ifade etti.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), Eurosatory 2012’nin 
ardından ikinci milli katılım fuar organizasyonunu, 8-11 Mart tarihleri arasında,

Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekleştirilen, IWA 2013 Avcılık ve Atıcılık Fuarı için
gerçekleştirdi. Fuara tabanca, tüfek, mühimmat ve dipçik sektörlerinde faaliyet 
göstermekte olan toplam 9 firma ile katılan SSI’nın kendisi de bir bilgilendirme 
standı açtı. SSI tarafından fuar ile ilgili yapılan açıklamada, 1973 yılından beri 
gerçekleştirilmekte olan IWA Avcılık ve Atıcılık Fuarı’nın; tabanca, tüfek, mühimmat,
avcılık ekipmanları, güvenlik güçlerine yönelik ürünler ve kişisel güvenlik araçları 
açısından en önemli uluslararası etkinliklerden birisi olduğu belirtildi. Açıklamada, 

ihracat artışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri açısından IWA fuarının büyük önem arz ettiği de vurgulandı. Bu sene 
50 ülkeden 1.207 firmanın ve organizasyonun stant açtığı fuarı, 100’den fazla ülkeden gelen, yaklaşık 38.000 kişi ziyaret etti.

Kale Havacılık, Boeing 2012
Performans Mükemmellik
Ödülü’nü kazandı

SSI, IWA 2013 Avcılık ve Atıcılık Fuarı’nda

Altay ve BİTES de CMMI Sertifikası Aldılar

Soldan sağa: Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay; Boeing, Uluslararası Stratejik
Ortaklıklar, Türkiye Ülke Müdürü Kurt Maute, Kale Havacılık Genel Müdürü İlhan Özaydın,
Kale Havacılık Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murathan Toprak ve Boeing
International Başkan Yardımcısı ve Boeing Türkiye Başkanı Bernard J. Dunn.
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Bakanlar Kurulu’nun 655
sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamesi ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı yapısı içinde, 
yeni adı ve yapısı ile 
26 Eylül 2011 tarihinde 
kurulan ve kadrolarına 
11 Eylül 2012 tarihi itibariyle
görevlendirmeler yapılan 
Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Genel Müdürlüğü, ulusal 
havacılık ve uzay teknolojilerine
yönelik çalışmaları kapsamında,
Türkiye’de sektörün önde
gelen isimlerinden 
yararlanmaya devam ediyor. 
Müdürlüğün her geçen gün
daha da artan bir hızla süren
gelişimine katkı sağlamak
üzere davet edilen Uçak Y.
Mühendisi Can Erel, Havacılık
ve Uzay Teknolojileri Genel

Müdürlüğüne, havacılık 
endüstrisi faaliyetleri ve 
gelişim detayları ile ilgili 
analiz ve tespitlerini paylaştığı
bir semineri, 15 Mart’ta verdi.
Ulusal savunma ve havacılık
sanayilerinde görev yaptığı 
30 yılı aşkın sürede, yurt içi ve
yurt dışında endüstriyel, 
Ar-Ge, öğretim ve eğitim,
mesleki araştırma 
faaliyetlerinde görev yapan;
bu sektörlerde yenileşime 
ve iş birliğine dayalı teknoloji
yönetimi ve iş geliştirme 
faaliyetleri ve araştırmaları
ile tanınan Erel’in, “Havacılık
Endüstrisi Ekosistemi-Hava
Aracı BOY Penceresinden…”
başlıklı seminerinin ana ko-
nuları şunlar oldu:
• Küresel bakış ve geleceğe

yönelik 10-20 yıllık 

tahminlerle havacılık 
endüstrisi gelişimi,

• "Kurtuluş” ve “Kuruluş”tan
günümüze Türkiye 
Cumhuriyeti'nde havacılık
endüstrisi gelişimi ve 
yaşanan sorunlar ışığında;
ulusal havacılık endüstrisinin
bugünkü genel yapısı, 
ulusal havacılık 
endüstrisindeki teknolojik
faaliyet / ürün yoğunlukları
ve ulusal hava ulaştırmasının
gelişimi ve geleceği ile

• Hava aracı bakım, onarım,
yenileme (BOY) faaliyet 
süreçleri yönünden, 
"iş beklentilerindeki 
küresel değişimler de 
dikkate alınarak havacılık
endüstrisinin "ekosistem" 
değerlendirilmesi.

Söz konusu seminer, çalışma

ve deneyimlerini, yazdığı 
analiz raporları ve makaleler
yanında, endüstriyel kuruluş
ve yükseköğretim 
kurumlarında düzenlediği
konferans, seminer ve 
çalıştaylarla da paylaşan
Erel’in, Şubat 2013’te aldığı
MSI Dergisi Yönetim 
Kurulu Üyesi sorumluluğu
kapsamında da ilk faaliyeti
oldu. Bu seminer ve 
benzeri çalışmaların, 
yapılandırılmakta olan ve
“STRATEJİmsi” olarak 
adlandırılan MSI Dergisi 
iş stratejisi kapsamında, 
“tabana yayılı, sürdürülebilir
ve rekabetçi sanayi yapısı ile
ihracatın arttırılması”na katkı
sağlama çabaları içinde 
yer alarak, gelecekte de 
sürdürülmesi planlanıyor.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü, Havacılık Endüstrisi 
Ekosistemi’ni Dinledi
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Son dönemde, çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla iş birliklerine ağrılık

veren ve bu konuda çeşitli protokol ve
sözleşmeler imzalayan HAVELSAN, 
iş birliği çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor. Bu paralelde 
HAVELSAN, Türksat Uydu Haberleşme
Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile 4 Mart’ta
bir iş birliği protokolü imzaladı. 
HAVELSAN’da gerçekleşen imza 
törenine, Türksat A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Özkan Dalbay, HAVELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Taş ve 
HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç
ile her iki şirketin yöneticileri katıldı.
İmzalanan protokolde; “Ortak Ürün 
Geliştirme ve Pazarlama”, “Varolan
Projelerin Birlikte Geliştirilmesi” ve
“Ulusal ve Uluslararası Ortak 
Pazarlama Stratejilerinin 
Geliştirilmesi” konularında, her iki 
kuruluşun sahip olduğu birikim ve 
yeteneklerin birleştirilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Türkiye’de daha fazla e-Devlet
projesinin hayata geçirilmesi ve 
bilgi toplumuna dönüşme sürecinin
hızlandırılması ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin e-KKTC dönüşüm 
çalışmalarında iş birliği yapılması da
protokolde kapsanan konular arasında
yer aldı. Protokol uyarınca, her iki 
kuruluş da e-KKTC projesinde yer alan
kurum ve kuruluşların Türkiye’deki 
eşdeğerleri ile eşgüdüm içinde hareket
edebilmesine yönelik teknik altyapı 
ve işletim sistemlerinin kurulması 
noktasında ortak hareket edecek. 
HAVELSAN tarafından yapılan 
açıklamada, e-Devlet çalışmalarında
ortak projelerin yürütülmesi, söz 
konusu alanda ihtiyaç duyulan 
standartların belirlenerek geliştirilmesi,
sistem ve modellerin ulusal ve 
uluslararası alanda pazarlanmasını 
ele alan protokolün, bu alanda 
sürdürülebilir bir “ekosistem”in 
oluşturulmasını hedeflediği de 
vurgulandı. Bu kapsamda, yürütülecek
ortak çalışmalarda, bilişim sektörünün
diğer kuruluşları ile yoğun iş birliği 
süreci de devam ettirilecek.

www.savunmahaber.com

HAVELSAN 
İş Birliklerine 
Devam Ediyor

Düzeltme ve Özür: MSI Dergisi’nin Şubat sayısında yayınlanan; “Türk Savunma
Sanayisi’nin 2012 Yılı Fikri Mülkiyet Hakları Performansı” başlıklı makalede, yayın
tarihi 2012 yılı olan yurt içi patentler arasında, HAVELSAN Hava Elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına alınmış olan “Gemi Veri Dağıtım Sistemi”, sehven 
yer almamıştır. Makale sonunda yer alan; “Yapılan çalışmanın, bilgisayar 
otomasyonunun kullanılamadığı bölümleri, insan kaynaklı hatalara açık olduğu 
ve incelenen patent ve faydalı modellerin savunma sanayisi ile ilişkisinde 
araştırmacının muhakemesi kullanıldığı için bazı hatalar yapılmış olabilir. 
Sunulan sonuçlarda hata olduğunun değerlendirilmesi ve bu durumun yazara 
bildirilmesi durumunda, MSI Dergisi’nin gelecek sayılarında gerekli düzeltmeler
yayınlanacaktır.” ifadesi uyarınca, konu HAVELSAN tarafından MSI Dergisi’ne 
iletilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, hatanın, Türk Patent Enstitüsü’nün 
sunduğu arama hizmetinde, patent başvurusunun görünürlüğü ile ilgili bir 
husustan kaynaklandığı anlaşılmıştır. HAVELSAN, söz konusu ulusal patentin 
eklenmesi ile makalede yer alan “Tablo 1. Türk Savunma Sanayisi’nin 2012 Yılı
Fikri Mülkiyet Hakları Sıralaması”nda 4. sıradaki kuruluşlar arasında yer almıştır.
HAVELSAN’a gösterdiği hassasiyet için teşekkür eder, bu hata nedeni ile 
HAVELSAN ve okuyucularımızdan özür dileriz.
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Mart ayında Türkiye’ye
resmi bir ziyaret yapan

Ürdün Kralı II. Abdullah İbn 
El Hüseyin, temasları 
kapsamında, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ile birlikte, 
TUSAŞ’ı da ziyaret etti. 6 Mart
günü TUSAŞ tesislerine gelen
ve yürütülmekte olan projeler
ile ilgili bilgi alan 
Cumhurbaşkanı Gül ve Kral 
Abdullah’a eşlik eden heyette;
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı, Gnkur.Gn.P.P.Bşk. Korg. Alpaslan 
Erdoğan, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve Ürdün
Büyükelçisi Amjad Adaileh de yer aldı. TUSAŞ Genel Müdürü
Muharrem Dörtkaşlı tarafından verilen brifingi dinleyen Kral 
Abdullah, ardından projeleri yerinde inceledi. İlk olarak özgün
insansız hava aracı ANKA, daha sonra Türk Başlangıç ve Temel

Eğitim Uçağı HÜRKUŞ ve T129 ATAK helikopteri hakkında 
detaylı bilgiler alan Kral Abdullah, ardından, Cumhurbaşkanı
Gül ile birlikte, TUSAŞ tesislerde bulunan Uçuş Kulesi’ne 
çıkarak, incelemeleri sırasında kokpitine oturdukları T129 
helikopterinin gösteri uçuşunu izledi. Kral Abdullah, ziyaretinin
sonunda, TUSAŞ’ta bulunmaktan ve çalışmaları görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD’nin AEA LCC şirketinin,
havacılık ve uzay 

çalışmalarının başarısında
insan faktörünün etkisi ve 
alınan dersleri esas alan
“Mission Success First: 
Lessons Learned” kursu, 
23-24 Mayıs tarihlerinde, 
Ankara’da, TUSAŞ tesislerinde
gerçekleştirilecek. Kursu,
Amerikan Ulusal Havacılık ve
Uzay Dairesi NASA’nın Glenn
Araştırma Merkezi’nin ve uzay
programlarının üst düzey 

yöneticiliğini yapmış, iki 
deneyimli bilim insanı 
Joe Nieberding ve Larry Ross
verecek. Kurslar geçtiğimiz
yıl, Can Erel tarafından, 
Anadolu Üniversitesi Sivil 
Havacılık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (SHAUM)
ile koordine edilerek, bu 
merkezin organizasyonunda,
5-6 Mart 2012 tarihinde 
Ankara'da, 8–9 Mart 2012 
tarihinde ise Eskişehir'de 
düzenlenmişti. Düzenlenen ilk

kurslarla ilgili detay 
değerlendirme ise "Havacılık
ve Uzay Çalışmalarının 
Başarısında İnsan Faktörünün
Etkisi ve Alınan Dersler" başlığı
ile MSI Dergisi’nin (Nisan 2012)
78’inci sayısında yayınlanmıştı.
Geçen yıl düzenlenen kurslara,
konu ile ilgili 25 kurum ve 
kuruluştan 133 temsilci katılmış,

kurs sonunda bazı katılımcılar,
benzer uygulamaların daha
sonraki aylarda yenilenmesi
yönünde görüş belirtmişlerdi.
TUSAŞ tesislerinde 
gerçekleştirilecek kurs, 
aynı zamanda bu talep 
paralelinde yapılan çalışmalar
sonucunda düzenlenen 
ilk kurs da olacak.

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, yenilikçi iş fikirlerini işe dönüştürme şansı 
yakaladığı, Türkiye’nin en büyük girişimcilik yarışması Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) için

başvurular, 19 Nisan’da sona erecek. Girişimcilerin sürekli artan ilgisine sahne olan YFYİ,
2012 yılında aldığı 852 başvuru ile bu alandaki rekoru da elinde tutuyor. Yarışmayı 
kazananlar, ücretsiz ofise ve girişim sermayesine kavuşurken, diğer yarışmacılar da
süreç içerisinde mentor, eğitim, yatırımcı, koç ve danışmanlık gibi çeşitli desteklerden
faydalanabiliyor. MSI Dergisi’nin basın sponsorları arasında yer aldığı yarışma, 2013 

yılında da girişimcilere çok önemli destekler sağlayacak. Bu sene verilecek ödüller 
arasında; ELGİNKAN Vakfı Büyük Ödülü (100.000 TL), Savunma Sanayii Müsteşarlığı Büyük

Ödülü (100.000 TL), OSTİM Özel Ödülü (25.000 TL) ve ASELSAN Özel Ödülü (25.000 TL) yer 
alıyor. Sunulan tüm bu hizmetler ile birlikte, girişimcileri desteklemek için hazırlanmış havuzunun

büyüklüğü ise 1,5 milyon lira. Yarışmaya başvurular www.yfyi.com adresinden yapılabiliyor.

Yeni Fikirler Yeni İşler 2013 Başlıyor

TUSAŞ, Kral
Abdullah’ı
Ağırladı

"Mission Success First: 
Lessons Learned" Kursu
Şimdi de TUSAŞ İçin 
Düzenleniyor
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Seri üretim hattından çıkan ilk A400M’nin
teslimatı için gerekli kilometre taşlarını

birer birer geçen Airbus Military, A400M için
sivil tip sertifikasyonunu da 13 Mart’ta aldı.
Avrupa sivil havacılık otoritesi EASA 
(European Aviation Safety Agency) 
tarafından verilen sertifikasyon ile bir ağır
nakliye uçağı ilk kez envantere girmeden
sertifiye edilmiş oldu. Sertifikasyon 
sürecinde A400M, olağan ve olağanüstü uçuş koşullarında 
kullanımı ile ilgili zorlu testlerden geçti. Uçak, aynı zamanda,
Basra Körfezi’nin çöl sıcağında, İsveç ve Kanada’nın soğuğunda
ve Bolivya’nın yüksek rakımlı La Paz Havaalanı’nda, istenilen
performansı gösterdiğini ispatladı. Sertifikasyon süreci, toplam
300 saat süren işlevsellik ve güvenilirlik testleri ile sona erdi.
A400M’nin teslimat öncesinde ilk harekât imkân ve kabiliyeti
iznini de kazanması gerekiyor. Bu kapsamda çalışmalara 
devam eden ve havada yakıt ikmali, ikmal maddelerinin ve 
paraşütçülerin havadan indirilmesi ve alçaktan uçuş gibi askeri
işlevlerle ilgili testlere de başlayan 5 uçaklık test filosu, 
toplamda 1.600 uçuşta, 4.800 uçuş saatine ulaştı. Sertifikasyon
ve test çalışmalarında bu gelişmeler yaşanırken, 6 Mart’ta, seri
üretim hattından çıkan ve Fransız Hava Kuvvetlerine teslim 

edilecek olan ilk A400M de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş, 
5 saat 42 dakika sürdü. A400M’nin bir diğer müşterisi olan 
İngiltere ise uçaklarını teslim almadan eğitim hizmetleri ile ilgili
sözleşmeyi imzaladı. Airbus Military tarafından 4 Mart’ta yapılan 
açıklamada, firmanın, Thales UK firmasıyla birlikte, İngiltere
Savunma Bakanlığı ile 18 yıl yürürlükte kalacak bir sözleşme
imzaladığı bildirildi. Airbus Military–Thales UK ortak girişimi
olan A400M Training Services Ltd. tarafından sağlanacak 
hizmet, İngiltere’nin Oxfordshire şehrinde bulunan Brize Norton
Hava Üssü’nde; eğitim okulu, tam uçuş simülatörleri ve ilgili
sanal eğitim ekipmanlarının kurulumunu ve İngiliz Kraliyet 
Hava Kuvvetleri personelinin desteklenmesini içeriyor. Kurulum
ile ilgili işlemlerin, 2014 yılının bahar aylarında tamamlanması
öngörülüyor.

A400M’nin 
Sivil Sertifikasyonu 
Tamam
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın F-16 uçaklarında
kullanılmak üzere tedarik edilecek keşif podları, UTC Aerospace

Systems tarafından sağlanacak. UTC Aerospace Systems, 
DB-110 hava keşif sisteminin Türkiye tarafından seçildiğini, 
1 Mart’ta yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, sözleşmenin,
Hv.K.K.lığı adına çalışmaları yürüten ASELSAN ile imzalandığı ve 

4 adet sistemin teslim edileceği
belirtildi. Bedeli açıklanmayan
sözleşme, uçaklarda 
kullanılacak sistemlerin yanı
sıra 3 adet taşınabilir görüntü
kıymetlendirme sistemini, 
eğitimleri ve lojistik desteği de
içeriyor. Daha önceden 
9 ülkenin F-16 uçakları için 
seçtiği sayısal ve gerçek 
zamanlı taktik bir keşif sistemi
olan DB-110, elektro-optik ve
kızılötesi algılayıcıları ile 
gündüz ve gece şartlarında 
görüntü alabiliyor. Görüntüler 

gerçek zamanlı olarak yerdeki birimlere aktarılabildiği gibi 
kokpitten de izlenebiliyor; böylece pilotlar görev sırasında 
hedefleri doğrulayabiliyor ve ortaya çıkan fırsatları 
değerlendirip görev profilinde değişikliklere gidebiliyor.

SAVUNMA KISA

Keşif Podunda Mutlu Sona 
UTC Aerospace Systems Ulaştı
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Saab, Mart ayında, 
Havadan Erken İkaz ve

Kontrol (HEİK) çözümleri 
ile ilgili gelişmelerle 
gündemdeydi. 1 Mart’ta,
Brezilya tarafından 
kullanılmakta olan 
E-99 HEİK uçaklarının 
Erieye sistemlerinin 
güncellenmesi için yaklaşık
106 milyon lira değerinde 
bir sözleşmeyi Embraer ile
imzaladığını açıklayan Saab,
21 Mart’ta ise Saab 2000
uçağı üzerinde şekillendirilen
HEİK çözümünü kullanan bir

müşterisi ile sistemin destek
faaliyetlerini kapsayan ve
değeri 380 milyon lira olan
bir anlaşma imzaladığını 
duyurdu. Saab, ikinci sipariş
ile ilgili ülke bilgisi vermekten
kaçınsa da yabancı 
yayınlarda, söz konusu 
ülkenin Suudi Arabistan 
olduğuna dair haberler 
yer aldı. Mart ayında Gripen
cephesinde de gelişmeler
yaşandı. Saab, geçtiğimiz ay
açıklanan yol haritası 
çerçevesinde, Gripen E’nin
geliştirilmesi çalışmaları
kapsamında, İsveç savunma
tedarik kurumu FMV ile 
yaklaşık 3 milyar lira 
değerinde bir geliştirme
sözleşmesi imzaladı. 
22 Mart’ta duyurulan 
sözleşme, 2015-2023 yılları
arasında gerçekleştirilecek 
faaliyetleri kapsıyor.

Saab’ın 
Mart 
Ayındaki 
Popüler
Ürünü HEİK
Oldu
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Törene; İçişleri Bakanı
Muammer Güler, Milli
Savunma Bakanı Dr.

İsmet Yılmaz, Deniz Kuvvet-
leri Komutanı Oramiral Murat
Bilgel, Jandarma Genel Ko-
mutanı Orgeneral Bekir Kal-
yoncu, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar ve
Sahil Güvenlik Komutanı
Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu
ile ana yüklenici HAVELSAN
ve alt yükleniciler ASELSAN,
Aydın Yazılım ve Elektronik
Sanayii A.Ş. (AYESAŞ) ve 
MilSOFT Yazılım Teknolojileri
A.Ş. (MilSOFT) firmalarının
yöneticileri başta olmak
üzere çok sayıda davetli ka-
tıldı.
Törende ilk olarak SSM Elek-
tronik Harp ve Radar Sistem-
leri Daire Başkanlığı Radar
Sistem Projeleri Grup Müdürü
Murat Aksoy tarafından, proje
ile ilgili bir bilgilendirme su-
numu yapıldı. Aksoy, ihtiyaç
sahibi makamın Sahil Güven-

lik Komutanlığı (S.G.K.lığı) ol-
duğu projenin amaçlarını
şöyle sıraladı:
n Her türlü kaçakçılığın, 

yasadışı göçün ve 
su ürünleri avcılığının 
önlenmesi,

n Arama kurtarma 
faaliyetlerindeki etkinliğin
arttırılması,

n Deniz sınırlarının ve deniz
çevresinin korunması,

n Şüpheli gemilerin 
izlenmesi ve

n S.G.K.lığı sorumluluk 
sahasında faaliyet 
gösteren su üstü 
unsurlarının tespit ve 
teşhis edilebilmesi.

Aksoy’un ilettiği bilgilere
göre, yurt içi geliştirme ola-
rak ele alınan ve HAVELSAN
liderliğinde hayata geçirile-
cek proje kapsamında, top-
lam 5 adet merkez ve çeşitli
algılayıcılarla kıyıların gö-
zetleneceği 10 adet istasyon
kurulacak ve bu yapının,

MSI Dergisi - Nisan 2013                                                                                                                                         www.milscint.com

ÖZEL HABER

Türk Denizleri, HAVELSAN 
Liderliğinde Geliştirilecek
SGRS ile Daha Güvenli Olacak

Türkiye gibi uzun kıyıları olan ülkelerin
anayurt güvenliğinin en önemli 

cephelerinden birisi olan kıyıların, 
modern teknolojiden faydalanılarak 
izlenmesi; kaçakçılık, yasadışı göç, 

yasadışı balıkçılık ve deniz kirliliği ile
mücadele açısından kritik öneme sahip

bir yetenek olarak öne çıkıyor. Belli 
noktalara radar ve elektro-optik 

algılayıcılar yerleştirmenin çok daha 
ötesinde, karmaşık teknolojiler gerektiren
bu yeteneğin kazanılması için Savunma

Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve HAVELSAN
liderliğinde bir ekip kolları sıvadı. 

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS)
Projesi’nin imzaları, 26 Mart’ta, SSM’de

düzenlenen törenle atıldı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com
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SGRS Projesi kapsamında, Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ile Deniz Bilgi Sistemi (DBS)’nin entegrasyonu da gerçekleştirilecek..
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diğer kurumların sistemle-
riyle entegrasyonu sağlana-
cak. Entegrasyon sağlanacak
sistemler arasında; Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’nın Uzun Ufuk
Projesi ile Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğının boğaz ve limanlarda
tesis ettiği sistemler de yer
alıyor. Kaynakların en verimli
şekilde kullanılması için,
SGRS kapsamında kurula-
cak istasyonların yerleri be-
lirlenirken, bu sistemlerin
kapsamadığı alanlar göz
önüne alınmış. Aksoy, imza-
lanan sözleşmenin bedeli-
nin 112 milyon lira olduğunu,
sanayi katılımı ve offsetin ise
yüzde 80 oranında gerçekleş-
tirileceğini belirtti.
SGRS, 3 faz halinde hayata
geçirilecek. Törende imzası
atılan 1. faz kapsamında:
n SGRS Komuta Kontrol 

Yazılımı’nın geliştirilmesi,
n Ege, Marmara ve Batı 

Karadeniz’de kesintisiz
kapsama sağlayacak 
şekilde, toplam 10 adet
Sahil Gözetleme 
İstasyonu’nun kurulması,

n Biri Ankara’da Harekât
Merkezi olmak üzere, 
toplam 5 Kontrol Merkezi
(Kimliklendirme ve İzleme
Merkezi’)’nin kurulması ve

n SGRS ile 5 ayrı kurum
(Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ve Dz.K.K.lığı)
arasında entegrasyonun
sağlanması yer alıyor.

Projenin 1. fazında geliştirile-
cek sistemin, 2017 yılında
hizmete girmesi planlanıyor.
Projenin 2. fazında Karadeniz,
3. fazında ise Akdeniz kıyıla-
rının kapsanmasının tamam-
lanması hedefleniyor. 
SGRS istasyonlarında, ASELSAN
üretimi SERDAR Sahil Gözet-
leme Radarı ve elektro-optik
algılayıcılar bulunacak. Sistem
yazılımları ise HAVELSAN,
AYESAŞ ve MilSOFT tarafın-
dan geliştirilecek. Sistemin
genel entegrasyonundan ise
aynı zamanda ana yüklenici
sıfatını da taşıyan, HAVELSAN
sorumlu olacak.
SGRS, sahil gözetleme istas-
yonlarından herhangi bir
temas sağlandığında, radar iz
bilgileri ve kamera görüntü-
lerini, istasyonun bağlı ol-
duğu Kimliklendirme ve
İzleme Merkezi’ne iletecek.
Bu merkezlerde, kamu kuru-
luşlarından ve uluslararası
veri tabanlarından gelen bil-
giler kullanılarak, tanımlama
gerçekleştirilecek ve şüpheli
bir durumda derhal müda-

hale edilmesi sağlanacak.
Tüm kimliklendirme ve iz-
leme merkezlerinden ve
diğer sistemlerden gelen bil-
giler, Ankara’daki Harekât
Merkezi’ne ulaşacak ve bu-
rada birleştirilerek Türki-
ye’nin tanımlanmış deniz
resmi oluşturulacak. Bu
resim, aynı zamanda ilgili
kamu kuruluşları ile de pay-
laşılacak.

Ana Entegratör 
HAVELSAN
Törende, ana yüklenici 
HAVELSAN adına konuşmayı,
İş Geliştirme ve Pazarlama
Direktörü Alparslan Kuloğlu
yaptı. Projede, farklı tip ra-
darlardan ve elektro-optik 
algılayıcılardan gelecek veri-
lerin entegre edileceğini; bu
açıdan bakıldığında, yazılım
çalışmalarının projenin bel-
kemiğini oluşturduğunu be-
lirten Kuloğlu, projenin
yazılım bileşenini, “Sahil Gü-
venlik Bilgi Sistemi” (SGBS)
olarak adlandırdıklarını söy-
ledi. Bunun karşılığında,

diğer kamu kurumlarının il-
gili sistemlerinden ve veri ta-
banlarından oluşan, “Deniz
Bilgi Sistemi”nin bulundu-
ğunu ve bu iki sistemin en-
tegre edileceğini anlatan
Kuloğlu, proje sonunda, yurt
çapında entegre bir sistem
ortaya çıkacağını vurguladı.
Projenin ayrıntılı takvimi hak-
kında da bilgi veren Kuloğlu;
n Projenin ilk 30 ayının 

sistem tasarımı, yazılım
geliştirme süreçleri, 
ihtiyaç olan donanımın 
tedariki, inşaat ile ilgili bir
takım alt yapıların 
hazırlanması ve bunların
kurulumu ile süreceğini,

n Sonraki 9 aylık sürede,
sistem bileşenlerinin 
kurulumlarının, 
entegrasyonlarının 
ve testlerinin 
gerçekleştirileceğini,

n Saha kabul testleri ve 
devreye alma işlemlerinin 
6 ay süreceğini,

n Tüm çalışmaların ise 
45 ayda tamamlanacağını

anlattı.
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Kimliklendirme ve
İzleme Merkezi
(KİM)’nin tasarımını
gösteren temsili çizim

SSM Elektronik Harp ve Radar Sistemleri 
Daire Başkanlığı Radar Sistem Projeleri 

Grup Müdürü Murat Aksoy
HAVELSAN İş Geliştirme ve 

Pazarlama Direktörü Alparslan Kuloğlu
Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral

Hasan Uşaklıoğlu
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ÖZEL HABER

Teslimatın ardından, 2017-
2019 yılları arasında projenin
2 senelik garanti süresi baş-
layacak ve şimdiden bir opsi-
yon olarak öngörülmüş olan
10 yıllık bakım ve idame sü-
reci, karar alınması duru-
munda, 2019-2029 yılları
arasında garanti süresini iz-
leyecek.
Kuloğlu’nun sunumunda,
projenin kurgusu ile ilgili bil-
giler de yer aldı. Daha önce
SSM tarafından en fazla alt
yüklenici kullanan şirket unva-
nına layık görülen HAVELSAN;
projede ana entegratörlük
görevini üstlenerek sistem

mimarisini ve tasarımını ge-
liştirecek, aynı zamanda 
AYESAŞ ve MilSOFT’un da rol
alacağı bir süreçte, sistem
yazılımını geliştirecek ve çe-
şitli ürünlerin teminini ger-
çekleştirecek. Radar ve
elektro-optik algılayıcılar
ASELSAN; haberleşme altya-
pısı Türk Telekom tarafından
sağlanacak. İnşaat faaliyet-
leri için yine yerli firmalardan
yararlanılacak. Projedeki iş
payının dağılımı ise şöyle ger-
çekleşecek:
n HAVELSAN yüzde 36,4,
n AYESAŞ yüzde 15,5,
n MilSOFT yüzde 15,4,

n ASELSAN yüzde 9 ve
n Türk Telekom yüzde 2,7.
Hangi altyükleniciler tarafın-
dan gerçekleştirileceği daha
sonra belirlenecek olan bilgi,
ağ ve çevresel bileşenler
yüzde 15,9, inşaat faaliyetleri
de yüzde 5,1 paya sahip. Ku-
loğlu, projede yerli katkı ora-
nının en az yüzde 70 olacağını,
yüzde 80’e ulaşabileceklerini
öngördüklerini ve tamamen
milli olarak geliştirilecek ve
gerekli yerlerde açık kaynak
kodlu ticari ürünlerin kullanı-
lacağı yazılım konusunda, dışa
bağımlılıklarının olmayacağını
özellikle belirtti. Kuloğlu’nun

vurguladığı bir diğer konu da
KOBİ’lere verilen iş payı ko-
nusunda, yüzde 20’ye ulaşa-
cakları oldu. Çalışmaların
Ar-Ge ayağını da ihmal etme-
yen HAVELSAN, TÜBİTAK
desteği ile bilgi güvenliği konu-
sunda, “Kelepçe” adı verilen
bir Ar-Ge projesini de SGRS
kapsamında yürütecek.

Güncel Yazılım 
Teknolojileri
Kuloğlu, projenin yazılım bi-
leşeninin teknolojisi ile ilgili
bilgilere de sunumunda yer
verdi. Üç katmanlı mimariye
göre geliştirilecek yazılım;

©
H

A
V

EL
SA

N

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Murad Bayar

Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz

İçişleri Bakanı 
Muammer Güler

Temsili Sahil
Gözetleme 
İstasyonu
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kullanıcı arayüzü, ara sunu-
cular ve veri tabanı sunucu-
ları ile ilgili bileşenlerden
oluşacak. Her biri ayrı coğrafi
konumlardaki bilgisayarlar
üzerinde koşacak olan bu ya-
zılım bileşenlerinden oluşan
mimari, SGRS’ye gelecekte
genişleyebilme esnekliği
sağlayacak.
Yazılım ile ilgili bir diğer
önemli özellik, çeşitli kamu
kurumları ile oluşturulacak
arayüzlerde, servis odaklı mi-
marinin kullanımı olacak.
Kamu kurumları ve SGRS,
birbirleri ile arayüzleri belir-
lenmiş olan servisler üzerin-
den bağlantı kuracakları için,
arka planda koşan yazılımdan
etkilenmeden entegre olabi-
lecekler. Böylece, mevcut
sistemlerde koşan ana yazı-
lımlara müdahale edilmesine
ihtiyaç duyulmaksızın enteg-
rasyon sağlanabilecek. Yazı-
lımın kullanıcıya sağlayacağı
bir diğer imkân da sistemin
operasyon modunun yanı sıra
bir de simülasyon modunun
bulunması olacak. Simülas-
yon modu ile çeşitli eğitim ve
tatbikatların, SGRS üzerinde
gerçekleştirilmesi mümkün
olacak.

SGRS’nin önemli teknolojik
özelliklerinden birisi de füz-
yon yetenekleri olacak. Ör-
neğin sistem, komşu sahil
gözetleme istasyonlarının
her ikisinin de radarlarında
gözüken bir geminin, aynı
gemi olduğunu kullanıcısına
bildirecek.

Kara Sınırları da 
Benzer Şekilde 
Korunabilir
Kuloğlu, SGRS ile bir ilki ger-
çekleştirerek, proje ile ihracat
çalışmalarını da şimdiden baş-
lattıklarını, alt yüklenicileri ile
imzaladıkları sözleşmelerde,
yurt dışı çalışmalarında bera-
ber hareket etme ile ilgili mad-
delere yer verdiklerini,
HAVELSAN’ın pazarlama ekip-
lerinin şimdiden Ürdün, Filipin-
ler ve Brezilya gibi ülkelerde
temaslara başladığını söyledi.
Kuloğlu, konuşmasının so-
nunda, HAVELSAN’ın ve proje
ekibinin, kara sınırlarının ko-

runması gibi diğer projelerde
alabileceği rollere de değine-
rek sözlerini şöyle tamamladı:
“… Burada önemli bir proje
modeli var, dolayısıyla benzer
bir proje modelinin, kara sınır-
larımızın korunması açısından
da çok fayda sağlayacağını dü-
şünüyorum. Çünkü burada

gerçekleştirilen yazılım, sis-
tem, sistem mimarisi, bütün
alt yapılar, esasında çok büyük
bir benzerlikle kara sınırları-
mızın korunması amacıyla da
kullanılabilir. Dolayısıyla o
alanda yapılacak bir projede,
mükerrer yatırımların önlen-
mesinin, sistemlerin birbirle-
riyle konuşmasının ve
entegrasyonunun üzerinde
durulmasının, altının çizilmesi
gereken bir konu olduğunu
vurgulamak isterim. Bu da ta-
mamlandıktan sonra, Emniyet
Genel Müdürlüğünün sistem-
lerinin de entegre edilmesiyle
beraber, esasında tam bir

anayurt güvenliği unsurunun
sağlanması mümkündür”.

S.G.K.lığının 
Güveni Tam
Sahil Güvenlik Komutanı
Tümamiral Uşaklıoğlu da tö-
rende bir konuşma yaptı. Ko-
mutanlık olarak üstlendikleri

görevler ve bunların zorluk-
ları hakkında bilgi veren
Tümamiral Uşaklıoğlu, sahil
güvenlik kuvvetlerinin klasik
görevlerinin yanı sıra deniz ti-
caret yolları ve enerji nakil
hatlarının güvenliğinin sağ-
lanmasını da üstlenilen görev-
ler arasında saydı. Denizde
işlenen suçların tespiti için
kullanılagelen devriye gibi ge-
leneksel yöntemlerin; deniz
yetki alanlarının büyüklüğü,
artan deniz trafiği ve yasadışı
faaliyet yürütenlerin alternatif
uygulama araçları nedeniyle
suçla kesintisiz mücadele için
yetersiz kaldığına dikkat
çeken Tümamiral Uşaklıoğlu,
deniz yetki alanlarının kesinti-
siz gözetlenme ihtiyacının
SGRS Projesi’ni doğurduğunu
anlattı. Tümamiral Uşaklıoğlu,
sözlerini, projenin zamanında
bitirileceği konusunda hiç
şüphe duymadıklarını vurgu-
layarak tamamladı.

Titiz Çalışma
Törenin bir sonraki konuş-
macısı, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar oldu.
Projenin sözleşme aşama-
sına getirilmesi sırasında
gerçekleştirdikleri titiz çalış-
mayı anlatan Bayar, bu sü-
reçte, ilgili bütün kurumların
alt yapılarını entegre edebil-
mek için çalışmalar yürüt-
tüklerini ve istasyonların
kurulacağı yerlerin belirle-
nebilmesi için, toplam 661
adet saha incelemesi yapıldı-
ğını söyledi. 
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Bakan Güler, projenin süresinin
kısaltılması ile ilgili 

değerlendirmelerini, 
Bayar ve Yamaç’ı da kürsüye

davet ederek yaptı.
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Bayar, projede devletin tüm
altyapısının, mükerrer yatırım
olmadan kullanılacağını ve
projenin milli çözüm olarak,
yüksek bir yerli katkı oranı ile
gerçekleştirileceğini belirte-
rek konuşmasını sonlandırdı.

Teknolojide 
Geldiğimiz Seviyenin
Güzel Bir Örneği
Törende Milli Savunma Ba-
kanı Dr. İsmet Yılmaz da kısa
bir konuşma yaptı. Projenin
hazırlıklarının 2006 yılında

başladığını, 2013 yılında imza
atıldığını ve ilk teslimatın 
45 ayda gerçekleştirileceğini
hatırlatan Dr. Yılmaz, proje-
nin hiçbir gecikme olmaksı-
zın, hatta planlanandan daha
erken tamamlanmasını bek-
lediklerini söyledi. Geçmişte
benzer projeleri yabancı şir-
ketlere yaptırdıklarını anlatan
Dr. Yılmaz, artık tamamen
milli bir çözüm sunulabildi-
ğini, bunun da teknolojide
hangi seviyeye gelindiğinin
güzel bir örneği olduğunu be-

lirtti. Dr. Yılmaz, projede ge-
liştirilecek sistemi “Deniz
MOBESE’si” olarak ifade etti
ve denizlerin artık daha gü-
venli olacağını vurguladı.

Süre Uzun
Törende son konuşmayı, İçiş-
leri Bakanı Muammer Güler
yaptı. Projenin kapsamı ve su-
nulan çözüm ile ilgili memnu-
niyetini belirten Güler; deniz
yetki alanları ile deniz alaka ve
menfaatlerinin gerektirdiği
her yerde, denizde ve havada,

mesai kavramı gözetmeksizin
başarıyla görev yapan S.G.K.lı-
ğının son yıllarda uygulamaya
koyduğu projelerle hem mev-
cut kuvvet yapısını hem de
imkân ve kabiliyetlerini geliş-
tirmeye devam ettiğini vurgu-
ladı. Güler, projenin süresini
uzun bularak, projenin planla-
nan süreden daha erken ta-
mamlanması konusunda da
talimat verdi.
Tören, imzaların atılması,
toplu fotoğraf çekimi ve kok-
teyl ile sona erdi.
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Abu Dhabi’de, 124.000 metrekarelik Ulusal Sergi 
Merkezi (Abu Dhabi National Exhibition Centre /
ADNEC)’nde gerçekleştirilen IDEX; 12 sergi salonun-

dan oluşan 35.000 metrekarelik kapalı alanı, açık sergi alanı
ve kara araçları ve helikopterlerin gösteriler yapabildiği
alanlarıyla ziyaretçilerine dolu dolu bir fuar tecrübesi ya-
şattı. Deniz sistemlerinin sergilendiği NAVDEX fuarı ile bir-
likte gerçekleştirilen IDEX, bu sene ilk defa insansız hava
aracı (İHA)’lara yönelik özel bir sergi alanına da ev sahipliği
yaptı. Fuarın bir diğer farklı özelliği, ürünlerini ilk defa ser-
gileyen firmalar için de özel bir alanın ayrılmış olmasıydı.
IDEX ile birlikte organize edilen Körfez Savunma Konferansı

IDEX 2013 ÖZEL

Dünyanın önde gelen savunma pazarlarından Orta Doğu bölgesinin 
en önemli savunma fuarı olarak nitelendirilen IDEX (International 
Defence Exhibition and Conference / Uluslararası Savunma Sergisi ve
Konferansı), 17-21 Şubat tarihleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri

(BAE)’nin başkenti Abu Dhabi’de gerçekleştirildi. Fuarın; BAE, ABD, İngiltere,
Fransa ve Almanya’nın yanı sıra en büyük katılımcılarından birisi olan Türkiye,
hem yerli firmalar ile yaptığı iş birliklerinin sonuçları hem de ROKETSAN 
cephesinden gelen ihracat haberi ile dikkatleri üzerine çekti.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Can EREL / c.erel@savunmahaber.com

Türk Katılımı, IDEX ile 
Birlikte Büyüyor
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(Gulf Defence Conference) ise fuardan bir gün önce, 16 Şu-
bat’ta gerçekleştirildi.
IDEX’te, 59 ülkeden 1.112 firma, ürünlerini sergiledi. 5 gün
süren fuar, 80.000’in üzerinde ziyaretçi çekti. Fuar organi-
zasyonu tarafından yapılan açıklamada, bu yılki fuarın, bu-
güne kadar gerçekleştirilen en büyük IDEX olduğu belirtildi.
Türk Savunma Sanayisi, IDEX’e, Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM) liderliğinde milli katılım gerçekleştirdi. Mer-
kezinde SSM’nin standının bulunduğu Türk Pavyonu’nda,
toplam 34 firma bağımsız stant açtı. OSTİM Savunma ve Ha-
vacılık Kümelenmesi (OSSA) ve ODTÜ Teknokent Savunma
Sanayii Kümelenmesi (TSSK) de geniş alanlı stantlar aça-
rak, bu alanlarda, bünyelerinde bulunan çeşitli firmaların
alt stantlar kurmalarına olanak sağladılar. Ayrıca, IDEX’te
ürünlerini ilk defa sergileyen firmalar bölümünde 1 ve 
NAVDEX denizcilik fuarının alanında 1 adet Türk firmasının
standı yer aldı. Firmalara ek olarak IDEF fuarı için de bir
stant bulunuyordu.
Fuar, sözleşmeler konusunda da hareketli geçti. BAE, fuar
süresince, toplam değeri yaklaşık 6 milyar 860 milyon lira
olan 55 adet sözleşme imzaladı. Türkiye, fuarda, gerek ka-
tılımının genişliği gerekse sergilediği ürünlerle göz dol-
durdu. ASELSAN ve ROKETSAN’ın ürünlerinin, bu
firmaların kendi stantları dışında da sergileniyor olması,

Türk firmalarının bölgede kurduğu iş birliklerinin geldiği
noktayı gösteren güzel örnekler olarak gözlerden kaçmadı.
Fuarın en önemli gelişmesi ise kuşkusuz ROKETSAN’ın
BAE’den CİRİT füzeleri için sipariş alması oldu. Türk Sa-
vunma Sanayisi’nin bu önemli gövde gösterisini, MSI Dergisi
de toplam 4 kişilik bir ekip ile yerinde izledi. Fuar kapsa-
mında öne çıkan gelişmeleri, ilerleyen sayfalarımızda siz-
lerle paylaşıyoruz.

TUSAŞ’ın İHA özel sergi alanındaki standı

NAVDEX sergi alanında yer alan 
BAE Deniz Kuvvetlerinin 
AS565 Panther helikopteri
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MSI Dergisi: Öncelikle IDEX 
kapsamındaki Türk katılımına ilişkin
genel bir değerlendirme yapar mısınız?
Murad Bayar: Malum, bu bölgedeki en
önemli savunma fuarı IDEX ve biz de
buraya çok önem veriyoruz. Yaklaşık
10 senedir de bu fuara katılıyoruz. 
Bu defa en büyük katılımı gerçekleşti-
riyoruz. Tabii bu, bölgedeki ilişkileri-
mizin gelişmesiyle paralel olan bir
büyüme. Hakikaten, başta Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere,
bütün körfez bölgesiyle savunma sa-
nayisi alanındaki ilişkilerimiz çok hızlı
bir şekilde ilerliyor, gelişiyor. 
BAE ile olan münasebetlerimiz de
bunların arasında örnek seviyede di-
yebilirim. Gerek silahlı kuvvetler ve
devlet seviyesinde gerekse sanayi iş
birlikleri anlamında son derece
olumlu bir seviyeye geldik. Menfaatler
uyuşuyor; karşılıklı bir güven ve ciddi
bir beklenti var. Dolayısıyla BAE başta
olmak üzere, bütün bölgede büyük bir
potansiyel görüyoruz. O potansiyel ha-
yata geçmeye de başladı, hızlanarak
devam edecek. Biz de SSM olarak bu
fuara güçlü bir şekilde katılmış bulu-
nuyoruz. Benim fuar kapsamındaki
görüşmelerimizde de gözlediğim, bu-
rada bulunmamızın doğru bir karar ol-
duğu ve verimli bir süreç geçirdiğimiz
oldu.

MSI Dergisi: Hatta fuardaki günlüklerin
birisinin kapağı için de IDEX’e katılan çok
sayıda ülke arasından Türkiye’nin tercih
edildiğini gözlemledik…

Murad Bayar: Abu Dhabi’nin Veliaht
Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al
Nahyan, BAE Silahlı Kuvvetlerinin Baş-
komutan Yardımcısı unvanıyla, aynı za-
manda askeri konularda baş karar
verici kişi olarak, SSM standını ziyaret
etti. Benim de gözlediğim, bu rutin bir
ziyaret değildi. Bizimle çok samimi bir
şekilde görüşlerini paylaştı; Türk firma-
larının stantlarını gezdi. Türkiye ile iliş-
kilere çok önem verdiğini görüyorum.
Tabii bu seviyede, bu desteğin olması,
bizim önümüzü açan bir etki yaratıyor.
Bunun sonuçlarını görüyoruz. Bahsetti-
ğiniz yayında ve bazı gazetelerde, bi-
zimle olan fotoğraflarına yer verildi. Bu
da bir tesadüf değil, hakikaten Türkiye
ile ilişkilerine verdikleri önemi vurgula-
mış oldular.

Offset Artık Dönem Yükü Olacak
MSI Dergisi: Fuar katılımı söz konusu
olunca, doğal olarak gündem 
maddelerimizden biri de ihracat oluyor.
İhracat cephesine ilişkin, son dönemde
şöyle bir tespitimiz var: T129 helikopterinin
yarıştığı, Kore Cumhuriyeti’ndeki 
sürmekte olan ihaleye ya da yakın 
zamanda da STM’nin kazandığı, 
Pakistan’ın Denizde İkmal Tankeri 
ihalesine baktığımızda, artık Türk 
Savunma Sanayisi’nin de ciddi offset 
taahhütlerinde bulunduğunu görüyoruz.
Yaklaşık son 10 yılda geldiğimiz bu 
noktada, offset sürecinin de artık tersine
dönmeye başladığını söyleyebiliriz. 
Bu konudaki değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?

Murad Bayar: Söylediğiniz gibi, artık
yeni bir dinamik oluşuyor. Henüz offsete
karşıyız cümlesini kuracak durumda de-
ğiliz; ama öyle bir noktaya gelebiliriz bir
vadede.
Ancak bizim bu ülkelerle karşılıklı alış-
verişimiz, Kore Cumhuriyeti de dâhil
olmak üzere, devam edecek. Kore Cum-
huriyeti ile olan süreçte ben bir sorun
görmüyorum. Zaten bizim uzun süredir
Kore Cumhuriyeti ile uyguladığımız
şuydu: Savunma iş birliğimizi bir denge
üzerinde götürelim. Çünkü geçmişte, bu
iş birliğinin başlangıcında, aleyhimize
bir denge vardı. Dolayısıyla burada, kar-
şılıklı projelerle Türkiye’nin de imkân ve
yeteneklerinden en iyi şekilde faydala-
nalım diye bir tezimiz vardı. Şimdi T129
helikopteri Kore Cumhuriyeti’ndeki iha-
lede kazanırsa aslında bu denge sağlan-
mış olacak. Kore Cumhuriyeti’nde
offsetlerin sağlanmasında bir sıkıntımız
olmaz. Çünkü Kore Cumhuriyeti’nin de
bize offset taahhütleri var. Sonunda
bunlar karşılıklı olarak birbirini denge-
leyebilir.  
Pakistan örneğinde ise daha farklı bir
boyut var. Pakistan’da bizim hakikaten
ciddi, güçlü bir iş birliğimiz var. Bunlar
bize, ilişkide sağlıklı bir gelecek sağla-
yacaktır. STM’nin projesini, gemi inşası
alanında bir başlangıç olarak görüyo-
rum ve Karaçi Tersanesi’nin, bu an-
lamda aslında güçlendirilmesi için bir
adım olarak değerlendiriyorum. Ümit
ediyorum ki değişik platformları kapsa-
yan başka projeler de bunun arkasından
gelecektir. Zaten bütün inşa süreci 

IDEX 2013 ÖZEL

IDEX’e En Büyük Katılımımızı Gerçekleştirdik
Türk Savunma Sanayisi’nin
IDEX katılımı, firmalar için
olduğu kadar, SSM için de
yoğun geçti. Birçok 
delegasyonu ağırlayan 
SSM, delegasyonlara, 
Türk firmalarını ziyaretleri
esnasında da eşlik etti. 
Fuar sırasında, yoğun 
görüşme trafiği içerisinde
MSI Dergisi’ne de zaman 
ayıran Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad Bayar 
ile kısa bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
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Pakistan’da yapılacağı için, burada
doğal olarak işin içerisinde offset de
gerçekleşmiş olacak. Artık offsetin,
bizim için bir alan yükü olmaktan
dönem yükü olmaya doğru bir geçişi
olacak ve buna göre de organize olma-
mız gerekecek.

Fuar ve Stant 
Organizasyonlarımızda 
Gelişme Görülüyor
MSI Dergisi: Türk stantlarının genel 
konumu, tasarımı ve Türk firmalarının
gösterdiği fuar performansı açısından 
bir değerlendirme alabilir miyiz?
Murad Bayar: Orada da bir gelişme var
gibi görünüyor açıkçası. Stantlarımız
bence çok profesyonel. Hem organizas-
yon hem de stantların tasarımı oldukça
başarılı görünüyor. Gözlemleyebildiğim
kadarıyla şirketlerimiz, uluslararası
pazarlama ve tanıtım konusunda, çıtayı
biraz daha yükseltmiş görünüyor. Tabii
bu konulardaki profesyonellik düzeyi-
mizi arttırmamız gerekiyor. Şirketlerin
proaktif davranmaları gerekiyor. Bu işi
iyi öğrenen, iyi uygulayan şirketlerimiz
var; gelişmekte olanlar var. Ama top-
lamda baktığımızda, sektör olarak,
bence geçmişe göre daha iyi bir görüntü
veriyoruz. Bunu bir öğrenme süreci
olarak değerlendirdiğimizde, daha kat
edeceğimiz çok mesafe var; ama ama-
törlüğü biraz aştığımızı düşünüyorum.

MSI Dergisi: Fuar kapsamında eklemek
istediğiniz başka bir konu var mı?
Murad Bayar: IDEX genelinde şunu
söyleyebilirim: Hakikaten başarılı bir
fuar. Benim gördüğüm, dünyadaki en iyi
savunma fuarlarından bir tanesi. Çok
profesyonel bir mekân ve organizasyon,
devamında da güçlü bir katılım. IDEF’in
bence en büyük rakibi burasıdır; ama
birbirini tamamlıyorlar diye de düşü-
nebiliriz. Bizim IDEF’i geliştirme he-
deflerimiz doğrultusunda, bence
IDEX’deki gelişmelere de bakılabilir.
Fuar stant alanı olarak ciddi bir fiziki
avantajları var, onu da dikkate alma-
mız lazım. Burası hakikaten herkesin,
“geldiğime değdi” diyebileceği bir
forum. Açılış programında da gözle-
dim. Savunma alanında ulaşmak iste-
yeceğiniz en kritik insanlar, o
salondaydı. Ben de yoğun bir görüşme
trafiği içerisindeyim. Açık konuşmak
gerekirse, normal şartlarda aylar sü-
recek bir randevu trafiğini, birkaç
günde gerçekleştirebildim burada. Do-
layısıyla çok verimli bir faaliyet oldu.

Yüksek teknolojiye sahip elektronik, haberleşme
ve elektronik harp cihaz ve sistemlerini özgün

olarak tasarlayan ve üreten; aynı zamanda, Türkiye,
Orta Doğu ve Avrupa’da faaliyet gösteren elektronik
cihaz üreticilerine özgün elektronik bileşenler sağ-
layan ATEL Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş.
(ATEL), fuarda, bölgede ilgi duyulacağını değerlen-
dirdiği elektronik karıştırma ve köreltme sistemle-
rini sergiledi. ATEL’in fuar kapsamındaki faaliyetleri
ile ilgili bilgi aldığımız Savunma Sanayi Stratejik İş
Birimi Proje Yürütücüsü Selçuk Çırak, stantlarını
ziyaret eden çeşitli ülkelerden ziyaretçilerin, en çok
araçlara monte edilen elektronik karıştırma ve kö-
reltme sistemleri ile ilgilendiklerini belirtti ve ser-
giledikleri ürünlerle ilgili kısa bilgiler iletti.
Bunlardan Araç Tipi Karıştırma / Köreltme Sistem-
leri; telsiz ve uzaktan kumandalı kablosuz haber-

leşme sistemlerinden kaynaklanan tehditlere karşı etkin koruma sağlamak
maksadıyla, 20 MHz ile 6 GHz arasında, değişik çıkış güçlerinde çalışabilme özel-
likleri ile dikkat çekiyor ve VIP ve konvoyları korumak için kullanılıyor. Sırt Tipi Ka-
rıştırma/Köreltme Sistemleri; telsiz, cep telefonu ve uzaktan kumandalı kablosuz
sistemlerden kaynaklanan tehditlere karşı etkili oluyor. Sistem, esnek kullanım
konseptine uygun aksesuar ve donanımlarıyla, kolayca sırt tipi veya araç tipi karış-
tırma/köreltme sistemi olarak da görev yapabiliyor. Masa-Çanta Tipi Karıştırma/Kö-
reltme Sistemleri ise GSM (cep telefonu), 3G, Wi-Fi ve Bluetooth haberleşmesini
önlemek maksadıyla üretiliyor. Sistem, batarya ve 220 volt şehir şebekesi ile 7 gün
24 saat çalışabiliyor ve ayarlanabilir RF çıkış gücü ile istenilen alanların kapatılma-
sına olanak sağlıyor. Çırak, fuar sırasında kendilerini ziyaret edenlerin bazıları ile
ticari görüşmeler başlattıklarını, IDEX sonrasında gündemlerinde LAAD ve IDEF
fuarlarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önceden imzaladığı ve halen
devam etmekte olan bir proje kapsa-

mında Bahreyn Sahil Güvenlik Komutan-
lığına 12 adet bot teslim etmekte olan
ARES Tersanesi (ARES), bölgenin yakın-
dan tanıdığı bir firma olarak katıldığı fu-
arda, yararlı temaslarda bulundu. ARES
Tersanesi Genel Müdürü Kerim Kalafa-
toğlu, fuar katılımlarını “En iyi fuarları-
mızdan biriydi” sözleri ile özetledi.
Bahreyn’e 18 m boyunda, saatte 40 deniz
mili hıza ulaşan, yüksek performanslı
ARES58FBP botlarından teslim eden
ARES, bölgede iki ayrı ülkede, önemli
projelerin ihalelerinde yarışmaya devam
ediyor. Fuarda; alüminyum gövdeye sahip

ARES42 HECTOR ve ARES125 FAMB ile
kompozit gövdeye sahip ARES58 FBP ve
ARES110 HERCULES modellerinden olu-
şan 4 farklı model botun maketlerini ser-
gileyen ARES’in standı, gerek BAE
gerekse bölge ülkelerinden gelen heyetler
tarafından ziyaret edildi. Fuar sonrasın-
daki gelişmelerle ilgili değerlendirmele-
rini aldığımız Kalafatoğlu, hem mevcut
modellerinin daha da geliştirilmesi hem
de yeni bazı modellere yönelik tasarım ve
geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini
ve hâlihazırda ihale aşamasında olan bazı
projelerle ilgili yıl içinde açıklama 
yapabilecek noktaya gelmeyi öngördükle-
rini belirtti.

ARES, En İyi Fuarlarından Birisini Geçirdi

ATEL, Bölgenin 
Karıştırıcı İhtiyacına Talip
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ASELSAN, IDEX’te, 3 farklı holde, 3 farklı stant ile yer aldı.
Türk pavyonundaki ASELSAN standının yanı sıra Birleşik

Arap Emirlikleri (BAE)’nin IGG (International Golden Group) ku-
ruluşunun geniş standının bir bölümünde, bu ülkedeki ortak
girişimi kapsamındaki ürünlerini sergileyen ASELSAN, ayrıca
Ürdün’de konuşlu ASELSAN Middle East şirketinin standıyla
da ziyaretçilerinin karşısına çıktı. ASELSAN’ın bölgedeki varlı-
ğının bir göstergesi olan bu durum, sergilenen ürün çeşitlili-
ğine de yansıdı. Tek bir stantta sergilenebilecek ürünlerin çok
daha fazlası, fuar katılımcılarının ilgisine sunuldu. ASELSAN
standında haberleşme, elektronik harp ve kaideye monteli
silah çözümleri yer alırken; IGG standında uzaktan komutalı
stabilize silah istasyonları; ASELSAN Middle East standında ise
elektro-optik ürünler sergilendi.

Fuarın Türkiye açısından en güzel sürprizlerinden birisi, fuar
sırasında dağıtılan günlük bültenlerin birisinin kapağında, BAE
Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutan Yardımcısı Abu Dhabi Veliaht
Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın, ASELSAN
standını ziyareti esnasında çekilmiş bir fotoğrafının yayınlan-
ması oldu. Bölge uzmanları tarafından tesadüf olmadığı değer-
lendirilen bu kapak fotoğrafı seçimi, Türkiye’ye verilen önemin
bir göstergesi olarak görülüyor.

ASELSAN, Bölgeden Gelecek Projelere Bakıyor
Fuarda, ASELSAN yetkilileri ile görüşme fırsatı da bulduk. Bu
kapsamda, ASELSAN’ın BAE’deki faaliyetleri hakkında, Sa-
vunma Sistem Teknolojileri (SST) Grup Başkanı Fuat Akçayöz
ile bir söyleşi gerçekleştirdik. BAE’de IGG ile ASELSAN’ın bir
ortak girişim şirketi (IGG ASELSAN Integrated Systems LLC /
IAIS) kurduğunu hatırlatan Akçayöz, offset yükümlülükleri 
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ASELSAN IDEX’in Her Yerindeydi

IGG standındaki ASELSAN ürünleri
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kapsamında kurulan bu şirkete, ASELSAN’ın teknoloji transferi
yapacağını, bununla ilgili anlaşmayı da fuar sırasında imzala-
dıkları bilgisini iletti. Akçayöz, bu şirketin üretim tesisi ile ilgili
hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ve Nisan ayından
itibaren tesisin üretime başlayacağını söyledi. Bu tesiste ilk
olarak 12,7 mm’lik STAMP sistemleri üretilecek. IAIS’nin ge-
leceği ile ilgili değerlendirmelerini de aktaran Akçayöz, IAIS’nin
lojistik destek konusunda da çalışacağını, şirketin ASELSAN’ın
Kazakistan’daki ortak girişimi için öngörülen modele benzer
bir modelle tüm Türk Savunma Sanayisi’ne hizmet edecek bir
kimliğe bürünmesini amaçladıklarını belirtti. Bunun gerçek-
leşmesi durumunda IAIS, BAE’ye ürün ya da hizmet sağlayan
diğer Türk firmalarına entegrasyon, test ve lojistik konularında
mühendislik hizmeti ve teknik destek sağlayabilecek.
Akçayöz’ün fuar gündeminde, potansiyel projeler de vardı.
ASELSAN’ın, BAE’ye, STAMP sistemlerinin ardından, 25 mm’lik
STOP sistemi teslim etmek üzere çalışmalar yürüttüğünü, bu
sistemin bütün testleri geçtiğini; ancak BAE’nin 25 mm’den
vazgeçip 30 mm’de karar kılması üzerine, MUHAFIZ olarak
isimlendirilen 30 mm topa sahip stabilize silah sisteminin ge-
liştirme çalışmalarının kısa bir sürede tamamlandığını anlatan
Akçayöz, bu sistemin, BAE Deniz Kuvvetleri tarafından testle-
rinin yapılmasının ardından, toplam 50 sistemin üretimine baş-
lamayı planladıklarını vurguladı. ASELSAN, MUHAFIZ Sistemini
IGG standında ASELSAN ürünlerine ayrılan alanda sergiledi.
Halen Katar için üretilmekte olan MUHAFIZ sistemi, STOP sis-
teminden farklı olarak, atış hattından bağımsız olarak iki ek-
sende hareket edebilen stabilize bir görüş sistemine sahip. Bu
sayede, 25 mm topa göre çok daha fazla etkili menzile sahip
olan 30 mm’lik MUHAFIZ sisteminde, uygulanan bu yeni mi-
mari ile artan etkili menzilde de yüksek vuruş hassasiyeti elde
edilmesi mümkün oldu.
Bir diğer potansiyel proje ise Kaideye Monteli IGLA (KMI) Hava
Savunma Füze Sistemi. ASELSAN, ABD’nin Stinger füzelerinin

Doğu Blok’undaki muadili olan Rus IGLA füzeleri için önemli
bir potansiyel bulunduğunu öngörerek, bu sistemle ilgili bir ça-
lışmayı daha önceden yapmıştı. Rusya’dan füze ile ilgili enteg-
rasyon desteği alınarak, BRDM aracına monte edilen ve bu hali
ile fuarlarda da sergilenen KMI, BAE’de NIMR aracına entegre
edilmiş olarak ziyaretçilerin karşısına çıktı. Akçayöz, 
NIMR-KMI entegrasyonunun çok hızlı bir gelişme olarak gün-
deme geldiğini; prototip sistemin BAE Başkanlık Muhafız Bir-
likleri için hazırlandığını ve bu sistem ile ilgili bir sözleşme
imzalamayı beklediklerini söyledi.
Akçayöz’ün bahsettiği son proje, ASELSAN’ın deniz platform-
larına yönelik olarak geliştirdiği, stabilize bir kaideye, Thales
ürünü LMM (Lightweight Multirole Missile / Hafif Çok Rollü
Füze) füzelerini entegre ederek oluşturduğu sistem oldu. Su
üstü hedeflerine karşı kullanılabilen bu sistemde, füzeler, lazer
huzmesi ile hedefine yönlendiriliyor. Sistemde, kaidenin yanı
sıra elektrooptik ve atış kontrol sistemleri de ASELSAN tara-
fından geliştirildi.

“Dünyanın En İyi 12,7 mm Stabilize 
Silah Sistemine Sahibiz”
BAE ve bölgede iş yapma ile ilgili tecrübelerinden de bahseden
Akçayöz, ASELSAN’ın bölgedeki başarısının anahtarlarından
birisinin, ürünlerinin rakiplerinden geri kalmayan,  hatta on-
lardan daha üstün olan teknik özellikleri olduğunu belirtti. Ak-
çayöz’ün vurguladığı bir diğer konu ise ASELSAN’ın ürünlerle
ilgili değişiklik yapabilme esnekliği oldu. Bölge müşterisinin,
diğer firmaların ürünlerinde basit bir değişiklik yapılmasının
aylar alabildiğinden şikâyet ettiğini; kendilerinin ise stratejik
bir pazar olarak gördükleri bölgede, müşterilerinin isteklerini
çok kısa sürede yerine getirebildiklerini anlattı. Akçayöz, tüm
bunların sonucunda, daha önce kendilerine karşı mesafeli
duran müşteri adaylarının da artık ASELSAN’ı tercih etmeye
başladığını ve BAE yetkililerinin “Dünyanın en iyi 12,7 mm sta-

ASELSAN’ın Kaideye Monteli IGLA çözümü, NIMR aracı üzerinde sergilendi
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bilize silah sistemine sahibiz”
değerlendirmesini yaptıkla-
rını ifade etti. Müşterilerinin
dikkat çektiği ve memnun ol-
duğu bir diğer konu ise
STAMP, STOP ve MUHAFIZ
arasındaki ortak altyapının
sağladığı lojistik avantaj.
Akçayöz, bölgedeki rekabetin
sadece fiyatta olmadığını; 24
ay teslim süresi olarak teklif
verdikleri bir projede, şartları
zorlayıp 12 aya kadar indikle-
rini; müşterinin ise 6 ayda işin
bitmesini talep ettiğini anlattı.
Akçayöz, müşterilerinin de
ASELSAN’ı bazı konularda
zorlayarak değiştirdiğini ve
standartlarını yükselttiğini, değerlendirmelerine ekledi.
Akçayöz, ASELSAN’ın yanı sıra Türk Savunma Sanayisi’nin
diğer üyeleri ile ilgili görüşlerini de iletti. BAE pazarına Dr.
Ekber Onuk’un katkıları ile Yonca-Onuk Tersanesi’nin Kaan sı-
nıfı ONUK MRTP botları üzerinde girdiklerini hatırlatan Akça-
yöz, bu botların geliştirilmesinde büyük payı olan Sahil Güvenlik
Komutanlığını da şükranla andı. Kendisinin de Yönetim Kurulu
Üyesi olduğu ROKETSAN’ı fuarda imzaladığı sözleşme dolayısı
ile tebrik etti.

Taktik Telsizlerde Gelinen Son Nokta
ASELSAN’ın bölgede iddialı olduğu alanlardan birisi de haber-
leşme cihazları. Fuar sırasında, ASELSAN Haberleşme ve Bilgi
Teknolojileri (HBT) Grup Başkanı Dr. Faik Eken’den faaliyetleri
ile ilgili bilgiler aldık. ASELSAN’ın kuruluşundan beri haber-
leşme alanında çalıştığını ve bu konuda 37 yıllık bir birikimi ol-
duğunu hatırlatan Dr. Eken, dünyada çok az sayıda ülkenin
geliştirip üretebildiği yazılım tabanlı bir telsiz ailesine sahip ol-
duklarını ve bu telsizlerin, taktik telsiz alanında gelinen en son
nokta olduğunu belirtti. Dr. Eken’in vurgu yaptığı bir başka
konu, HF telsizler oldu. HF’nin stratejik haberleşme aracı ola-
rak görüldüğünü ve bu nedenle bu telsizlerle ilgili NATO stan-
dartları bulunduğunu anlatan Dr. Eken, geçtiğimiz yıl içinde,
ASELSAN’ın, ilk kez tamamen kendi tasarımına dayanan,
özgün bir HF ürün ailesini geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerine
teslim etmeye başladığını söyledi. Bu ürün ailesi; kara, hava ve
deniz platformlarına takılabilecek, ortak kriptosu ve ortak ile-
tişim özellikleri ile öne çıkıyor. Telsizlerin bir diğer önemli özel-
liği de otomatik link kurma yeteneği. Senkron olabilen telsizler,
HF’deki frekansları beraber tarayabilip hangilerinin uygun ol-
duğunu hızlı bir şekilde tespit edebiliyorlar. Böylece, bir önceki
nesilde dakikalar süren link kurma süreleri, saniyelere indir-
genebiliyor. ASELSAN, HF telsizlerini geliştirirken modem ko-
nusuna da özel bir önem verdi. Güvenli ses ve veri iletimi için
kritik bir öneme sahip olan modem, STANAG 4539 uyarınca ge-
liştirildi. Modem, 75 bit/s ila 19.200 bit/s arasındaki veri iletim
hızlarını destekliyor ve milli kripto özelliğine sahip. Dr. Eken,
HF telsizleri ile yurt dışında da denemeler yaptıklarını, çok
güzel sonuçlar elde ettiklerini ve 2013 yılı içinde ilk ihracat söz-
leşmelerini imzalamayı beklediklerini de konu ile ilgili sözle-
rine ekledi.
HBT Grubu’nun sergilediği bir diğer çözüm, IP radyolink ciha-
zıydı. Taktik sahada tümleşik ağ çözümleri sunduklarını ve
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Elektronik Harp Sistemleri, 
Hücumbotlara Kadar İnmeye Hazır
ASELSAN standının ilgi çeken bir diğer ürünü de denizaltı 
platformlarına yönelik geliştirdiği elektronik destek sistemi oldu.
MİLGEM için geliştirilmiş sistemin, denizaltılar için küçültülmüş ve
periskop üstüne monte edilecek şekilde paketlenmiş hali, fuarda
ziyaretçilerin karşısına çıktı. OSTİM’de faaliyet gösteren ve uzun
süredir ASELSAN ile çalışan Epsilon Kompozit tarafından üretilen,
60 bar statik basınca dayanıklı dış yüzeyi ile denizaltı uygulamaları
için güçlendirilmiş sistem, MİLGEM’de kullanılan sisteme göre
daha dar bir frekans bandını (2-18 GHz) kapsıyor. Sistemin 
boyutları, hücumbot gibi daha küçük deniz platformlarına 
entegrasyonunu da kolaylaştırıyor. Yön bulma özelliğine sahip 
olan sistem, aynı zamanda tespit edilme olasılığı düşük 

(low probability of intercept /
LPI)  radarları da tespit 
edebiliyor. Sistemin tek bir
operatör tarafından 
kullanılabilmesi, personel
sayısının kısıtlı olduğu
denizaltı gibi platformlarda
önemli bir avantaj 
oluşturuyor.
Geliştirme çalışmalarının 
son aşamasında olan 
sistemin, ilk aşamada 
AY sınıfı denizaltılarda 
kullanılması öngörülüyor. 
Sistem, Yeni Tip Denizaltı
Projesi’nde de kullanılabilecek 
alt sistemler arasında yer
alıyor. ASELSAN yetkilileri,
sistemin platformdan 
bağımsız olduğunu özellikle

vurguluyorlar. Bölge donanmalarının envanterinde denizaltıların
bulunmadığına dikkat çeken yetkililer, sistemin küçük tonajlı 
su üstü platformlarında da kullanılabilme özelliği nedeni ile 
fuarda sergilendiğini belirttiler. Bu kapsamda, Lockheed Martin 
ile bir süredir görüşmeler yürüten ASELSAN, fuar sırasında 
hem BAE hem de Lockheed Martin yetkilileri ile görüşmeler 
yaptı.
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TASMUS’un da bunun en güzel örneği olduğunu hatırlatan Dr.
Eken, TASMUS’un belkemiğini oluşturan radyolinklerini, geç-
mişteki 8 ila 9 Mbit/s veri iletim hızlarından 300 Mbit/s hıza
kadar çıkarttıklarını; aynı zamanda daha önceden noktadan
noktaya çalışan linkleri artık noktadan çok noktaya ve hareket
halinde çalışabilir hale getirdiklerini anlattı. Cihazlar, aynı za-
manda frekans atlamalı oldukları için elektronik harp koruma-
sına ve aktarıcı özelliğine de sahip. Yeni radyolinkini ilk kez
IDEX’te sergileyen ASELSAN, önümüzdeki dönemde, bu cihaz-
ların üretimine başlamayı planlıyor. Dr. Eken, benzerlerinden
daha önde bir cihaz olan radyolink cihazlarını da ihracat paza-
rına sunacaklarını belirtti. Sergilenen ürünler arasında Dr.
Eken’in saydığı son ürün ise ASELSAN’ın ödüllü telsizi ATLAS
oldu. Entegre GPS alıcısına, büyük bir renkli ekrana,  yüksek
miktarda belleğe ve harita gösterme yeteneğine sahip ATLAS
telsizleri, kullanıcısına, haritada, etrafındaki ilgi noktalarını gö-
rebilme imkânı da sunuyor. Dr. Eken, ATLAS’ın, bilgi teknolo-
jileriyle haberleşmeyi iç içe sunan bir çözüm oluşturduğunu;
bu konsepti askeri telsizlerde de uygulamak istediklerini söy-
ledi. Nihai amaçlarının ise değişik uygulamaların yüklenebile-
ceği, göreve uygun ve açık bir işletim sisteminin koştuğu,
gerektiğinde başka uygulamalarla da desteklenebilecek ortak
platform geliştirmek olduğunu kaydetti.

IDEX 2013 ÖZEL

ASELSAN’dan Modüler
Karıştırma Çözümü

El yapımı patlayıcı (EYP)
tehdidinin ortaya çıkması ve
çok hızlı bir şekilde gelişmesi
ile birlikte, bu patlayıcıların
uzaktan kumanda ile 
patlatılmasını önleyecek
elektronik karıştırıcılara 
olan ilgili de arttı. Bu hızlı
gelişmeler, çeşitli elektronik
karıştırma sistemlerinin, kısa
değerlendirme ve karar alma
süreçleri sonucunda, acil
olarak envantere alınmasına
yol açtı. Her ne kadar 
bu sistemler acil ihtiyacı
karşılasa da uzun vadede 
kullanım, bakım ve idame
konularında güçlükler 
çıkartmaya başladılar. 
ASELSAN, Gergedan aktif
köreltme karıştırma sistemi
ile müşterilerine, hemen 
her alanda modülerlik 

ve esneklik sağlayan bir çözüm sunarak, ömür devri boyunca memnuniyet
verecek bir sistem vaat ediyor. IDEX’te de sergilenen Gergedan, 
VIP araçlarını, konvoyları, tören alanlarını ve sabit tesisleri EYP tehdidine
karşı koruyabiliyor. Sistem, araç ve sabit tesis gibi iki farklı görev alanında
etkin olabilmesini ise hafif tasarımına ve yenilikçi çözümlere borçlu. 
Toplam ağırlığı 50,8 kg olan sistem, uluslararası standartlara göre, 
bir insanın güvenli olarak taşıyabileceği yükün 25,4 kg olması dikkate
alındığında, 2 kişi tarafından rahatlıkla taşınabiliyor. Fuar sırasında
görüştüğümüz ASELSAN yetkilileri, sistemin esnekliği ile ilgili şöyle 
bir örnek verdiler: Bir konvoyda, araca monte edilmiş Gergedan sistemi ile
güvenli bir intikal sonrasında gelinen sabit bir tesiste, Gergedan’ın, 
araçtan indirilip, 3 m’ye kadar yükselebilen kaldırma mekanizması ile 
kurularak, bu sefer tesis koruması için kullanılması ve konvoy ayrılırken,
yine araca monte edilmesi mümkün. Bu senaryoda, araca kalıcı olarak
monte edilmeyen Gergedan, araç üstü biriminin araç içi ile bağlantısını, 
kapı camının aralığından ya da kapı camı için tasarlanan özel bir adaptör 
üzerinden yapabiliyor. Sistemin araç üzerinde kapladığı yer de dikkat 
çekici özellikleri arasına yer alıyor. Diğer sistemler, örneğin, mayına 
ve pusuya dayanıklı bir araçta 3 ila 4 koltuğu kaplarken, Gergedan, 
sadece tek bir koltuğu kullanım dışında bırakıyor. Benzer şekilde,
Gergedan’ın araçtan çektiği elektrik gücü de rakiplerine kıyasla daha 
düşük. ASELSAN yetkililerinin ilettiği bilgilere göre, Gergedan, 
BMC tarafından üretilen KİRPİ araçlarına monte edilerek bu avantajlarını 
gözler önüne sermiş.
Gergedan’a esneklik sağlayan bir diğer özellik ise programlanabilir yapısı.
Frekans bandının tamamında, çeşitli programlama parametrelerinin, 
bir dizüstü bilgisayarı üzerinde koşan programlama yazılımı sayesinde 
programlanmasına olanak sağlayan sistem, böylece, kullanıcısının 
kendi özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler oluşturulabilmesine yardımcı
oluyor. Bu özellik, frekans bandında yeni ortaya çıkan tehditlere karşı 
tedbir alınabilmesine de imkan tanıyor. Fuar boyunca ASELSAN 
standında sergilenen sistem; bir araç özelinde çözüm oluşturup 
ona bağlı kalmak istemeyen, kullanım kolaylığı talep eden ve sabit
tesislerde de elektronik karıştırıcı kullanma konseptine sahip müşterilerin
yoğun ilgisi ile karşılaştı.

İki kuruluş 
arasındaki iş birliğinin 
bir göstergesi olarak, 

TÜBİTAK SAGE 
tarafından geliştirilen Hassas

Güdüm Kiti, fuar sırasında,
ASELSAN standında 

sergilendi.
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Offset Zorunluluğu Olmadan İş Birliği
Dr. Eken, haberleşme cihazları konusunda yürüttükleri ihra-
cat çalışmaları ile ilgili de bilgiler iletti. Bir farklılık yaratmayı
amaçladıklarını vurgulayan Dr. Eken, pazara girmeden, henüz
bir sözleşme imzalamadan, “ön offset” olarak nitelendirile-
bilecek bir çalışma içine girdiklerini; kullanıcının ihtiyaçlarını
iyi anlamış yerel bir takım mühendislik kaynakları ile çözüm-
ler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Bu konuda bir örnek veren
Dr. Eken, iş yapmayı amaçladıkları bir ülkede, yerli bir kurum
ya da kuruluşla o ülkeye özel bir telsiz dalga şekli oluşturma
çalışmasına girebildiklerini anlattı. Çalıştıkları alanda, iletim
ve haberleşme güvenliğinin çok önemli konular olduğunu
kaydeden Dr. Eken, ulusal mühendislik kaynaklarını kullana-
rak, çalıştıkları ülkeye güven vermeyi amaçladıklarını belirtti.
Dr. Eken, Suudi Arabistan’la iş birliği, yerel üretim ve ortak
Ar-Ge çalışmalarını kapsayan yoğun temaslarda bulundukla-
rını, somut neticeler almayı beklediklerini, BAE başta olmak
üzere diğer bölge ülkelerinde de faaliyetleri olduğunu ifade etti.

ASELSAN Ürdün’de Üretime Geçti
Fuardaki bir diğer ASELSAN, Ürdün’de faaliyet gösteren ASELSAN
Middle East (ME) de ayrı bir holde, ayrı bir standa sahipti. 
ASELSAN ME’nin çalışmalarının son durumu ile ilgili de firma-
nın Genel Müdürü Nurfer Oğuz’dan bilgi aldık. Çalışmalarının
gayet iyi gittiğini belirten Oğuz, ilk satışlarını gerçekleştirdik-
lerini, Kornet-E tanksavar füze sistemi için geliştirdikleri ve
SAGER adı verilen termal nişangâhlarını kapsayan sözleşmeyi
imzaladıklarını söyledi. Yaz aylarında başlayacak teslimatın,
gelecek sene sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Oğuz,
tüm SAGER nişangâhlarının teslim edilmesinin ardından, bu
sistemlerin bakım ve onarımlarının da ASELSAN ME tarafından
gerçekleştirileceğini; yine termal görüş sistemlerini içeren bir-
kaç projenin imza aşamasına geldiğini; hem Ürdün Silahlı Kuv-
vetlerinin hem de diğer bölge ülkelerinin diğer ihtiyaçlarını
karşılamaya da hazır olduklarını ifade etti. Bu kapsamda Oğuz,
sadece termal görüş sistemleri değil, ASELSAN’ın tüm ürün ai-
lesinin bölgede pazarlanması konusunda çalıştıklarını vurguladı.

Türk Savunma Sanayisi’nin ihracat alanında en aktif ve en
büyük hacimli iş yapan KOBİ’lerinden birisi olan Ayyazılım,

önemli çalışmalara imza attığı bölgede, IDEX
kapsamında da boy gösterdi. Fuar ve Ayya-
zılım’ın bölgedeki faaliyetleri ile ilgili değer-
lendirmelerini aldığımız Ayyazılım Genel
Müdürü Atilla Yenidoğan, araç elektroniği ala-
nında bölgeyle ciddi bir iş ilişkileri olduğunu,
bunun devamına yönelik yeni bir kontratı da imzaladıklarını ve böl-
geye olan ihracatlarını arttırarak devam ettireceklerini söyledi. Fu-
arlardan temel beklentilerinin hemen müşteri bulmak olmadığını;
kendileri açısından bakıldığında, müşteriyi yakalayacak olanın ana
yüklenici ve entegratör firmalar olduğunu ifade eden Yenidoğan’ın
üzerinde durduğu ilginç bir nokta ise fuarda, yurt dışı firmalar kadar
yurt içi firmalarla da temaslar gerçekleştirilmesi oldu. Ayyazılım
yetkililerinin yerli ana yüklenicilerle görüştüğü konular arasında;
- Hava platformlarında kullanılan alternatörler için alternatör
kontrol birimi geliştirilmesi,
- Rasadi Yöntemli Meteoroloji Sistemi (RAYMET) gibi özgün ta-

sarım ürünlerinin, yerli ana yüklenici firmalar tarafından,
yeni projelerde göz önünde bulundurulması ve

- Yerli ana yüklenicilerin sistem çözümleri içinde, Ayyazılım’ın
da mühendislik çözümleri ile görev alması yer aldı.
Ayyazılım’ın fuar standında ise RAYMET’in yanı sıra Nurol Ma-
kina’nın TOMA aracının elektronik kontrol birimi, Arapça ara-
yüzü ile yer aldı. Yenidoğan, Arapça arayüzün, özellikle stant
önünden geçen bölge katılımcılarının ilgisini çektiğini ve bu ki-
şilerin durup sistemi incelediklerini söyledi. IDEX çalışmalarının
yanı sıra Tayland’da yürüttükleri araç elektroniği projesi hak-
kında da bilgi veren Yenidoğan, 4 araçla sınırlı olan ilk paketin
ardından, 23 aracı daha kapsayacak ikinci bir çalışma için imza
atmak üzere olduklarını belirtti.
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Ayyazılım, Arka Planda 
Büyük İşler Başarıyor



www.savunmahaber.com

İhracat faaliyetleri kapsa-
mında; Körfez bölgesinde 3,

Avrupa’da 2 ülkede yürütülen
ihalelerde rekabet eden
BİTES, bölgedeki mevcut gö-
rünürlüğünü arttırmak için
katıldığı IDEX’te önemli te-
maslarda bulundu. Bölge ül-
kelerinin son yıllarda gelişmiş
savunma sistemlerine yatırım
yaptıklarına ve böylece eğitim
konusunda ciddi ihtiyaçların
ortaya çıktığına dikkat çeken
BİTES Genel Müdürü Uğur
Coşkun; BAE’nin, yılda yakla-
şık 170 milyon dolar; Suudi
Arabistan’ın ise yaklaşık 200
milyon dolar gibi bir bütçeyi
eğitim amaçlı olarak harcadı-
ğını belirtti. Coşkun, BİTES’in,
içerik bakımından zengin 3
boyutlu modeller ile multi-
medya teknolojilerini kullana-
rak oluşturduğu hava ve kara
araçlarının operatör ve ba-
kımcı personeline yönelik gü-
venli web tabanlı eğitim
sistemi çözümlerinin, tablet ve
akıllı telefon gibi mobil cihaz-
larda da esnek ve alternatif bir
yaklaşım sağlamasının, fuar
sırasında büyük ilgi gördü-
ğünü ifade etti. BİTES, fuarda;
Sikorsky BLACK HAWK ve Eu-
rocopter Cougar helikopter-
leri ve zırhlı kara araçları için
görev personeli ve bakım per-
soneline yönelik yeni nesil en-

tegre Bilgisayar Tabanlı Eği-
tim Sistemi ve Eğitim Yönetim
Bilgi Sistemi çözümleri ile
Sanal Bakım Eğiticilerini ser-
giledi. Ayrıca, helikopter ve
uçak filolarının tüm yaşam
döngüsü ihtiyaçlarına cevap
verebilen entegre Filo Yönetim
Sistemi Yazılımı ile sentetik ve
gerçek görev eğitimlerinin
analizi için kullanılabilen Kritik
Veri Kayıt / Analiz / Debrifing
yazılımı da BİTES standında
tanıtıldı. 
BİTES, ürünlerinin yanı sıra
bölgede hızla artan gereksi-
nimlere cevap verebilecek;
eğitim, tatbikat ve görev plan-
lama amaçlı kullanılabilen
sentetik çevre geliştirme ve
sanal gerçeklik uygulamaları
ile coğrafi mekânsal yer bilgi
ve yüksek çözünürlüklü uydu
görüntüsü katma değerli hiz-
metlerinin de pazarlama faa-
liyetlerini yürüttü. Coşkun,
bölgede, özellikle Umman,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Katar gibi ülke-
lerde takip ettikleri iş fırsatla-
rının yakın bir gelecekte
neticelenmesini beklediklerini
belirtti. IDEX’i izleyen fuar ka-
tılımlarını Paris Air Show 
(17-23 Haziran, Fransa),
MSPO Fuarı (2-5 Eylül, Po-
lonya) ve I/ITSEC (2-5 Aralık,
ABD) olarak sıralayan Coşkun,
bu fuarlarda, 2013 yılı için
oluşturdukları tanıtım planı
kapsamında, yeni nesil eğitim
sistemleri çözümlerini sergi-
leyeceklerini söyledi.

Bölgenin 
Eğitim 
İhtiyaçları 
İçin BİTES
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile iş yapan fuar katılımcısı
firmalar arasında, Ekin Teknoloji de bulunuyor. Kamu gü-

venliği, tesis koruması ve sınır güvenliği gibi alanlarda faaliyet
gösteren Ekin Teknoloji, Abu Dhabi’de akıllı bir trafik sistemi-
nin kurulması için başlatılan bir projede, BAE’li bir firmanın
altyüklenicisi olarak görev alıyor. Abu Dabi’de her sene ger-
çekleşen trafik kazalarının sayısını ve bunlara bağlı ölümleri,
yüzde 10 oranında azaltmayı amaçlayan proje kapsamında; kır-
mızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali, plakaların okunması ve cezaların
oluşturulması, trafik yoğunluğunun ölçülmesi ve noktalar ara-
sında hız koridoru uygulaması gibi işlevleri yerine getiren bir
sistem kuruluyor. Yaklaşık 200 adet kavşağı içeren sistemde,
her kavşağa, “totem” olarak adlandırılan direklerden yerleş-
tiriliyor. Totemlerin faydalı yükleri, kullanıcı istekleri doğrul-

tusunda, Ekin Teknoloji tarafından belirleniyor. Mevcut du-
rumda faydalı yükler; 3 adet kamera, 2 adet kızılötesi spot ve
bir radardan oluşuyor. Ayrıca, bilgisayar, kesintisiz güç kaynağı
ve ağ elemanlarını içeren kabinetler de her kavşakta yer alıyor.
Proje ile ilgili bilgi aldığımız Ekin Teknoloji Satış Müdürü Serdar
Ozansoy, rakiplerinin sadece entegratör firmalar olduğunu,
kendilerinin ise hem entegratör hem de yazılımı geliştiren
firma olarak önemli bir avantaja sahip olduklarını, müşterile-
rinin özel taleplerini yazılım değişiklikleri ile yerine getirebil-
diklerini vurguladı. Mevcut durumda, değeri yaklaşık 5 milyon
dolar olan projenin, 800 kavşağa kadar genişlemesi de söz ko-
nusu. Kendileri için önemli olan noktanın, projenin bütçesinin
değil, bölgede iş yapmanın referansı olduğunu belirten Ozan-
soy, zorlu bürokratik süreçleri ve yüksek güvenlik standartları
nedeniyle Körfez İş Birliği Konseyi (Gulf Cooperation Council)
üyelerine iş yapmanın, diğer ülkelerdeki görüşmelerde ken-
dilerinin önünü açtığını da sözlerine ekledi.
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Abu Dhabi Trafiği 
Ekin Teknoloji’ye Emanet

ABD’nin ETC Corporate fir-
masının Türkiye ayağı olan

ETC Turkey’in kardeş firması
ETC-IS, IDEX’te de boy gös-
terdi. ETC-IS Yönetim Kurulu
Başkanı Hüsnü Onuş’un gün-
deminde, ABD Kongresi tara-
fından kabul edilen ve ABD
Başkanı tarafından bu yılın ba-
şında imzalanarak yürürlüğe
giren Ulusal Savunma Yetki-
lendirme Yasası (National De-
fense Authorization Act – H.R.
4310) vardı. Onuş, bu yasanın,
ABD Savunma Bakanlığının,
özel bir tür muharebe uçağı si-
mülatörünü incelemesini ge-

rektirdiğini ve bu incelemenin
sonucuna göre pilot eğitimle-
rinin yapılışında değişikliğe gi-
dilebileceğini belirterek, söz
konusu simülatör ile ilgili bil-
giler aktardı. Yüksek hızlı bir
santrifüj ile yüksek sadakat se-
viyeli bir uçuş simülatörünü
birleştiren bu yeni tür simüla-

törler, böylece sesten hızlı
uçuşun etkileri ile uçuş simü-
lasyonunu birleştirebiliyor.
Klasik simülatörlerdeki hare-
ketliliğin, ancak uçağın yöne-
limi ile ilgili bir uyarım
yapabildiğine, ivmelenmenin
ise hissettirilemediğine dikkat
çeken Onuş, bu yeni teknoloji

ile pilotların simülatör orta-
mında, yüksek g kuvvetlerine
maruz bırakılabildiğini, bunun
da gerçek uçuşların yerine ge-
çebilecek bir eğitim imkanı
sunduğunu, böylece eğitim
uçakları ile yapılacak uçuş sa-
atlerinin azaltabileceğini söy-
ledi. Bu bilgilendirmenin
ardından, kendilerinin bu ko-
nuyu neden gündeme getirdik-
lerini açıklayan Onuş; ETC’nin
bu gereksinimleri karşılayan
ATFS-400 adlı bir simülatör
ürününün bulunduğunu, bu si-
mülatörün F-35 başta olmak
üzere, çeşitli muharebe uçakla-
rının simülasyonunu yapılabildi-
ğini, simülatörün yazılımının ise
ETC-IS tarafından Türkiye’de,
ODTÜ Teknokent’te geliştirildi-
ğini anlattı.

ETC-IS, ABD’deki
Gelişmelerin 
Yansımasına
Odaklandı

©
Ekin T

eknoloji



Y ıllık cirosunun yaklaşık
yüzde 50’sini ihracattan

karşılayan ve 2008 yılından
beri yurt dışına satış ger-
çekleştiren Elektroland, fu-
arda, ilk kez görücüye çıkan
ve 6x6 hareket kabiliyetine
sahip olan Minirov bomba
imha robotu ile Nat II
bomba imha robotunu ser-

giledi. Özellikle hız, manevra, hareket kabiliyeti ve operasyonel
üstünlükleri ile öne çıkan her iki ürünün de oldukça ilgi gördü-
ğünü ve bu ürünlerle ilgili talep olduğunu belirten Elektroland
yetkilileri, faydalı geçen ve bölgenin ileri gelen önemli firmaları
ile tanışmalarını sağlayan fuarın, bölge pazarında yer alabilmek
açısından verimli olduğunu vurguladılar. Firma, tasarım ve ge-
liştirme faaliyetleri kapsamında ise yangın söndürme robotu Ro-
bofire ve Minirov bomba imha robotunun operasyonel
kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarını sür-
dürüyor.
Elektroland’ın Nat II bomba imha robotunun öne çıkan özellik-
leri ise şöyle:
n Hidrolik ve elektrik sürüş mekanizması,
n Asgari 2 saat operasyon süresi,

n 40 derece tırmanma açısı, 20 cm su derinliği ve 30 cm boşluk 
geçebilme kabiliyeti,

n 0-6 km/sa hız aralığı,
n Robot kolu ve gövdede yer alan, yakınlaştırma kabiliyetli 

gündüz ve gece kamera sistemleri,
n 3600 hareket kabiliyetine sahip döner kule,
n 7 eksenli, hidrolik, 20 kg taşıma kapasiteli ve kuleden 

200 cm uzanabilen robotik kol,
n Lazer işaretleyici ile hedef tespiti,
n Azami 500 m’de etkili RF kontrolü, veri ve video aktarımı,
n Çift kontrol çubuğuna sahip ve şarj olmadan azami 

2 saat çalışabilen Çok Fonksiyonlu Kontrol Paneli,
n 15" TFT LCD çok ekranlı kontrol paneli monitörü,
n Elektroland'ın kendi bünyesinde geliştirilen ve sistemi 10 s’nin

altında bir sürede operasyon için hazır hale getiren yazılım.

Elektroland,
Robotlarını 
Sergiledi

Minirov 
bomba imha 

robotu
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Birleşik Arap Emirlikleri’ne daha önce teslim ettiği paletli
Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)’lar nedeni ile fuar katılımcı-

ları arasında farklı bir yere sahip olan FNSS, IDEX’te, teker-
lekli araçlarına vurgu yaptı ve PARS ailesinin 6x6 ve 8x8
araçları ile boy gösterdi. PARS ailesi kapsamında yapılan en
güncel geliştirmeleri bünyesinde barındıran PARS 6x6; yeni
süspansiyon sistemi, daha geniş gövdesi ve mayın korumasını
iyileştiren yapısal değişiklikleri ile dikkati çekti. Araç, aynı za-
manda AMSAFE firmasının Tarian RPG zırhını da taşıyordu.
Halat görünümünde kompozit malzeme ile oluşturulmuş örgü
yapıya sahip olan Tarian, düğüm aralığı ve sıklığı ile RPG türü
tehditleri araca ulaşmadan patlatabiliyor. Tarian, kafes şek-
lindeki çelik ve alüminyum zırhlardan daha iyi bir korumayı,
yaklaşık yüzde 50 daha hafif
bir yapı ile sağlayabiliyor.
Araca 100 kg’ın altında bir ek
ağırlık getiren ve çok kısa bir
sürede takılıp çıkartılabilen
Tarian, FNSS’nin müşterile-
rine sunduğu seçenekler
arasında yerini aldı. PARS
8x8 aracı ise bölgede büyük
ilgi gören Sharpshooter
(Keskin Nişancı) kulesi ile
sergilendi. PARS 6x6’da ser-
gilenen yeniliklerin, önümüz-
deki dönemde, PARS 8x8’e de
uyarlanması planlanıyor.
FNSS’nin fuardaki faaliyetleri
hakkında değerlendirmele-
rini aldığımız FNSS Genel
Müdürü K. Nail Kurt, bir ön-

ceki IDEX ile karşılaştırıldığında, daha geniş bir müşteri tabanı
ile fuarda buluştuklarını belirtti. Geçen süre içinde, müşteri
portföylerine katılan ülkeler olduğunu, aynı zamanda bölge-
deki potansiyel müşterileri ile özellikle PARS ailesinin göste-
rimini kapsayan çok başarılı denemeler yaptıklarını
vurgulayan Kurt, kısa bir süre zarfında, bölge ülkelerinin ihti-
yaçlarının somut projelere dönmesini beklediklerini belirtti.
Kurt, gerek bölge ülkelerinin taleplerinin gerekse kendi stra-
tejilerinin, bölgede daha çok varlık gösterme yönünde oldu-
ğunu ifade etti ve zırhlı muharebe araçlarının yanı sıra Amfibi
Zırhlı İstihkâm İş Makinası (AZMİM) ve Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü (SYHK)’nün de ciddi bir ilgi gördüğünü kaydetti.
Araçlarla ilgili siparişlerin yanı sıra FNSS’nin önemli bir başarı
kazanmayı beklediği bir diğer ihracat kalemi de Shaprshooter
kulesi. Kurt, yakın bir zamanda bu kulelerin teslimatını içeren
önemli bir sözleşme imzalamayı beklediklerini sözlerine ek-
ledi. Konu silah kulelerinden açılmışken, FNSS’nin ASELSAN
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FNSS, Paletli Araçlardan Sonra, 
Bölgeye Tekerlekli Araçlarla 
Girmeye Hazırlanıyor

PARS 8x8
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ile birlikte geliştirdiği ve yoğun testlere tabi tuttuğu PENÇE
uzaktan komutalı silah istasyonunun son durumunu da sor-
duğumuz Kurt, atış testlerine başlanan PENÇE’nin, IDEF’te
sergileneceği haberini verdi.
Bölgenin Türk Savunma Sanayisi açısından genel bir değer-
lendirmesini de yapan Kurt; sanayinin önde gelen firmalarının
bölgede çok aktif olduğunu, devletin de önemli bir desteğinin
bulunduğunu ve sektörün ihracat alanında odağının bu bölge
olmaya devam edeceğini anlattı. Kurt , “Kendi ülkesi kullan-
mıyorsa ben de almam” görüşünün sanıldığı kadar geçerli ve
etkin olmadığını belirterek, PARS 8x8’i geliştirmeye başladık-
larında, Türkiye’de 8x8 araç ihtiyacı olmadığını, bu ürünü Ma-
lezya’ya satmayı başardıklarını, benzer şekilde Türkiye’de
M113 modernizasyonu gerçekleştirmemiş olmalarına rağmen
Suudi Arabistan için ciddi miktarda aracın modernizasyonunu
gerçekleştirmekte olduklarını hatırlattı. Tüm bunların, FNSS
gibi firmaların kendi kabuğunun dışında düşünebildiğini gös-
terdiğine dikkat çeken Kurt, “Türkiye’de bir satış ihtimali, bir
ürün gereksinimi yoksa o ürün Türk şirketi tarafından gelişti-
rilmez” diye bir kural olamayacağının altını çizdi. Kurt, kendi
tecrübelerinden de örnek vererek; “Türkiye’de bu ürün kul-
lanıldı mı?” sorusuna sıklıkla muhatap olduklarını, cevapları-
nın olumsuz olması durumunda, nedeni sorulduğu zaman,
rahatlıkla “Çünkü Türkiye’de bu ihtiyaç yok, ben bunu ulus-
lararası pazar için yaptım” dediklerini ve bunun -eğer ulus-
lararası çalışan bir firmaysanız- kabul gören bir cevap
olduğunu da ifade etti.
Yerlilik oranı konusuna da değinen Kurt, bu konudaki değer-
lendirmelerin iç pazara yönelik gerçekleştirilebileceğini ve
konunun ele alınmasının temel amacının da teknolojinin ve
üretimin tabana yayılması olması gerektiğini kaydetti. Artık
sadece kendilerinin gerçekleştirdiği yerlilik oranı değil, diğer
yerli şirketlere verdikleri iş payının da önemli bir kriter ol-
maya başladığını vurgulayan Kurt, tabana yayılmış bir kabili-
yetin kolay kolay kaybedilmeyeceğinin altını çizdi. Kurt,
özellikle orta ölçekli, parça tasarlayıp üreten ortaklara olan
ihtiyacın artmakta olduğunu da sözlerine ekledi. IDEX’te OSSA
standında yer alan firmalardan bazıları ile gerçekleştirdikleri
çalışmaları da özetleyen Kurt, bu firmaları, FNSS olarak, gir-
dikleri yurt dışı pazarlara sokmaya çalıştıklarını, çeşitli örnek
vererek anlattı. 
FNSS standı fuar süresince başta bölge ülkelerinden olmak
üzere çok sayıda üst düzey yetkiliyi ağırladı. Sıcak temaslarda
bulunan FNSS, fuardan, bölgedeki geleceğinden emin bir şe-
kilde ayrıldı.

Tarian RPG zırhını taşıyan PARS 6x6
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İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofisleri ile başta savunma, ha-
vacılık, otomotiv ve denizcilik sanayileri olmak üzere, çeşitli

sektörlere hizmet veren bir mühendislik firması olan FİGES A.Ş.,
IDEX’te de savunma sanayisinin yanındaydı. FİGES’in faaliyetleri
ve fuar katılımı ile ilgili olarak FİGES Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt ile kısa bir söyleşi yaptık. Dr. Öğüt, fuar katılımla-
rını; savunma sanayisine hizmet vermelerine ve Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı ile yakın ilişkilerine bağladı. Fuarda bulunarak,
birlikte çalıştıkları şirketlerle temaslarını sürdürdüklerini, on-
larla birlikte hareket ettiklerini ve böylece müşterilerine yakın
olduklarını belirten Dr. Öğüt, hâlihazırda bölgeye yönelik bir pro-
jelerinin ise bulunmadığını söyledi. Dr. Öğüt’ün ilettiği bilgilere
göre, FİGES yurt dışına da mühendislik hizmetleri ihraç ediyor.
Bu çalışmalarla ilgili kısıtlardan bahseden Dr. Öğüt, 2 önemli
noktaya değindi. Bunlardan birincisi, FİGES’in ürün tasarımı sü-
reçlerinde, çizim ve hesaplama adımlarında çalışması ve bu
adımların firmalar için gizlilik içermesi. Bu kısıt, sivil alanda çoğu
durumda sorun yaratmazken, Dr. Öğüt’ün belirttiği ikinci nokta
olan savunma projelerinde kritik öneme sahip olabiliyor. Dolayısı
ile yabancı bir şirket, bir savunma ürününün tasarım ve analiz
kısımlarında yabancı bir firmayı çalıştırmayı, mümkün mertebe
tercih etmiyor. FİGES’in fuarda sergilediği yetenekleri de gizlilik
kısıtlarından nasibini alıyor. Türkiye’nin en önemli projelerinin
kritik birleşenleri için mühendislik hizmetleri veren firma, fuar
ziyaretçilerine, bunlarla ilgili açıkça bilgilendirme de yapamıyor.
Yine de FİGES, genel bilgiler ve çizimler kullanarak, yetenekleri
ile ilgili stant ziyaretçilerine doyurucu bilgiler iletebildi.
Dr. Öğüt, söyleşimizde, FİGES’in fizik uygulamaları alanındaki
yetenek ve hizmetlerindeki gelişmeleri de aktardı. Geçtiğimiz
yıllarda hizmetleri arasında bulunmayan elektromanyetik ala-
nında yaptıkları çalışmaları; alçak frekans ve yüksek frekans
alanındaki hizmetlerini ve mekatronik grubu oluşturmalarını
örnek gösteren Dr. Öğüt, uygulamalı fiziğin, hem genişliğini
hem de tek tek konuların derinliğini kapsamak istediklerini, aksi

takdirde sanayinin problemlerine cevap veremeyeceklerini vur-
guladı.
Türkiye’deki önemli gündem maddelerini de sorduğumuz Dr.
Öğüt, mevcut durumda Türkiye’de yapılmayan ürünler konu-
sunda çalışmayı arzu ettiklerini; bunların arasında, yazılım ala-
nında yapılamayan ürünlerin de bulunduğunu belirtti. Benzer
şekilde, ALTAY tankına yönelik ele alınmakta olan Güç Grubu
Projesi’ne ilgi duyduklarını, diğer araçlarla ilgili motor projele-
rinde de yer almak istediklerini ve projeleri yapacak firmalarla
çalışmaya hazır olduklarını söyledi. FİGES, elektrikli otomobil
çalışmaları kapsamında ise Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Der-
neği ile birlikte çalışıyor.
FİGES ile ilgili bir diğer önemli gelişme de firmanın bir dergi çı-
karma konusundaki çalışmalarının son aşamaya gelmiş olması.
Dr. Öğüt, amaçlarının, sürekliliği olan bir dergi çıkartmak oldu-
ğunu; dergiye doyurucu bilgiler koymak ve aynı zamanda sek-
törle ilgili gelişmelere ve teknik makalelere yer vermek
istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz dönemde Suudi
Arabistan’da bir aviyonik

bakım, onarım ve elektronik
test merkezi kuran; Malezya
ve Tacikistan’da da aynı alan-
lardaki projelerini hızla ha-
yata geçiren GATE Elektronik,
benzer bir modelle BAE’de de
hizmet vermeyi planlıyor. Bu
kapsamda, Abu Dhabi’de bir
merkezin kurulması için gö-
rüşmeler gerçekleştiren
GATE Elektronik yetkilileri,
fuarda da çeşitli yeteneklerini
sergilediler. Bunların ara-
sında; askeri test ve arıza tes-
pit ekipmanları, frekans ve
sinyal karıştırıcı (jammer) sis-
temleri, insansız deniz sis-
temleri, akıllı taşları da içeren
sensör çözümleri ve geliş-
tirme aşamasında olan Er-

Link Sistemi yer aldı. Firma
yetkilileri, muharebe saha-
sında durumsal farkındalığı
ve operasyonel etkinliği arttı-
ran Er-Link’in, ziyaretçilerin
en çok ilgisini çeken ürün ol-
duğunu belirttiler. GATE
Elektronik’in dikkat çeken
diğer ürün ve projeleri ise 500
MHz-3000 MHz frekans aralı-
ğında, kullanım amacına göre
farklı, ticari ve askeri uygula-
malarda, özellikle elektronik
harp alanında kullanılabile-
cek şekilde üretilen antenler
ile çok düşük enerji tüketimli,
bakım ve onarım gerektirme-
yen, kurulumu kolay, büyük
ölçekli bir kablosuz algılayıcı
ağı geliştirilmesini amaçlayan
Alan Güvenliği İçin Kablosuz
Algılayıcı Ağı Projesi oldu.

Standı fuar boyunca; BAE ve
Ürdün başta olmak üzere çe-
şitli ülkelerin üst düzey he-
yetleri tarafından ziyaret
edilen GATE Elektronik, özel-
likle elektronik ve yazılım ala-
nında ortak geliştirme ve
teknoloji transferi gibi konu-
larda iş birliği imkânlarını
masaya yatırdı. Tawazun fir-
masının Türkiye ile iş birliği
konusunda yapmakta olduğu
girişimler de görüşmelerin
odak noktalarından birisini
oluşturdu. GATE Elektronik’in
bir sonraki fuar katılımı, başta
Amerika ülkeleri olmak
üzere, şirketin elektronik ka-
biliyetlerinin dış pazarlara
açılmasını sağlayacak tanıtım
faaliyetlerinin yürütüleceği
LAAD 2013 olacak.

FİGES, IDEX’te de Türk Savunma
Sanayisi’nin Yanında

GATE Elektronik, BAE’yi de Müşteri Portföyüne Eklemeyi Hedefliyor
Er-Link 
Tek Er 

Modernizasyonu
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Gerek askeri gerekse kamuya
yönelik çözümleri ile bölge

ülkelerinin çeşitli ihtiyaçlarına
cevap verebilecek potansiyele
sahip olan HAVELSAN, IDEX’te
yaptığı temaslarla ihracat çalış-
malarında yeni bir ivme kazan-
mak için gerekli temelleri attı.
Fuar sırasında görüştüğümüz
HAVELSAN Genel Müdürü Sadık
Yamaç, Türkiye’nin bölgeyi uzun
süredir ihmal ettiğini, HAVELSAN
olarak son dönemde bölgeye
ağırlık verdiklerini ve bölgede
büyük bir canlılık ve potansiyel
gördüklerini belirtti. Bölgedeki
faaliyetlerle ilgili devletin de
ciddi bir desteği olduğuna dikkat
çeken Yamaç, Türkiye’nin böl-
geye tamamen hâkim olmaması
için bir neden bulunmadığını;
Türkiye’yi, sadece bazı kritik teknolojilerdeki yetersizliğin ve
kapasitenin iş potansiyeline yetişememesinin kısıtlayabilece-
ğini ifade etti. Yamaç, böyle fırsatların her zaman gelmeyece-
ğinin altını çizerek, mevcut durumun iyi değerlendirilmesi
gerektiğini; bütün Türk Savunma Sanayisi’nin bir araya gelerek
bölgedeki mevcudiyetini arttırması için çalışmasının önemli ol-
duğunu ve HAVELSAN’ın da yazılım ve sistem entegrasyonu
konularında üzerine düşenleri yapacağını söyledi.
HAVELSAN’ın IDEX gündemini sorduğumuz Yamaç, faaliyet
alanları ile bölgedeki ihtiyaçların örtüştüğünü; yazılım, sistem
entegrasyonu, simülasyon, savaş yönetim sistemleri, komuta
kontrol sistemleri, elektronik harp sistemleri ve e-devlet alan-
larında bölge ülkelerine çözümler sunduklarını anlattı. Bazı fir-
malar gibi sistem satıp, bir dahaki satışa kadar kendilerini
geriye çekmek istemediklerini; paylaşımcı bir bakış açısı ile iş
birlikleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yamaç, bölge-
deki firmalardan da kendilerine iş birliği teklifleri geldiğini söy-
ledi. Yamaç’ın ilettiği bilgilere göre, HAVELSAN’ın bölgede
yürümekte olan başlıca projesi, Katar’da kuracağı AW139 he-
likopteri eğitim merkezi. İmzaya yakın projeler arasında ise
yine yakın dönemde imzaladıkları Suudi Arabistan’ın atış sahası
çalışmaları kapsamında bir ikincisinin modernizasyonu ve yine
bu ülkede, Cougar helikopterleri için simülasyon ve eğitim

merkezinin kurulması yer alıyor. Potansiyel işler olarak da
Suudi Arabistan’daki çalışmaların BLACK HAWK helikopterle-
rini içerecek şekilde genişlemesi ile Katar’a C-130 simülatörü
satışı ve bu ülkede hava savunma okulu inşa edilmesi projeleri
olarak sıralanıyor. Yamaç, isim vermekten kaçınarak, bazı
bölge ülkelerinde ortak girişim şirketleri ve ofisler açma ko-
nusunda da çalışmaları olduğu bilgisini iletti.
Türkiye’de de çalışmalarına hız kesmeden devam eden 
HAVELSAN, Türk Hava Kurumu ile eğitim projeleri konusunda
iş birliği yapacak. Yine eğitim projeleri kapsamında, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin mevcut simülatör eğitim kapasite fazlalığının yurt
dışına ihraç edilmesine yönelik olarak HAVELSAN ile SSM ara-
sındaki görüşmeler de devam ediyor. E-devlet cephesinde ise
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Ba-
kanlığı, Türksat ve TÜBİTAK ile görüşmeler yapılıyor.
Son olarak ihracat alanındaki gelişmeleri özetleyen Yamaç,
Pakistan’da katıldıkları IDEAS fuarında yeni açılımlar yaptık-
larını, Körfez ve Kuzey Afrika’daki mevcut ve potansiyel müş-
terilerinin yanı sıra bu fuarda temasa geçtikleri Mozambik
ile çeşitli simülatör çözümleri üzerinden görüşmeler yürüt-
tüklerini, Angola ile de temas halinde olduklarını anlattı. 
HAVELSAN, Suudi Arabistan ile de e-devlet projeleri konu-
sunda da görüşüyor.

IDEX 2013 ÖZEL

HAVELSAN, İhracatta İvme Kazanmak İçin Bölgede
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IDEX ile ilk uluslararası fuar katılımını gerçekleştiren firmalar
arasında, MAKEL Teknoloji de vardı. Savunma sanayisinde

önemli çalışmalara imza atan; şelter ve araçlarda kullanılan yar-
dımcı güç üniteleri, askeri klimalar, çeşitli araçlara uygulanabi-
len KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) koruma
sistemleri ile taşıma ve saklama sandıkları üreten firma, fuarda
boy göstererek bilinirliğini arttırmayı hedefledi. Fuar sırasında
görüştüğümüz MAKEL Teknoloji yetkililerinden Emre Tuksal,
IDEX’e ihracat amaçlı bağlantılar yapmak amacıyla geldiklerini;
bununla birlikte, diğer katılımcı Türk firmaları ile de fuar süre-
since son derece yararlı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ziya-
retçilerin, özellikle, fuarlarda ilk defa sergiledikleri Entegre
Yardımcı Güç / Klima Ünitesi’ne ilgi gösterdiğini belirten Tuksal,
bu ürünün 10 KW yardımcı güç ve 10 KW iklimlendirme kapasi-
tesine sahip olduğunu; genel olarak, iklimlendirme sistemlerini
5 KW-12KW (17000 BTU/saat – 40000 BTU/saat) arasında tasar-
layıp üretebildiklerini anlattı. KBRN çözümlerine de değinen
Tuksal, hem basınçlı tip hem maskeli KBRN sistemlerinden birer
adet sergilediklerini, bunların yanı sıra kendileri tarafından üre-
tilen taşıma ve saklama sandıklarının da stantlarında yer aldığını
belirtti. Tuksal, ihracat cephesinde, halen Abu Dhabi’de bulunan

büyük bir grubun yeni bir aracı üzerinde yer alacak iklimlendirme
sistemi üzerinde çalıştıklarını, ilk uluslararası işleri olmasını
bekledikleri bu projeye büyük önem verdiklerini, fuar sırasında
da Katarlı bir grupla ortak girişim şirketi kurma konusunu gör-
üştüklerini ifade etti. Fuardan oldukça memnun kalan Tuksal,
kendilerine sağladıkları imkân ve yardımlar için SSM’ye müte-
şekkir olduklarını da özellikle vurguladı.

IDEX’e 2005 yılından bu yana
katılan MilSOFT, ihracat ba-

şarıları elde etmek istediği
Körfez Bölgesi’nde, karar ve-
riciler ve firmalarla görüşme
imkânları sunan etkinlikten,
azami derece faydalanmaya
çalıştı. Fuar sırasında; BAE,
İngiltere, Katar, Mısır, Pakis-
tan, Suudi Arabistan ve Um-
man’da konuşlu çeşitli
firmalar ile MilSOFT ürün ve
çözümleri hakkında görüş-
meler yapan firma, başta
Mısır Genelkurmay Başkanı
General Sedky Al Sayyid
Sohby ve Pakistan Savunma
Bakanlığı Üretim Sekreteri
General Shahid Ikbal olmak
üzere, çeşitli üst düzey yetki-
liler ve heyetler tarafından zi-
yaret edildi. MilSOFT,
standında, Müşterek Elektro-
nik Harp Sistemi (Joint EW
Training System / JETS)’ni,
Müşterek Elektronik Harp
Eğitim Simülatörü (Joint EW

Training Simulator / JETSIM)’nü,
Savaş Yönetim Sistemi 
(MilSOFT Combat Manage-
ment System / Mil-CMS)’ni,
Taktik Data Link İşlemcisi
(MilSOFT Tactical Data Link
Processor / Mil-TDLP)’ni, Ta-
şınabilir Görüntü Kıymetlen-

dirme Sistemi (Unmanned Air
Vehicle Transortable Image
Explotation System / TIES)’ni,
Uzak Video Terminali 
(Remote Video Terminal
/RVT)’ni, Lojistik Yaşam Dön-
güsü Destek Yönetim Bilgi
Sistemi (Lifecycle Support &

Management Information System
/ Mil-TRAC)’ni ve Kriz/Acil
Durum Yönetim Bilgi Sistemi
(Emergency Management In-
formation System / Mil-EMIS)’ni
sergiledi. Firma yetkilileri,
bunların arasında, Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından da kulla-
nılmakta olan ve ihracat
amaçlı Arapça sürümleri ser-
gilenen JETS ve JETSIM’in en
çok ilgi çeken ürünler olarak
öne çıktığını belirttiler. Planla-
yıcılar ve karar vericiler için
hem teorik hem de pratik
Elektronik Harp (EH) eğitimi
sağlayan bir müşterek EH
çözüm ailesini oluşturan bu
ürünlerden JETS, EH kavram-
ları ve uygulamaları hakkında
bilgi içeren web tabanlı bir sis-
tem. JETSIM ise kursiyerlerin
bilgisayara karşı savaşabilme-
lerinin yanı sıra mavi ve kırmızı
kuvvetler olarak ikiye ayrılıp
birbirlerine karşı savaşabil-
melerine de olanak sağlıyor. 
MilSOFT’un izleyen dönem-
deki fuar gündeminde; IDEF
ile MSPO-2013 (02-05 Eylül,
Polonya), AUSA-2013 (21-23
Ekim, ABD) ve Defence & 
Security-2013 (04-07 Kasım,
Tayland) yer alıyor.

IDEX 2013 ÖZEL

MAKEL Teknoloji, 
Meydana IDEX’te Çıktı

MilSOFT, 
Elektronik
Harp Eğitim
Çözümleriyle
Sahne Aldı
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İlk ihracat başarısını, bölge
ülkelerinden Umman’a Yara

Savunma Simülatörü satışı
gerçekleştirerek kazanan Me-
teksan Savunma, IDEX’te,
deniz simülasyon sistemleri
ile bayrak gösterdi. Firmanın
bu tercihi, bilinçli ve gerçekçi
bir analize dayanıyor. Fuar sı-
rasında görüştüğümüz Me-
teksan Savunma Genel
Müdürü Murat Erciyes,
IDEX’in işletmeler arası (busi-
ness to business / B2B) gö-
rüşmeler için pek uygun
olmadığını, müşteri odaklı bir
fuar olduğunu, bu sebeple alt
yüklenici olarak ortaya çıkart-
tıkları ürünlerini değil, son
kullanıcıya hitap eden çözüm-
lerini getirdiklerini anlattı. Fu-
arda, Deniz Harp Oyunu
Sistemi (DEHOS) çözümlerini
ve Yangın ve Yara Eğitim Si-
mülatörü’nün büyük boy ve
hareketli maketini sergileyen
Meteksan Savunma, başta
Birleşik Arap Emirlikleri ve
Pakistan olmak üzere, çeşitli
ülkelerden üst düzey heyet-
lere yeteneklerini anlattı. Bu
ürünleri ile ilgili son gelişme-
leri aktaran Erciyes, Yangın ve
Yara Eğitim Simülatörü’nün
2013 yılı ortalarında Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’na teslim edilece-
ğini; Umman’a yapılacak tes-
limatın ise yıl sonuna planlandığını belirtti. Çok ses getiren
Umman ihracatının ardından, bölgede 2 ülke daha ile görüş-
melerinin sürdüğü ve ayrıca Güney Doğu Asya pazarına yönelik
çalışmalarının devam ettiği bilgilerini ileten Erciyes, çalışma-
larının, görüştükleri ülkelerde seçim dönemlerinin yaşanması
gibi gelişmeler nedeniyle bazen yavaş ilerlediğini de söyledi.
DEHOS cephesinde ise ürünün çok kapsamlı olmasının, pazar
genişliği açısından bir zorluk getirdiği şeklinde özetlenebilecek

bir durum yaşanıyor. Erciyes,
Dz.K.K.lığının isterleri sonu-
cunda ortaya çıkan ve üst
düzey eğitimlerin gerçekleşti-
rilmesine olanak sağlayan
ürünün karmaşıklığının,
küçük boyutlu donanmaların
bu ürünü kullanabilmesini
zaman zaman zorlaştırdığını
ifade etti.
Fuara getirmedikleri ürünleri
hakkında da bilgi aldığımız 
Erciyes, ROKETSAN ve ASELSAN
HBT Grubu ile gerçekleştir-
dikleri veri bağı çalışmalarının
meyvelerini almaya başladık-
larını, Türkiye’nin son dö-
nemde girdiği en zorlu

projelerden olan Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sis-
temi Projeleri’nde veri bağı geliştirmek için sözleşme imzala-
dıkları haberini verdi. Erciyes, veri bağı konusundaki
yeteneklerini daha da geliştireceklerini ve değişik ihtiyaçlara
çözümleri içeren bir ürün hattı oluşturacaklarını da konu ile il-
gili sözlerine ekledi. Geçtiğimiz sene tamamlanan MİLDAR
Projesi’nde de yakın zamanda bir gelişme yaşanması beklen-
diğini belirten Erciyes, ürüne yönelik, kendi öz kaynakları ile
başlattıkları çalışmaları da olduğunu, bunlarla ilgili de sene
içinde gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.
Erciyes, IDEF ve savunma sektörünün geleceği ile ilgili değer-
lendirmelerde de bulundu. IDEF’in farklı bir misyonu olduğunu;
fuarın, Türkiye’nin savunma sanayisi ile ilgili stratejik algısı ve
2023 hedefleri kapsamında da işlev gördüğünü kaydeden Er-
ciyes, IDEF katılımlarının bu doğrultuda olacağını belirtti. Av-
rupa’da yaşanan gelişmelerin; tehdit algısının ve daralan
bütçelerin, bu ülkelerin savunma sanayilerini zor durumda bı-
raktığı; Avrupalı şirketlerin, gelecek endişesi taşıdığı ve bu kap-
samda Avrupalı şirketlerle Türk şirketler arasında, iş birlikleri
ya da birleşmelerin yaşanabileceği öngörüleri de Erciyes’in ak-
tardığı konular arasında yer aldı.
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Meteksan Savunma Deniz Simülasyon Sistemleri ile Boy Gösterdi





44

MSI Dergisi - Nisan 2013                                                                                                                                         www.milscint.com

IDEX’te geniş ürün yelpazesinin bir bölümünü sergileyen Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’nun ana vurgusu;

bilgi birikiminin, kabiliyetlerinin ve hizmetlerinin ihracatı oldu.
Daha önceki fuarlardan farklı olan bu yaklaşım hakkında bilgi
aldığımız MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İzzet
Artunç; patlayıcı grubu, mühimmat grubu, silah grubu ve roket
grubu olmak üzere 4 grupta sundukları ürünlerinin müşterileri
tarafından çok iyi bilindiğini ve tanındığını; birkaç yıldır sürege-
len bir strateji değişimi kapsamında, artık ürünlerin pazarlan-
masının yanı sıra ağırlıklı olarak bilgi birikiminin aktarılması ile
tesis kurma ve işletme konularına eğileceklerini belirtti. Bu
noktada, ürün esaslı olarak bakıldığında, MKEK ve diğer ülke
ve üreticilerin ürünlerinin karşılaştırılmasını, birbirine çok ben-
zeyen ve çok sayıda bulunan varlıkların karşılaştırılmasına ben-
zeten Artunç, MKEK’nin teknik bilgi birikiminin, ürün kalitesinin
ve standardının, sektörün dünya çapındaki diğer oyuncularından
aşağı olmadığını, hatta bazılarından daha iyi durumda olduğunu
söyledi. Artunç, MKEK’nin ana farklılığının ise müşterilerinin is-
teklerine, mali şartlarına ve coğrafyasına göre ürün ve hizmet-
lerini özelleştirebilme esnekliği olduğunu; müşterilerinin, bu
yaklaşımı rakiplerinden göremediklerini ifade ettiklerini, Tür-
kiye ve MKEK’nin siyasi, tarihi ve kültürel ilişkileri nedeni ile çok
avantajlı bir konumda olduğunu kaydetti.

Fuar sırasında, birçok ülkede başlatmış oldukları girişimlerin
devamı yönünde kendileri ile temasa geçen grupların olduğunu
açıklayan Artunç, hedeflerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika pa-
zarları olduğunu bildirdi. Bölgede, henüz askeri standartlar ko-
nusunda Batı ile entegre olmamış; diğer yandan bu
entegrasyon sürecinin başladığı ya da devam ettiği ülkelerde,
özellikle Doğu Bloğu standartlarında üretim yapan ve teknolo-
jisi eskimiş tesisler bulunuyor. Bu noktaya dikkat çeken Artunç,
bu ülkelerdeki yenileştirme çalışmalarına, MKEK’nin 90 yıllık
Cumhuriyet Dönemi tecrübesi ile destek olabileceğini vurgu-
ladı. Bu kapsamda; bir fabrikanın kurulmasında gerekli olan
teknik bilgi birikiminin aktarılması; seçim kriterlerinin belir-
lenmesi, fabrikanın kurulması ve işletilmesi gibi süreçlerde
MKEK’nin birikimini ve tecrübesini kullanmak isteyen pek çok
ülke bulunduğunu ifade eden Artunç, yakın gelecekte, sözleş-
meler imzalandıkça, bu temaslarının ayrıntılarını kamuoyu ile
paylaşma fırsatlarının olacağını söyledi.

Ürün cephesinde ise MKEK’nin FIRTINA
kundağı motorlu obüsü, BORA 7,62 mm
keskin nişancı tüfeği ve 40 mm otomatik
bombaatarı, ilgi gören ürünleri arasında yer
aldı. FIRTINA’nın, yakın bir zamanda, Suudi
Arabistan’da gösterim faaliyetine katıldığını
hatırlatan Artunç, sisteme bölgeden büyük
bir ilgi olduğunu; teknik olarak tüm testler-
den geçtiklerini anlattı. Azerbaycan’a 
FIRTINA satışı ile ilgili sorumuzu da yanıt-
layan Artunç, bunun sıcak bir konu oldu-
ğunu; son kullanıcı belgeleri nedeni ile bazı
sorunlar yaşandığını; teknik ve hukuki ça-
lışmaların sürdüğünü ve bunlar tamamlan-
madan bir açıklama yapılmasının uygun
olmayacağını söyledi.
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MKEK’den Strateji Değişimi:
Bilgi Birikimi, Kabiliyet 
ve Hizmet Vurgusu

MKEK, 
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Malzeme olarak yüksek
yoğunluklu polietilen

kullanarak 24 m boya kadar
hizmet botları üreten NEKTON
Bot, savunma ve güvenlik te-
malı ilk fuar deneyimini, IDEX
ile birlikte gerçekleştirilen
NAVDEX’te yaşadı. İstanbul
Tuzla’da yerleşik tesislerinde
ürettiği botlarla dünya çapında
önemli ihracat başarıları ka-
zanan NEKTON Bot’un Genel
Müdürü İsmail Hakkı Kuter ile
fuar esnasında, hem firmanın
genel faaliyetleri hem de sa-
vunma ve güvenlik alanların-
daki planları hakkında
konuştuk. Öncelikle ürettikleri
teknelerin en önemli ayırt
edici özelliği olan malzeme
konusunda bilgiler ileten
Kuter, bot üretiminde kullan-
dıkları yüksek yoğunluklu po-
lietilenin yaklaşık 70 senedir
bilinen bir malzeme olduğunu;
yaklaşık 40 yıldır da tekne ya-
pımında kullanıldığını ve bu
konuda Kanada ile Norveç’in
önde gelen ülkeler olduklarını
belirtti. Özellikle ultraviyole
ışınıma karşı korunma özellik-
lerinin iyileştirilmesi ile tekne-
lerde kullanımının önü açılan
yüksek yoğunluklu polietilen;
korozyon yaşamayan, elektro-
liz olmayan, kimyasallara ve
asit ve benzin gibi aşındırıcı
malzemelere karşı yüksek da-
yanım gösteren bir malzeme
olarak öne çıkıyor. Yüksek yo-
ğunluklu polietilenin, labora-
tuvar şartlarında hesaplanan
ömrünün 50 yıldan fazla oldu-
ğuna dikkat çeken Kuter, mal-
zemenin bir diğer özelliğini ise
yüzeyinin, çeşitli maddelerin

yapışmasına karşı dirençli ol-
ması şeklinde ifade etti. Böy-
lece, deniz canlılarının tekne
yüzeylerine yapışması sonu-
cunda oluşan performans ka-
yıpları da yüksek yoğunluklu
polietilen ile üretilen tekneler
için bir sorun olmaktan çıkı-
yor. Kuter, son olarak, malze-
menin plastik özelliği nedeni
ile sahip olduğu elastikiyete
değindi. Bu özellik, teknenin
kaya gibi sert bir engele çarp-
ması ve benzeri durumlarda
önemli bir avantaj olarak ken-
dini gösteriyor.
Yüksek yoğunluklu polietile-
nin, bu özellikleri ile sanıldığı
gibi fiberglas malzemenin
değil, alüminyumun rakibi ol-
duğunu belirten Kuter, üret-
tikleri botların; imalat tarzı, su
üstü karakteristiği ve kullanım
sahaları açısından alüminyum
botlarla daha çok örtüştüğünü
kaydetti. Kuter, malzemenin
kimyasal ve fiziksel yapısı ile
oynayarak çok çeşitli alanlara

hitap edecek tekneler ürete-
bildiklerini de söyledi ve bu
konuda, Ekvator Ginesi Devlet
Başkanı için üretip teslim et-
tikleri 2 adet kurşun geçirmez
tekneyi örnek verdi. 7,62 mm
NATO mühimmatına karşı ko-
yacak şekilde, STANAG 4569 
Seviye 3’e (EN1063 standar-
dında BR6’ya) göre zırhlandı-
rılan tekneler, polietilen
malzemenin yeteneklerini de
gözler önüne seriyor.
Teknelerinin performansı ile
ilgili bilgiler de veren Kuter, 
6 ila 24 m arası botlar ürettik-
lerini, kullandıkları malzeme-
nin hafif olması sayesinde,
daha küçük motorlar seçerek
istenilen performansı yakala-
yabildiklerini; hafif botların su
üzerinde dengesiz olacağına
inanıldığını, kendilerinin ise
tekne formu ile dengeyi sağla-
dıklarını belirtti. 
NEKTON Bot’un kendi bünye-
sindeki ekibi tarafından tasar-
lanan botlar, derin V tekne

formu ile RHIB bot formu ara-
sında bir yapıya sahip ve her-
hangi bir elektriksel ya da
hidrolik kontrol kullanmadan,
mevcut fiziksel yapısının sağ-
ladığı avantaj ile kendi kendini
stabilize edebiliyor. Böylece,
son derece konforlu bir sürüş
ve yüksek manevra perfor-
mansı gösteriyor.
Botların bir diğer özelliği ise
batmamaları. Kuter, botlar or-
tadan ikiye ayrılsa bile hem
özgül kütlelerinin sudan daha
düşük olması hem de arada
hafif polistren olan çift cidarlı
yapısı nedeni ile su yüzünde
kalacağını belirtti.
İhracat pazarında oldukça
aktif olan NEKTON Bot, bu-
güne kadar ürettiği 40 kadar
botun yaklaşık yüzde 40’ını,
aralarında Azerbaycan, Kaza-
kistan, Yunanistan, İspanya,
İtalya, Gana, Nijerya, Cibuti ve
Somali’nin de bulunduğu çeşitli
ülkelerden müşterilerine sat-
mış. Kuter, öncelikli hedef ola-
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rak Orta Doğu ve Afrika pa-
zarlarını belirlediklerini; böl-
gede bir üs edinmek amacıyla,
Dubai Maritime City’de teknik
servis noktası, imalathane ve
ofis işlevlerini görecek bir yer
oluşturma çalışmalarına baş-
ladıklarını da sözlerine ekledi.
Askeri ve güvenlik alanının
yeni girdikleri bir pazar oldu-
ğunu hatırlatan ve farklı bir
malzeme sundukları için ken-
dilerini birebir sunumlarla ve
deneme seyirleri ile anlatma-
larının büyük önem taşıdığını
ifade eden Kuter, Mart ayı ba-
şında Dubai’de düzenlenecek
Dubai Boat Show’a 14 m’lik bir
devriye botu getireceklerinin
haberini de verdi. Botun satı-
şını daha fuara getirmeden
gerçekleştiren NEKTON Bot,
müşterisinin verdiği izin ile bu
botu 10-15 gün boyunca böl-
gede potansiyel müşterileri
ile deneme seferleri yapmak
için de kullanacak. Kuter, fuar
sırasında, Suudi Arabistan
yetkilileri ile önemli görüşme-
ler yaptıklarını, BAE’nin yöne-
timinde yer alan yetkililerle de
temaslarının olduğunu söy-
ledi. NEKTON Bot, IDEX’teki
Türk pavyonundan uzaktaki
konumu ile fazla göz önünde
olmasa da adını, fuarı en ve-
rimli kullanan Türk firmaları
arasında sayabiliriz gibi görü-
nüyor.

Öztiryakiler, fuara, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eurosatory’de sergilediği konteyner mut-
fak çözümünün daha geliştirilmiş bir sürümü ile katıldı. Özellikle ısı izolasyonu alanında

iyileştirmelerin yapıldığı mutfağın, dış boyası ve ekipmanlarının tasarımında da yenilikler
bulunuyor. Isı izolasyonu iyileştirmeleri, poliüretan enjeksiyon yapılarak üretilen sandviç
panel konteyner duvarlarının kullanımını içeriyor. Böylece mutfak, -32 ile +55 santigrat de-
rece sıcaklık aralığındaki çevre şartlarında kullanılabiliyor. Dış boya konusunda ise kontey-
nerlerde, askeri standartlara uygun, 10 yıl garantili bir boya sistemi uygulanmaya başlandı.
Konteyner mutfak ve IDEX ile ilgili değerlendirmelerini aldığımız Öztiryakiler İhracat Bölge
Müdürü Kerem Turan, standart 20 fit konteyner ebatlarında olan mutfağın, kurulacağı yerde,
30 dakikalık bir hazırlık
çalışmasının ardından,
yaklaşık 3 konteynerlik,
40 m2 alanı kaplayacak
şekilde açılabildiğini ve
hazır hale getirilebildiğini
anlattı. Bu özelliğin ciddi
bir avantaj sağladığının
altını çizen Turan, böy-
lece, mutfakta yemek ya-
pımı ile ilgili bütün
işlemlerin aynı alanda
gerçekleştirilebildiğini
söyledi. Konteynerin, bir
yemekhane çadırına bağ-
lanarak daha verimli ça-
lışması da sağlanabiliyor.
Müşteri ihtiyaçlarını kar-
şılama konusundaki esnekliklerine de değinen Turan, ürünlerini şartnamelere göre değiş-
tirebildiklerini; yeni özellikler katabildikleri gibi, maliyetin ön plana çıktığı durumlarda,
ürünlerden bazı özellikleri de kaldırabildiklerini belirtti. Öztiryakiler, mutfak çözümlerinin
yanı sıra su arıtma sistemleri, soğuk oda konteynerleri, derin dondurucu konteynerleri,
ekmek fırınları, çamaşırhaneler ve konteyner içinde duş ve tuvalet gibi çözümler de suna-
biliyor. Tüm bu çözümler, mobil birimler üzerinde şekillendirilebiliyor. Turan, nihai hedef-
lerinin ise çadır haricinde, bir askeri kampın tüm birimlerini içeren bir ürün ailesi olduğunu;
bu hedefleri kapsamında, bir Alman firması ile daha önce Rusya’da bir kamp kurdukları ve
aynı firma ile bir ortaklık yapısı içinde Suudi Arabistan’a yönelik çalışmalarının devam ettiği
bilgilerini de iletti.
Bölgedeki varlıkları ile ilgili de bilgi veren Turan, daha önce Suudi Arabistan ve Irak’a satışlar
yaptıklarını; Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir grupla da fuardan birkaç ay önce bir an-
laşma imzaladıklarını, ciddi miktarlarda alımlar yapılmasını beklediklerini ifade etti. Bir
diğer önemli gelişme, Öztiryakiler ürünlerinin, önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan’da de-
nemelere girecek olması. Öztiryakiler, bu ülkede de güçlü bir yerli firma ile iş birliği içeri-
sinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge Askerinin Yemeği Öztiryakiler’den
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IDEX’e toplam 6 araçla katılan
ve araç sayısı bakımından

fuara en geniş katılım gösteren
firmalar arasında yer alan Oto-
kar, bu araçlarını iki ayrı stantta
sergiledi. ARMA 8x8, ARMA 6x6,
KAYA II ve COBRA araçları, Türk
Pavyonu’nda bulunan Otokar
standında yer alırken, 2 adet
Otokar Zırhlı İç Güvenlik Aracı
(IS-V)’ndan bir tanesi, açık alan-
daki stantta katılımcıların ilgi-
sine sunuldu. Diğeri ise fuar
kapsamında düzenlenen canlı
gösterimlere katıldı. Sergilenen
araçlardan ARMA 8x8 ve 
KAYA II ile MIZRAK 30 mm’lik
uzaktan komutalı kulesi, Körfez
Bölgesi’nde ilk kez görücüye
çıktı.
Fuar ile ilgili değerlendirmelerini aldığımız Otokar Genel Mü-
dürü Serdar Görgüç, IDEX’e 8. kez katıldıklarını; bu süreçte,
fuarın, bölgesel nitelikten uluslararası niteliğe dönüştüğünü
gözlemlediklerini söyledi. Fuarın, hem Otokar’ın mevcut ve po-
tansiyel kullanıcılarına yakın olduğunu hem de Afrika, Orta
Doğu ve Uzak Doğu bölgelerinin merkezinde yer aldığını kay-
deden Görgüç, fuar sırasında, değişik ülkelerden gelen farklı
kullanıcı profilleri ile temas sağlama imkânı bulduklarını be-
lirtti. Geniş bir araç yelpazesine sahip olduklarını; fuara ise
hem Otokar’ın gücünü gösterecek hem de bölgedeki müşteri-
lerin ilgisini çekecek araçları getirdiklerinin anlatan Görgüç,
kendilerini ziyaret eden delegasyonları dinleyerek, çeşitli ül-
kelerin ihtiyaçlarını ve potansiyel projelerini öğrenme imkânı
bulduklarını da belirtti.
Görgüç, fuarda sergiledikleri araçların seçimi ile ilgili görüş-
lerini de paylaştı. Bir önceki IDEX’e 4 adet araçla katıldıklarını
hatırlatan Görgüç, bu yıl, hem araç sayısını hem de araç çeşit-
liliğini arttırdıklarını ifade etti. Görgüç’ün vurguladığı bir diğer
yenilik de IDEX’te ilk defa iç güvenlik araçlarını sergilemeleri
oldu. IDEX’in ana teması iç güvenlik olmasa da bölgede bu tür
araçlara olan talep, Otokar IS-V’nin fuarın ilgi gören ürünleri
arasında yer almasını sağladı.
Otokar’ın bölgedeki faaliyetleri de Görgüç ile yaptığımız söyleşi-
nin başlıkları arasında yer aldı. Yakın dönemde, bölgede göste-
rim ya da test faaliyetine katılacak araçları olmadığını belirten
Görgüç, ARMA 8x8 ve KAYA II’nin geçen sene Birleşik Arap Emir-
likleri’nde yaz testlerine katıldığı bilgisini verdi. Farklılık göster-
mekle birlikte, yaklaşık 30 ila 35 gün süren yaz testleri, hava
sıcaklığının en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiriliyor.
Testlerin genellikle ihale dönemlerinde yapıldığına dikkat çeken
Görgüç, Otokar araçlarının geçen sene gerçekleştirilen testleri
başarıyla tamamladıklarını da vurguladı.
Görgüç’ten IDEX ve bölgenin ötesindeki gelişmeler hakkında
da bilgi alma fırsatımız oldu. Kazakistan cephesinde, yaklaşık
2 yıldır, düşük sayılarda olsa da COBRA araçlarını teslim ettik-
lerini ve bu araçların Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından
kullanılmakta olduğunu belirten Görgüç, bu araçların, özellikle
çok ağır kış şartlarında, istenilen performansı sergilediğini,
Orta Doğu’da yaz testleri ne kadar önemli ise Orta Asya’da da
-30 ila -40’lara varan sıcaklıklarda yapılan kış testlerinin o öl-

çüde önemli olduğunu ifade etti. Araçlardan memnun olan Ka-
zakistan Silahlı Kuvvetleri, çok miktarda araç almayı planlıyor.
Bu kapsamda, geçtiğimiz Mayıs ayında, KADEX 2012 fuarı sı-
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Otokar, IDEX’in En Büyük Katılımcıları Arasında Yer Aldı

KAYA II

Otokar Zırhlı İç Güvenlik Aracı (IS-V)
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rasında, Kazakhstan Engineering ile Kazakistan’da ortak bir
şirket kurulmasına yönelik ön anlaşma imzalayan Otokar, bu
ülkede COBRA araçlarını üretmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay-
larda basında konu ile ilgili çıkan haberlere bir de ek yapan
Görgüç, Kazakistan’daki faaliyetlerinin COBRA’nın yanı sıra
ARMA araçlarını da kapsayacağı bilgisini verdi. Halen projenin
fizibilitesi, yatırım miktarı, yatırımın şekli ve Kazakistan’da ya-
pılacak faaliyetler konusunda görüşmeler devam ediyor.
Görgüç ile yaptığımız söyleşinin son konusu ise IDEF oldu. IDEF
için Otokar’ın bir sürpriz hazırlığı içinde olup olmadığını sor-
duğumuz Görgüç, fuara, ALTAY tankının test prototiplerinden
birisini getireceklerini; mevcut durumda, bu tankların plana
göre testlere devam ettiklerini; testlerin, atış ve mobilite test-
lerini de içerdiğini söyledi.

Yerel ve uluslararası tedarikçiler ve satın almacılar ile ta-
nışmak; başta savunma ve havacılık olmak üzere çeşitli

sektörlerde son teknolojiyi gözlemlemek; bölge genelinde si-
lahlı kuvvetler ile ilişkiler kurmak ve Türk ana sanayi firmaları
ile beraber, Türkiye’nin ihracat kapasitesini arttırmak ve ge-
liştirmek için yoğun çalışmalarda bulunmak amaçlarıyla
IDEX’e katılan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA), 157 metrekarelik özel standında, toplam 16 firma ile
yer aldı. Faaliyet alanları; talaşlı imalat, kompozit, elektronik,
elektromekanik, plastik enjeksiyon, dizel motor, kablaj, elek-
tronik kart, askeri koltuklar, mobil yer destek cihazları, kara
araçları iklimlendirme sistemleri ve insansız hava, kara ve
deniz platformları olarak çeşitlilik gösteren bu firmalar, fuar
süresince, toplam 106 kuruluş ile iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Fuardan memnun ayrılan OSSA, Orta Doğu pazarında ihracat
olasılıklarını araştırmaya ve tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye
devam edecek. Bölgeye tekrar bir yurt dışı programı düzenlen-
mesi de OSSA’nın planları arasında yer alıyor. OSSA’nın önü-
müzdeki dönemdeki fuar gündeminde ise MSPO (02-05 Eylül,
Polonya) ve B2B Meetings for the Aerospace and 
Defense Industry (23-24 Ekim, İtalya) etkinlikleri bulunuyor.

OSSA, IDEX’ten Memnun Döndü

30 mm’lik 
MIZRAK kuleli ARMA 8x8
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RMK Marine, hedef pazar olarak gör-
düğü Körfez Bölgesi ve Kuzey Af-

rika’nın merkezinde gerçekleştirilen
IDEX’e, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) tarafından açılan ihale sonucu, 6
adet MİLGEM korvetinin üretimi konu-
sunda sözleşme görüşmelerine başlamış
olarak katıldı. Firma, fuarda, MİLGEM’in
yanı sıra 1600 tonluk korvet tasarımı
(Korvet 1600) ile Çok Maksatlı Korvet
(Multi Mission Corvette / MMC) tasarımını
ilk kez sergiledi. Keşif, karakol ve gözet-
leme işlevlerinin yanı sıra harekât alan-
larında gerçek zamanlı taktik resmin
oluşturulmasını sağlamak ve böylelikle su üstü, su altı ve hava
hedeflerini imha ederek veya etkisiz hale getirerek deniz kont-
rolünü tesis etmek görevlerini icra edebilecek kapasitede ta-
sarlanan Korvet 1600; asimetrik tehditlere karşı savunma,
istihbarat toplama, arama ve kurtarma görevlerini de üstlene-
biliyor. MMC ise su üstü ve hava savunma harbi ile kara bom-
bardımanı temel görevlerine ek olarak; gözetleme, keşif,
karakol, kaçakçılığın önlenmesi, deniz kaynaklarının korun-
ması ve münhasır ekonomik bölgelerde yasa dışı faaliyetleri
önleme yardımcı görevlerini yerine getirmek için tasarlandı.
MMC, kıç rampasına yerleşik bir bot ile özel kuvvetlerin ope-
rasyonlara hızla müdahale etmesine de imkân tanıyor. RMK
Marine’nin bölgede yürüyen en önemli çalışması ise SSM’nin
direktifi ile Türk Savunma Sanayisi kuruluşlarına önderlik edi-
lerek Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hazırlanan korvet
teklifi. Değerlendirme süreci devam eden ihalenin yanı sıra
RMK Marine tarafından Kuzey Afrika’da yer alan ülkelerle ilgili
çalışmalar da yürütülüyor. Fuar süresince, RMK Marine standı;
Libya Savunma Bakan Yardımcısı, Mısır Genelkurmay Başkanı,
Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı, Pakistan Deniz Kuvvetleri
Komutanı ve Bahreyn ve Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri yet-
kilileri tarafından ziyaret edildi.
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Ana Boyutlar
(Uzunluk, Genişlik, Su Çekimi) : 85,0 m, 11,8 m, 3,5 m
Deplasman : 1600 ton
Hız ve Seyir Siası : 26+ knot, 16 knot sürat ile 3000 deniz mili
Silahlar : 1 x 76 mm Top; 2 x 30 mm Top;  2 x 12,7 mm STAMP
Füzeler : 2 x ikili lançer satıhtan satıha füze; 

3 x dörtlü lançer satıhtan havaya füze
Havacılık : Helikopter platformu, gündüz ve gece helikopter 

harekâtı

Korvet 1600 Teknik Özellikleri

Ana Boyutlar
(Uzunluk, Genişlik, Su Çekimi) : 66,0 m, 10,1 m, 2,8 m
Deplasman : 670 ton
Hız ve Seyir Siası : 30+ knot, 15 knot sürat ile 2500 deniz mili
Silahlar : 1 x 76 mm Top; 3 x 12,7 mm STAMP
Füzeler : 2 x Çift lançerli satıhtan satıha füze; 

hava savunma füzeleri
Havacılık : 10 tona kadar helikopter 

operasyonları

MMC Teknik Özellikleri

RMK Marine, 
Korvet Tasarımları 
ile Göze Girdi
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IDEX’in Türkiye cephesinde
yıldızı, fuar sırasında imza-

ladığı önemli sözleşme ile
kuşkusuz ROKETSAN oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE)’nde, 2003 yılından beri
önemli projelere imza atan
ROKETSAN, bu ülkede kulla-
nılan ürünlerine, CİRİT 2,75’’
lazer güdümlü füzesini de ek-
ledi. BAE, aynı zamanda, 
CİRİT’in ilk ihracat başarısı
oldu. BAE Silahlı Kuvvetleri
adına tedarik sözleşmesi im-
zalayan Tawazun tarafından
düzenlenen ve basına kapalı
olarak gerçekleştirilen tö-
rende atılan imza ile ilgili
açıklama da 19 Şubat’ta, Tawazun tarafından yapıldı. Açıkla-
mada, BAE Silahlı Kuvvetlerine lazer güdümlü CİRİT füzelerinin
teslim edilmesini konu alan sözleşme kapsamında, Tawazun
ve ROKETSAN’ın, sistemin BAE’de ortak üretimi ve BAE Silahlı
Kuvvetleri tarafından kullanılması konularında bir plan ortaya
koyacağı belirtildi. Toplam bedeli ve teslim edilecek füze sayısı
Tawazun ve ROKETSAN tarafından resmi olarak açıklanmasa
da çeşitli yayınlarda, sözleşme bedeli 196 milyon dolar olarak
yazıldı.
Fuarda, ROKETSAN ürünleri, 3 ayrı noktada sergilendi. Türk
pavyonundaki ROKETSAN standına ek olarak, BAE’nin Jobaria
Defense Systems (JDS)’ın kapalı ve açık alanlardaki stantla-
rında da ROKETSAN tarafından tasarlanan sistemler sergi-

lendi. Bu sistemlerden en ilgi çekeni, dünyanın en güçlü 
122 mm topçu roket sistemi olarak kabul edilen ve ilk kez ser-
gilenen MCL (Multiple Cradle Launcher / Çok Kundaklı Lançer)
oldu. Tasarımı ve üretimi özel olarak yapılan treylerin römork
kısmında, 4 adet 122 mm roket kundağında, toplam 240 adet
122 mm roket taşıyabilen sistemin, dünyada bir eşi daha bu-
lunmuyor. Sistem, BAE tarafından tanımlanan ihtiyaç kapsa-
mında, ROKETSAN tarafından tasarlandı ve bir kısmı
Türkiye’de, geri kalanı ise JDS tarafından BAE’de üretildi.
Kapalı alanda sergilenen ve yine özgün ve yenilikçi bir çözüm
olarak BAE envanterine giren JDS MRL–107/122 adlı topçu ro-
keti sistemi, aynı kundakta, görev öncesinde yapılan seçime
göre, 122 mm ya da 107 mm roket taşıyabiliyor. 
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IDEX’in Yıldızı:
ROKETSAN

MCL (Multiple Cradle
Launcher / Çok Kundaklı
Lançer) Sistemi
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Özgün tasarımı ROKETSAN’a ait olan kundak, 122 mm roket-
lerle yüklendiğinde, uzun ekseni boyunca; 107 mm roketlerle
yüklendiğinde ise kısa ekseni boyunca yükseliş alarak hedefe
yönlenmesini gerçekleştiriyor. “Mini Jobaria” olarak da isim-
lendirilen sistem, toplam 60 adet 107 mm roket ya da 20 adet
122 mm roket taşıyabiliyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen
bu çift kullanımlı kundak ile ilgili patent ve faydalı model hak-
ları da ROKETSAN’da bulunuyor.

Rüzgârı Arkamıza Aldık
ROKETSAN açısından son derece başarılı geçen fuarla ilgili
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar’ın görüşlerini de aldık.
1990’lı yılların sonlarından beri IDEX’e katıldıklarını ve BAE ile
ilk sözleşmenin 2003 yılında imzalandığını anlatan Yaşar, mev-
cut durumda 2 projenin tamamlandığını, 2 projenin uygulama
safhasında olduğunu, 2 projenin ise 2013 yılında başlanmasını
bekledikleri bilgisini iletti. Yaşar, BAE’nin çok seçici bir ülke ol-
duğuna dikkat çekerek, ülkenin, aldığı sistemleri detaylı ince-
lediğini; rekabet ortamı içinde seçimini yaptığını ve bu süreçte,
kendi savunma sanayisini geliştirmek için de çalışmalar yürüt-
tüğünü belirtti. Yaşar, BAE’nin, savunma sanayisi konusunda
Türkiye’yi bir ortak olarak gördüğünü; Türk Devleti’nin de Türk
Savunma Sanayisi’ni bölgede desteklediğini; bu rüzgârı arkala-
rına alarak iyi işler yapmak istediklerini ifade etti. Bu noktada,
başarıları ile ilgili önemli bir noktaya da değinen Yaşar, Türk fir-
malarının BAE’de tercih edilmesinin bir nedeninin de esnek çö-
zümler sunabilmeleri olduğunu söyledi. 
Bazı büyük uluslararası firmaların, ülkelere özgün çözümler
geliştirme konusunda pek başarılı ya da istekli olmadığını kay-
deden Yaşar, MCL’yi geliştirmelerini konu ile ilgili bir örnek
olarak aktardı. Yaşar, Türk Savunma Sanayisi’nin müşterinin
isteğine göre savunma sistemi geliştirebilecek istekte ve es-
neklikte olmasının bir artı olduğunun; bu durumun, ülkemizin
2023 savunma sanayi ihracat hedefleri için de önemli bir avan-
taj sağladığının altını çizdi. Yaşar’ın konu hakkında ROKETSAN
özelinde söyledikleri de müşterilerine özel ürün geliştirme ko-
nusundaki kararlılıklarının bir göstergesi oldu:
“ROKETSAN için de müşteriye özel ürün geliştirme isteği ve es-
nekliği, önemli bir çıkış noktası olacak. Boşlukları doldurabilir-
siniz, böylece size güven duyulur ve niş pazarlar bulabilirsiniz. 

SİSTEM BOYUTLARI VE ARAÇ PERFORMANSI

Uzunluk : 29 m
Genişlik : 4 m
Yükseklik (Anten dahil edilmeden) : 3,8 m
Toplam Ağırlık : 105 t
Menzil : Oshkosh çekici ile 450 km'den fazla
Koruma : STANAG Seviye 2
Aracın Seyrüsefer Sistemleri : Ataletsel ve GPS
Aracın Seyrüsefer Hatası : Gidilen mesafenin yüzde 0,15 ila 0,25'i
Toplam Mürettebat : 3
ATEŞ GÜCÜ

Kundak Adedi : 4
Çap : 122 mm
Mühimmat Türleri : TR-122 HE ve TRB-122
Toplam Mühimmat Sayısı : 240 adet
Atış Hızı : 0,4 s (TR-122 HE),  0,5 s (TRB-122)
Asgari Menzil : 16 km
Azami Menzil : 40 km (Deniz seviyesinden 600 m irtifada ateşlendiğinde)
Dairesel Hata Olasılığı (CEP) : ≤ 1,3 (Menzilin yüzdesi olarak) 
Kapsanan Alan : 470 km2

ROKETSAN / Jobaria Defense Systems 
MCL (Multiple Cradle Launcher / Çok Kundaklı Lançer) 
Teknik Özellikleri

JDS MRL–107/122 Sistemi
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ROKETSAN, bundan
sonra, seri üretim ürün-
lerin yanında bu esnek-
liği de gösterecek.
Pazarda bu konuda bir
boşluk olduğunu düşü-
nüyoruz.”
BAE’de yürüttükleri pro-
jelere de değinen Yaşar,
ilk projelerinin, 2003 
yılında imzaladıkları, 
122 mm topçu roketi
sistemlerinin teslimi ol-
duğunu; bu projenin ar-
dından, kendilerinden
özel bir silah sistemi ge-
liştirmelerinin talep
edildiğini ve MCL’nin or-
taya çıktığını anlattı. Bu
sistemde, daha önce
Türk Silahlı Kuvvetlerine
teslim ettikleri sistemlerden gelen tecrübelerini kullandıkla-
rını; sistemin, çok sayıda roketi, belirli bir bölgeyi, çok yoğun
ateş altına almak için tasarımlandığını ve az sayıda personelle
kullanılabildiğini söyleyen Yaşar, bilgisayar kontrollü olan; atış
kontrol, yönlendirme ve dengeleme sistemlerine sahip
MCL’nin karmaşık bir sistem olduğunu belirtti. Değişik model-
ler üzerinde çalışmaya devam ettikleri bilgisini de veren Yaşar,
iki kundaklı sistemler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini; bu
çözümlerinin, Türkiye ya da yurt dışı pazarlarda müşteri bula-
bileceğini, ROKETSAN’ın bilgi birikimi ve uygulamaları ile topçu
roket sistemlerinde, ihtiyaçları iyi analiz ederek bu alana yön
veren bir şirket konumuna geldiğini ifade etti.

CİRİT İlklerle Gündeme Gelmeye Devam Ediyor
Fuarın en önemli gelişmesi olan BAE’ye CİRİT füzelerinin satışı
konusunda da görüşlerini aldığımız Yaşar, CİRİT’in, dünyada,
kendi sınıfında seri üretime giren ilk sistem olduğunu ve ilk ol-
manın avantajlarını kullanmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin,
CİRİT ile dünyadaki teknolojiyi yakaladığını ve geçtiğini vurgu-
layan Yaşar, Türk firmalarının, bazı alanlarda liderlik edebile-
ceğini gösterdiklerini ifade etti. Tawazun’a bağlı Burkan
Munitions Systems firması ile 122 mm ortak üretim projesi
kapsamında yürüyen bir projeleri olduğunu hatırlatan Yaşar,
yürüyen bir modelde, iş
birliklerini CİRİT ile
devam ettirmek istedik-
lerini ve BAE’nin farklı
CİRİT sürümlerine ihti-
yaç duyması halinde,
ürünü çeşitlendirebile-
ceklerini de sözlerine
ekledi.
Yaşar, CİRİT ve diğer sis-
temleri ile ilgili ihracat
çalışmalarına da kısaca
değindi. CİRİT ile ilgili
olarak çeşitli ülkelerle
10’un üzerinde proje üze-
rinde çalışan ROKETSAN,
kara araçları ve silah ku-

lelerini de CİRİT’in kullanım alanları arasına almaya hazırlanı-
yor. Firma, bölgede; BAE’nin dışında Umman, Bahreyn, Katar
ve Suudi Arabistan üzerinde yoğunlaşıyor.

Kamu Araştırma Enstitüsü-Sanayi 
İş Birliği de Sergilendi
ROKETSAN standının en ilginç sürprizlerinden birisi, TÜBİTAK
SAGE tarafından geliştirilen SOM (Stand-off Mühimmat) füze-
sinin sergilenmesi ve ilgili TÜBİTAK SAGE personelinin de
stantta görev alması oldu. TÜBİTAK SAGE ile eskiye dayanan
bir iş birliklerinin olduğunu; CİRİT’in harp başlığının da 
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiğini söyleyen Yaşar, son
birkaç senedir TÜBİTAK enstitülerinin ve özel şirketlerin rol-
lerinin biraz daha netleşmeye başladığını belirtti. Yaşar, kalifi-
kasyonu tamamlanan SOM füzesinin, seri üretim aşamasına
geldiğini ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu konuda baş-
latılan ihaleye ROKETSAN’ın da teklif verdiğini, TÜBİTAK
SAGE’nin tasarım yeteneği ile ROKETSAN’ın 25 yıllık tasarım /
üretim / test / pazarlama tecrübesini bir araya getirerek, sis-
temi çok hızlı bir şekilde seri üretime alıp, ardından da ihracat
çalışmalarına başlamak istediklerini anlattı. Yaşar, SOM ile tur-
bojet motorlu mühimmat konusuna da giriş yapacaklarını ha-
tırlatarak, bu durumun, başka sistemlerin geliştirilmesinin de
önünü açabileceği tespitini yaptı.
Tanksavar füze cephesinden de haberler ileten Yaşar, 
UMTAS’ta mevcut kızılötesi arayıcı başlık seçeneğine, lazer gü-
dümlü başlığın da eklenmesi ile ilgili çalışmaların devam etti-
ğini söyledi.
Son olarak 2012 yılı ve IDEF değerlendirmelerini aldığımız
Yaşar, 2012 yılında yaklaşık 415 milyon lira ciro elde ettiklerini;
Defense News dergisi tarafından düzenlenen, dünyanın ilk 100
savunma sanayisi şirketi listesine 2-3 sene içinde girmeyi he-
deflediklerini ve cirolarını da 500 milyon doların üzerine çıkart-
mayı amaçladıklarını ifade etti. Bu yıl ROKETSAN’ın 25. kuruluş
yılı olduğunu hatırlatan Yaşar, dünyanın önde gelen savunma
firmalarının bazılarının 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğu göz
önüne alındığında, ROKETSAN’ın, 25 yılda hem yurt içi hem de
yurt dışında çok önemli bir noktaya geldiğinin görülebileceğini
söyledi. IDEF hakkında ise yeni sistemlerle sürprizler yapabi-
leceklerini de sözlerine ekledi.

IDEX 2013 ÖZEL

4’lü lançerde 300 mm’lik topçu roketi taşıyan 
bir maket de sergilendi.
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Yaklaşık 10 yıldır IDEX fuarlarına katılan Sarsılmaz, diğer fu-
arlarda olduğu gibi, bu sene de ziyaretçi profilinin tamamı-

nın ilgi gösterdiği ve tabanca ve tüfeklerini yakından incelediği
bir fuar geçirdi. Fuar ile ilgili izlenimlerini aldığımız Sarsılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, bölgede müşteri sayı-
larını, ihracat miktarlarını ve marka tanınırlıklarını her geçen
yıl arttırdıklarına dikkat çekerek, verimli bir fuar geçirdiklerini
söyledi. Bu fuarda en yeni ürünleri olan polimer gövdeli ST 9
tabancalarının çok büyük ilgi gördüğünü belirten Aliş, polimer
gövdeli bir diğer tabancaları olan CM 9 modelinin de Asyalı bir
potansiyel müşterileri tarafından çok ayrıntılı bir şekilde ince-
lendiğini, bu ülkeye, ortak üretim konusunda teklif vermek
üzere çalışmaya başladıklarını ve IDEF’te bu konuda bir ge-
lişme yaşanması ihtimali bulunduğunu ifade etti. Bu gelişme-
lere ek olarak, Sarsılmaz’ın bir tabanca modeli de Ürdün’de
rakipleri ile yarışıyor.
Aliş, fuar sırasındaki kısa söyleşimizde, Türk Savunma Sanayisi
ve Sarsılmaz için çok önemli bir gelişme ile ilgili bilgilendirme
de yaptı. Çok uzun bir süredir almak için uğraş verdikleri yivli
setli namlulu muharebe silahları üretim iznini nihayet bu yılın
başında aldıkları haberini veren Aliş, bu alanda üretim izni ala-
bilen ilk yerli firma olduklarını belirtti. Aliş, bu gelişme sonra-
sında, önceden başlattıkları 5,56 mm piyade tüfeği ve 9 mm

makineli tabanca
projelerini hızla
sonuca ulaştır-
dıklarını, ürünle-
rin testlerden
başarı ile geçti-
ğini, seri üretime
geçiş aşamasında
olduklarını ve bu ürünlerin ilk örneklerini IDEF’te kamuoyuna
ve uluslararası müşterilerine gururla sunacaklarını anlattı.
Aliş, bu ürünlerin farklı sürümleri ve 7,62 mm’lik bir piyade
tüfek ailesi üzerinde çalıştıklarını, ayrıca bir hafif makineli tüfek
üzerinde yapılabilirlik etüdü çalışmaları olduğunu da sözlerine
ekledi.
Son olarak bölgedeki gelecek çalışmaları ile ilgili değerlendir-
melerini aldığımız Aliş, geçtiğimiz yıllara kadar bölgede hafif
silah alanında İtalyan firmaların önde olduğunu, ancak son za-
manlarda, Türkiye olarak onları yakaladıklarını ve öne geçtik-
lerini belirtti ve gelecek dönemde, özellikle özgün muharebe
silahlarının devreye girmesi ile çok önemli bir satış potansiye-
line kavuşabileceklerini ifade etti.
Her yıl yaklaşık 10 adet fuara katılan SARSILMAZ’ın IDEX son-
rası fuar katılımları, LAAD (Brezilya) ve IDEF olacak.

SDT, altyüklenici olarak yer alıp kritik sistemlere imza
attığı yurt içi çeşitli projelerdeki ürünlerinin olgunlaşıp

seri üretime geçilmesi ile birlikte, olgun ürün ailesini yurt
dışı fuarlarda sergilemeye devam ediyor. Firmanın katıldığı
3. yurt dışı fuar, DSA 2008 ve Eurosatory 2012’nin ardından,
IDEX 2013 oldu. SDT’nin fuarda ağırlık verdiği konular, gö-
rüntü işleme yetenekleri ve aviyonik ürünleri oldu. Hem
elektro-optik hem de sentetik açıklıklı radar (SAR) görün-
tülerinin işlenmesi ve kıymetlendirilmesi konularında ye-
tenekleri ve tecrübesi olan SDT; uçak, insansız hava aracı
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ya da uydu platformlarından alınan görüntüler üzerinde ça-
lışabiliyor. Firma, görüntülerle ilgili katma değerli (value
added) hizmetler de sunma yeteneklerine sahip. SDT stan-
dında görüştüğümüz SDT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Dora ve SDT Genel Müdürü Fatih Ünal, fuar hakkındaki de-
ğerlendirmelerini paylaştılar. 
Dora, değişik platformlardan gelen değişik nitelikteki ve
hacimli görüntülerin etkin biçimde füzyonu, analizi ve karar
önerilerinin karar vericilere zamanında ve etkin ulaştırıl-
masının önemine dikkat çekerek, SDT’nin bu konuda efektif
çözümleri olduğunu ifade etti. Özellikle platform ve algıla-
yıcı sayısındaki artışın, işlenmesi ve analiz edilmesi gere-
ken görüntü ve bilgileri ve bunların hacmini baş edilemez
bir noktaya getirdiğini kaydeden Dora, sahip oldukları ye-
teneklerin önemine vurgu yaptı. Ünal ise fuarı, iç pazarda

geliştirdikleri ürünleri getirip, uluslararası pazarda sergi-
lemek ve bölgede iş yapan yerli ve yabancı entegratör fir-
malarla görüşmeler yapmak için bir fırsat olarak
değerlendirdiklerini belirtti.
SDT’nin bölgedeki faaliyetlerini de özetleyen Ünal, halen 2
ülke ile görüntü işleme ağırlıklı olmak üzere çeşitli çözüm-
leri hakkında görüşmeler yaptıklarını; bunlardan 1 tanesi ile
yaklaşık 1 yıldır görüşmelerin sürmekte olduğunu; diğeri ile
görüşmeye ise yeni başladıklarını belirtti. Gelecek fuar ka-
tılımları ile ilgili de bilgi aldığımız Ünal, Savunma ve Havacı-
lık Sanayi İhracatçıları Birliğinin destek verdiği fuarları takip
ettiklerini söyledi. SDT’nin IDEX katılımı ise hem SSM’nin
milli katılım desteği hem de Ekonomi Bakanlığının Ur-Ge
desteğini alan ODTÜ Teknokent Savunma Sanayii Kümelen-
mesi üzerinden gerçekleşti.

Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE)’nde yürüyen çalış-

maları olan STM, yakından ta-
nıdığı bölgenin en önemli
fuarı olan IDEX’ten, önemli ve
yararlı temaslar yapmış ola-
rak döndü. STM’nin fuar faa-
liyetlerini değerlendiren STM
Genel Müdürü Recep Barut,
Pakistan Deniz Kuvvetleri için
inşa edilecek denizde ikmal
tankerinin ihalesini kazanmış
olmalarının, fuarda STM ile il-
gili algıya olumlu bir etkisi ol-
duğunu ve STM’ye olan
güveni arttırdığını söyledi.
Barut, bu başarı sonrasında,
muhataplarının kendilerini
daha dikkatli dinlemeye ve
kendileri ile daha detaylı ko-
nuşmaya başladıklarını da
belirtti. Fuar öncesinde bir
dizi görüşme için randevular
aldıklarını; stant düzeni ve
eleman tahsisi ile ilgili orga-
nizasyonlarını da bu görüş-
melere göre belirlediklerini
anlatan Barut, görüşmelerin
sayıca çok olmasa da kap-
samlı ve önemli görüşmeler
olduğunun altını çizdi. Barut,
bunların, fuar olmasa da yap-
maları gereken görüşmeler
olduğunu; fuar sayesinde bir
arada gerçekleştirdiklerini
ifade etti. Bunların yanı sıra
STM, her fuarda olduğu gibi,
IDEX’te de yerli ve yabancı
muhataplarıyla karşılaşma ve
ayaküstü de olsa sohbet etme
imkânı buldu.
Bölgeye yönelik faaliyetleri
ile ilgili de bilgiler ileten

Barut, hâlihazırda Tawazun
Grubu ile yürümekte olan
küçük boyutlu bir danışman-
lık çalışmaları olduğunu, bu
çalışmanın kapsamının arttı-
rılması ve ek, paket bazlı yeni
sözleşmelerin imzalanması
konularında görüşmeler
yaptıklarını belirtti. STM, ay-
rıca, ABD’li danışmanlık şir-
keti Booz Allen Hamilton ile
bölge pazarında ortak hare-
ket etmek ve belli konularda
birlikte iş geliştirmek üzere
imzaladığı iş birliği protokolü
kapsamında da bu firma ile

görüşmelerde bulundu. STM
için bölgede yeni iş potansi-
yeli taşıyan gelişmeleri ise;
n ANKA Görev Destek

Sistemi,
n Pakistan için inşa edilecek

geminin bir türevi için 
Abu Dhabi Ship Building
firması ile görüşmeler 
yapılması ve

n Link 16 Birlikte 
Çalışabilirlik konusundaki
danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri ile ilgili 
temaslarda bulunulması

şeklinde sıralayabiliriz.

Söyleşimizin sonunda fuarla
ilgili değerlendirmelerini de
ileten Barut, fuarlar zahmetli,
masraflı, stresli faaliyetler ol-
salar da onların yokluğunda,
iş hayatının akışının çok sağ-
lıklı olmadığını; fuarların, sa-
dece ürünleri satmak için
değil, gözlemci bakış açısıyla
başka firmaların ne yaptığını
incelemek ve bir teknoloji ta-
raması yapmak için de çok
yararlı olduğunu vurguladı.
Fuarda gösterilen şeylerin bir
kısmı konsept olsa da her ül-
kenin ve firmanın neyle iştigal
ettiğinin, kendisini neyle tem-
sil etmeye çalıştığının ve ken-
disini nasıl resmetmeye
çalıştığının görülebildiğini de
ekledi. Barut, bu tür fuarlarda
stant tasarımlarından da
ilham alınabildiğini, Türki-
ye’nin stantlarındaki gelişi-
min de gözlenebildiğini ve
Türkiye’nin iyi bir noktada ol-
duğunu belirterek değerlen-
dirmelerini tamamladı.

STM, IDEX’in Kazananları Arasında Yer Aldı
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TEI, IDEX’te, hem bakım
hizmetlerini hem de

özgün ürünlerini, mevcut ve
potansiyel müşterilerinin ilgi-
sine sundu. TEI’nin Türk Si-
lahlı Kuvvetleri için ürettiği ve
bakım hizmeti verdiği motor-
ların birçoğu, Orta Doğu ül-
keleri tarafından da
kullanılıyor. Bu kapsamda,
özellikle bakım hizmetleri
konusunda, TEI için bölgede
önemli bir potansiyel bulunu-
yor. Fuar sırasında görüşme
fırsatı bulduğumuz TEI Yöne-
tim Kurulu Başkanı Aziz Atla-
nel, ortakları General Electric
ile F110 motorlarının genel
bakımıyla ilgili bölgesel so-
rumluluk anlaşmasını imza-
lamak üzere olduklarını; bu
konuda görüşmelerin devam
etmekte olduğu bilgisini iletti.
Benzer şekilde, T700 motor-
larının bakım yetkisine sahip
olan TEI, bu motoru kullanan
diğer ülkelerle temaslarını
sürdürüyor ve yeni ortaklıkla-
rın temellerini atıyor. Atlanel,
özellikle yerel ortak girişim
şirketleri kurabileceklerini,
bu konuda devletin de deste-
ğini gördüklerini belirtti.
Özgün motorlar konusunda,
son yıllarda önemli bir atılım
gerçekleştiren TEI, çalışma-
larının ilk meyvelerini IDEX’te
de sergiledi. TEI standında,
insansız hava araçları ve seyir
füzelerine yönelik turbo jet
motor ürünlerinden TEI TJ90
motoru sergilendi. Ayrıca, 
38 librelik motorun yaptığı ilk
uçuş ile ilgili bir video da gös-
terildi. Atlanel, 38 librelik
motorun ardından, 90 librelik
motorun da yakın zamanda

ilk uçuşunu yapacağını, arka-
sından 1000 librelik motor
konusunda çalışmalar yapa-
caklarını ve nihai hedefleri-
nin, bölgesel jet yolcu
uçağına kadar gidebilecek bir
ürün ailesi olduğunu ifade
etti. 1000 librelik motor ile il-
gili çalışmalar, TÜBİTAK 
TEYDEB desteği ve TEI öz
kaynakları ile yürütülüyor.
Tamamlanması ile ilgili ola-
rak Atlanel tarafından 3 ila
3,5 yıllık bir zaman öngörüsü
yapılan motor, helikopter ve
stratejik insansız hava aracı
(İHA) uygulamalarında kulla-
nılabilecek.
TEI’nin ANKA için motor ge-
liştirme çalışmaları da hız
kesmeden devam ediyor. At-
lanel, Heron İHA’sı için yap-
tıkları motor bakım ve
modifikasyon çalışmaları ile
elde ettikleri tecrübeler saye-
sinde, ANKA için geliştir-
mekte oldukları motorda
başarıya ulaşacaklarından

yüzde 100 emin olduklarını
özellikle vurguladı. Atlanel’in
bu alanda değindiği bir başka
nokta da artık insansız hava
araçlarının motorlarının ba-
kımları ile ilgili, Türkiye dışın-
daki ülkelere de hizmet
verebilecek konuma gelme-
leri oldu.
Atlanel, değerlendirmeleri sı-
rasında patent konusuna da
değindi. TEI’nin şu anda ürün
bazında aldığı patent bulun-
madığını ve özellikle ANKA
motor geliştirme projesinin
bir bölümünün patent ile ilgili
olduğunu anlatan Atlanel, bu
konuda SSM ile birlikte çalış-
malar yapacaklarını söyledi.
Atlanel, firmaların, ürünle-
rine güvenmesi ve ürünleri-
nin taklit edilebilirliğini
azaltması gerektiğini; bunla-
rın sağlanması durumunda,
firma özgün bilgileri bünye-
sinde bulunduruyorsa ve ürü-
nünü geliştirmeye devam
edebiliyorsa patentin çok da

büyük bir anlamı olmadığını
değerlendirdiğini ifade etti.
Havacılık söz konusu oldu-
ğunda, güvenlik sertifikasyo-
nunun patentten daha
öncelikli olduğu yönündeki
görüşünü de değerlendirme-
sine ekledi.
Bakım ile ilgili yaptıkları ça-
lışmaların, mevcut durumda
TEI’ye önemli gelir getiren bir
iş kolu olduğunu, özgün mo-
torların ise kendilerine gurur
veren çalışmalar olduğunu
belirten Atlanel, zaman iler-
ledikçe, cirolarında özgün
ürünlerin payının artmasını
beklediklerini söyledi. TEI, bu
ürünlerle ilgili pazarlama ça-
lışmalarına, IDEX’te de
devam etti. Atlanel, zor bir
alanda çalıştıklarını, Tür-
kiye’nin tek uçak motoru şir-
keti olan TEI’nin, devletin de
desteği ile önemli atılımlar
yapmak istediğini vurgulaya-
rak değerlendirmelerini ta-
mamladı.
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TEI, Bölgenin Çözüm Ortağı Olmak İstiyor
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T USAŞ, fuara geniş bir ürün yelpazesi ile katılan firmalar
arasında yer aldı. Türk pavyonunda bulunan standında

ATAK, HÜRKUŞ ve GÖKTÜRK 2’nin maketlerini sergileyen
TUSAŞ, fuarda insansız hava aracı (İHA)’lar için ayrılan alandaki
standında ise ANKA, TURNA ve ŞİMŞEK modelleri ile ziyaret-
çilerinin karşısına çıktı.
TUSAŞ’ın fuar çalışmaları ile ilgili genel değerlendirmeyi,
TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Yılmaz Güldo-
ğan’dan aldık. Güldoğan, IDEX’in genişleyerek, bölgenin en
etkin fuarı haline geldiğini ve fuara sadece BAE değil, diğer
bölge ülkelerini de hedef alarak katıldıklarını söyledi. Hedef-
lerinin; TUSAŞ’ın stratejileri, politikaları ve vizyonu çerçeve-
sinde, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne ve Türkiye’deki
kurum ve kuruluşlara ürün ve hizmet sunmak değil, aynı za-
manda bunları ihraç eder hale gelmek olduğunu vurgulayan
Güldoğan, özgün geliştirme faaliyetleri kapsamında, dünyadaki
olası ihtiyaç ve gelişmeler ile teknolojik gelişmeleri dikkate al-
dıklarını belirtti. Güldoğan, özgün ürünlerinin yanı sıra sabit ve
döner kanatlı hava araçlarına yönelik gelişmiş modernizasyon
kabiliyetlerinin de bulunduğunu; bu amaçla başta C-130 ve
F-16 uçakları olmak üzere, hava araçlarına yönelik moderni-
zasyon ihtiyacı bulunan ülkeler ve bu ülkelerin heyetleriyle gö-
rüşmelerde bulunduklarını belirterek; TUSAŞ’ın bu tip hava
araçlarının modernizasyonu konusunda akla gelen ilk firma-
lardan birisi olarak öne çıktığını ifade etti.
TUSAŞ’ın özgün ürünlerinin envantere girme ve ihraç edilme
çalışmaları ile ilgili gelişmelere de değinen Güldoğan, bu ürün-
lerin TSK envanterine girmesinin önemini vurgulayarak; ürün-
lerinin TSK tarafından kullanılmasının büyük bir prestij ve
referans teşkil ettiğini, ürünlerin belli bir süre kullanılmasının,
belli bir uçuş saatine ulaşmasının ve güvenilirlik ile ilgili ilk ra-
kamların ortaya çıkmasının, ürünlerin ihracat şansını arttıra-
cağını belirtti. Güldoğan, bu ürünlerin ihracatı sayesinde,
müşterileri ile kuracakları uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiye
de dikkat çekti. ANKA ve ATAK’tan örnek veren Güldoğan, ihraç
edilen ülkelerin, TUSAŞ’ın birikim ve tecrübesine inanarak bu
ürünlerin entegre lojistik desteğinde, ürünlerin kullanılacağı

uzun yıllar boyunca TUSAŞ’tan hizmet alacağını, bunun da gü-
veni gerektirdiğini, TSK referansının bu noktada ön plana çık-
tığını vurguladı.
Güldoğan, fuar ile ilgili değerlendirmelerinde, fuarda İHA’lar
için ayrı bir sergi alanı bulunmasına da parantez açarak bu ge-
lişmenin, dünyada İHA konusunda ilginin ve alakanın nasıl ge-
liştiğini gösterdiğini, kendilerinin de İHA konusunda önemli
yatırımlarının bulunduğunu, ANKA isminin de uluslararası are-
nada bilinirliğinin arttığını ve bir marka haline geldiğini anlattı.
TUSAŞ’ın C-130 modernizasyonu çözümü kapsamında fuardaki
temasları açıklayan Güldoğan; ERCİYES Projesi kapsamında
dünyanın en kapsamlı C-130 aviyonik modernizasyonlarından
birisini başarıyla yaptıklarını belirterek, kapsamlı modernizas-
yonun yanı sıra her ülkenin ve kullanıcının kendi ihtiyaçlarına
uyarlanmış çözüm de sunduklarını, uçaklarını daha uzun süre
emniyetli bir biçimde uçurabilecekleri bir çözüm arayan kul-
lanıcıların başvuracakları firmanın TUSAŞ olacağını ifade etti.

TUSAŞ, Bölge Ülkelerinin Uydularının 
Entegrasyon ve Testine de Talip
TUSAŞ Uzay Sistemleri Grup Başkanı İbrahim Keskiner ile de
çeşitli görüşmeler yapmak amacıyla katıldığı fuar sırasında gö-
rüşme fırsatı bulduk. Keskiner, fuara ilişkileri arttırmak ve iş
birliği görüşmeleri yapmak için geldiklerini söyledi. BAE ile
uydu alanında iş birliği yapmak istediklerini; Kore Cumhuriyeti
ile ortak uydu üreten ülkenin DubaiSat-1’i uzaya gönderdiğini,
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DubaiSat-2’yi fırlatmaya hazırlandığını, yol haritasında Dubai-
Sat-3 ve DubaiSat-4’ün bulunduğunu; BAE’nin mühendislerinin
teknoloji transferi ve doğrudan katılım yöntemiyle belli bir se-
viyeye geldiğini anlatan Keskiner, Türkiye’deki Uydu Montaj,
Entegrasyon ve Test (UMET) Merkezi’nin kullanımı konusunda
iş birliğini gündeme getireceklerini belirtti. Keskiner, BAE’nin
kendi tesislerini kurma çalışmalarına bu yıl içinde başlama-
sının öngörüldüğünü, TUSAŞ
bünyesinde kurulmakta olan ve
bu yıl içinde devreye alınması
planlanan UMET Merkezi’nin
kullanılmasını teklif edeceklerini
ifade etti. Mülkiyeti SSM ve Türksat’a, iş-
letme hakları TUSAŞ’a ait olan merke-
zin, bu tür iş birlikleri kapsamında
kullanımının, SSM, Türksat ve TUSAŞ
arasında imzalanan 3’lü protokolde yer al-
dığını vurgulayan Keskiner, yol haritasında sentetik açık-
lıklı radar (SAR) ve haberleşme uyduları da bulunan
BAE’nin, bu açıdan Türkiye ile paralellikler taşıdığına dikkat
çekti. Keskiner, BAE’deki temasları kapsamında, bu ülkenin
uydu programında rol alan EIAST (Emirates Institution for Ad-
vanced Science and Technology / Emirlikler Gelişmiş Bilim ve
Teknoloji Enstitüsü) kurumunu ziyaret ettiklerini ve BAE’nin
uydu alanındaki yetkili diğer kuruluşları ile görüştüklerini
belirtti.
Göktürk-3 uydusu ile ilgili gelişmelere de kısaca değinen
Keskiner, sözleşme hazırlıklarına devam ettiklerini; iş
paylaşımı, işin kapsamı ve mali konularla ilgili çalışmalar
yürüttüklerini söyledi.

ANKA Olgunluğunu
Gösterdi
Fuar sırasında kendisinden
bilgi aldığımız bir başka
TUSAŞ yetkilisi de TUSAŞ İHA
Sistemleri Mühendislik Grup
Müdürü Remzi Barlas oldu.
ANKA ile ilgili son gelişmeleri
konuştuğumuz Barlas’a, 
ANKA’nın 20 Ocak’ta gerçek-
leştirdiği uçuşun ayrıntılarını
sorduk. 18 saatin üzerinde
süren uçuş için yer kontrol is-
tasyonu (YKİ)’nda görev ala-
cak kişilerin planlamasının
yapıldığını, uçuşun sorunsuz
bir şekilde geçtiğini ve
ANKA’nın ilk defa gece şartla-
rında otomatik iniş gerçekleş-
tirdiğini anlatan Barlas, bu

uçuşun da projede yaşanan diğer kilometre taşları gibi özel bir
an olduğunu söyledi. Barlas, yaşanan süreçte, ANKA kadar,
ANKA’yı geliştiren ekibin de Türkiye için bir değer haline gel-
diğine dikkat çekti.
Barlas’a uçuş ile ilgili yapılan açıklamada yer alan bazı nokta-

ların ayrıntılarını da sorduk. Barlas’ın ilettiği bilgilere göre,
basın açıklamasında yer alan “sivil hava trafik kontrolü

altındaki hava sahasında güvenli uçuş” konusu,
ANKA’nın hava trafik kontrolü ile telsiz üzerinden ileti-

şim kurabilme yeteneğine vurgu yapıyor. Hava sahasın-
daki herhangi bir İHA ile iletişim kurmanın, ilgili İHA’nın

YKİ’si ile iletişim kurulması anlamına geleceğine ve bunun için
YKİ irtibat bilgilerine ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Barlas,
İHA’nın telsiz taşıması durumunda, iletişimin, diğer uçaklarda
olduğu gibi doğrudan İHA üzerinden gerçekleşebileceğini söy-
ledi. Uçuş sırasındaki rotanın ve rüzgârların, ANKA’nın hızına

etkileri ile ilgili ayrıntılara da değinen Barlas; ANKA’nın seyir
hızının yüksek olmasının avantajlarını gördüklerini belirtti.
Blok A sürümünün testlerini başarı ile tamamlayan ANKA,

bu yılın sonu ya da gelecek yılın başında Blok B sürümü ile gö-
rücüye çıkmaya hazırlanıyor. Barlas, bu sürümün, yaklaşık 200
kg daha hafif olacağını, SAR ve elektro-optik faydalı yüklerini
taşıyacağını ve 30.000 fit irtifaya çıkma ve 24 saat havada kalma

gereksinimlerini karşılayacağını söyledi. Blok B ile paralel
bir süreçte, ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan SAR,
TUSAŞ’ın S-2 uçağı üzerinde başarılı uçuşlar gerçekleş-
tirdi. Barlas, dış özellikleri Blok A’dan çok farklı olmaya-
cak ve aynı motoru kullanacak. Blok B’nin kabul
testlerinin daha kısa zamanda gerçekleştirilebileceği de-
ğerlendirmesini de yaptı. Bu süreçte, TUSAŞ’ın çeşitli 

Göktürk-2 Uydusu

ANKA, 20 Ocak’ta 18 saatin üzerinde uçtu. 
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konularda yedek planları da hazır. Bunların arasında, ANKA’ya,
uçağın aerodinamik performansını iyileştirecek kıvrık kanat
uçlarının eklenmesi de bulunuyor. ANKA’nın yeteneklerinin
arttırılması kapsamında ise uydu anteni eklenmesi ve 
ANKA’nın silahlandırılması gibi konular yer alıyor. Silahlan-
dırma ile ilgili olarak Barlas, iki konuya dikkat çekti. Bunlardan
birincisi, uzun menzilli İHA’ların ihracatının, mevcut uluslar-
arası mevzuata göre uzun menzilli füzelerle benzer nitelikte
değerlendirilmesi. İHA üreticilerinin, en son BAE’ye Predator
XP ihracatında olduğu gibi, bu noktayı dikkate alması gereke-
biliyor. Diğer konu ise İHA’nın uçuş özellikleri ile uyumlu, yük-
sek irtifadan atılabilecek, uygun uçuş zarfına sahip ve hafif silah
sistemlerine duyulan ihtiyaç oldu. Barlas, ROKETSAN tarafın-
dan geliştirilen füze sistemlerini, ANKA ya da bir başka İHA’da
kullanılabilecek mühimmat alternatifleri arasında sıraladı.
ANKA kapsamında Barlas ile son olarak kırıma uğrayan
ANKA’yı ve test faaliyetlerinde kullanılan uçakların durumunu
da konuştuk. Kırıma uğrayan uçağın, 100’e yakın uçuş yapan
ilk ANKA olduğunu belirten Barlas, bu prototipin sağladığı bilgi
açısından son görevinde bile projeye önemli katkıda bulundu-
ğunu söyledi. Mevcut durumda 4 adet ANKA Blok A prototipinin
bulunduğu bilgisini veren Barlas, bunların üretimlerini seri
üretim disiplini ile gerçekleştirdiklerini; bu uçakların, gelecek
dönemde test ve geliştirme platformu olarak kullanılmaya
devam edebileceğini ifade etti.

İnsansız Helikopter Çalışmaları
Tam Gaz Devam Ediyor
TUSAŞ’ın insansız helikopter geliştirme çalışmaları da Barlas
ile yaptığımız söyleşinin kapsamındaydı. Bu konudaki çalış-
maları Helikopter Grup Başkanlığı’ndan devraldıklarını hatır-
latan Barlas, geçmişte Sivrisinek olarak isimlendirilen
sisteme ekledikleri yeni sistemlerle birlikte, bir ürün ailesi
yaklaşımına geçtiklerini belirtti. TUSAŞ’ın geliştirme çalış-
malarını sürdürdüğü araçlar, ağırlıklarından esinlenerek
isimlendiriliyor: 10 kiloluk en küçük ürün R-10E, eskiden Siv-
risinek olarak isimlendirilen sürüm ise R-300 olarak adlan-
dırılıyor. Faaliyetleri ANKA ile aynı süreçlerle yürütülen
insansız helikopter çalışmalarında en yakın ve en büyük
hedef, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan, gemiler-
den kalkış ve gemilere iniş yapabilen insansız helikopter
(GİHA) projesi. Barlas, bu projede ortaya çıkacak aracın 
1 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olabileceğini, R-300’ün do-
nanım ve yazılım mimarileri ile GİHA’ya hazırlık yapmalarını
sağlayacağını ifade etti. GİHA ile ilgili en zorlu konulardan

olan otomatik kalkış ve iniş konusunu R-10E’de gösterdikle-
rini, R-300’de de hareketli platformdan kalkış ve hareketli
platforma inişi göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Barlas,
tüm bu çalışmaların, sabit kanatlı araç geliştirmekten çok
daha zorlu olduğuna da dikkat çekti.

Sadece Helikopter İhraç Etmiyoruz
Bölgede büyük ilgi göreceği değerlendirilen ATAK helikopteri
ile ilgili gelişmeleri ise TUSAŞ Helikopter Grup Başkanlığı’nda
İş Geliştirme Lideri olarak görev yapan Görkem Bilgi’den aldık.
Kore Cumhuriyeti’nde yürümekte olan ihalenin son durumunu
sorduğumuz Bilgi, ihalede ATAK, Apache ve AH-1Z Zulu heli-
kopterlerinin son 3’e kaldığını, yaptıkları görüşmelerde edin-
dikleri izlenimin, ATAK ve Apache’nin başa baş gittiğini
gösterdiğini söyledi. Geçtiğimiz Ağustos ayında TUSAŞ tesisle-
rinde incelemelerde bulunan Kore Cumhuriyeti test ve değer-
lendirme ekibinin ziyareti hakkında konuştuğumuz Bilgi,
heyetin SSM, Kara Havacılık Komutanlığı, Kara Havacılık Okulu
ve 5. Ana Bakım Merkezini de ziyaret ettiğini belitti. Buralarda
gördüklerinden etkilenen, Türkiye’deki kurumları ve süreçleri,
Kore Cumhuriyeti’ndekilere benzeten ve kendilerini iyileştire-
bilecekleri noktalarla ilgili notlar alan heyet, bu gözlemlerini
raporlarına yansıtmış ve üst makamlara bildirmiş. Bilgi, Ağus-
tos ayında programı uygun olmayan heyet üyelerinin daha
sonra Türkiye’ye tekrar gelerek, ilgili kurum ve kuruluşları in-
celediği ayrıntısını da paylaştı. Tüm bu gelişmeler doğrultu-
sunda Bilgi, savunma ihracatı konusunda önemli bir noktaya
işaret etti: “Bu durum şunun örneği: Biz sadece helikopter ih-
racatı yapmıyoruz. Aynı zamanda TSK’nın yapısını, zihniyetini
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ve kendi özgün mühendislik anlayışımızı ihraç ediyoruz”. Bilgi,
test ve değerlendirme çalışmasını çok ciddi ve sistematik bi-
çimde alan Kore Cumhuriyet heyetinin incelemeleri sonu-
cunda, TUSAŞ’ın tüm gereksinimleri sağladığının onaylandığını
da kaydetti.
İhale ile ilgili ayrıntıları iletmeye devam eden Bilgi, ihalede
halen offset konusunda görüşmeler yapıldığını, Kore Cumhu-
riyeti’ndeki yönetim değişikliğinin, kararı erteleme ihtimalinin
bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin offset konusundaki yaklaşı-
mından da bahseden Bilgi, Kore Cumhuriyeti ile Türkiye ara-
sında, Türkiye aleyhine olan savunma ürünleri ticaret
dengesine sığınmadan, ciddi offset teklifleri yaptıklarını ve bu
konuda sadece TUSAŞ olarak değil, SSM liderliğinde Türk Sa-
vunma Sanayisi olarak katkı verildiğini vurguladı. ATAK’ın iha-
leyi kazanabilecek iki helikopterden birisi olarak yoluna devam
etmesinde, cazip offset tekliflerinin de rol oynadığını belirtti.
Bilgi’ye, Kore Cumhuriyeti’ne teklif edilen paketin ayrıntısını da
sorduk. ATAK projesi kapsamında TSK için oluşturdukları kon-
figürasyona çok güvendiklerini; ASELSAN ve ROKETSAN gibi
ana alt yüklenicilerinin sağladıkları alt sistemleri güvenle Kore
Cumhuriyeti’ne de önerdiklerini anlatan Bilgi, eğitim konu-
sunda; halen Emniyet Genel Müdürlüğüne hizmet veren, ATAK
ve Genel Maksat Helikopteri projelerinde de yaklaşık 170 pilot
yetiştirmesi öngörülen TAI Uçuş Okulu üzerinden bir teklif ha-
zırladıklarını söyledi.
Bilgi ile ATAK teslimatlarının Kore Cumhuriyeti’nin ihalesine
etkileri hakkında da konuştuk. Bilgi, tekliflerinde kartlarını açık
oynadıklarını; Kore Cumhuriyeti yetkililerinin sürecin ayrıntı-
larını bildiğini, teslimatın bir an önce yapılmasını beklemekle
birlikte, helikopterin teknik yeterliliğinden şüphe duymadığını
ifade etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ürdün’de gerçekleştirilen SOFEX fua-
rında gündeme gelen Ürdün’ün AH-1 Cobra helikopterlerinin
modernize edilmesi cephesinde ise kayda değer bir gelişme
olmadığını belirten Bilgi, teklifleri ile ilgili gerekli güncelleme-
leri yaptıklarını, kredi konusunda görüşmeler olduğunu ve dev-
letin desteğini arkalarında hissettiklerini söyledi. Bilgi, bölgede
sürekli takipte olduklarını; ATAK’ın envantere girmesi ile bir-
likte bölge ülkelerinin bakış açısında daha da iyi yönde değişim
olabileceğini; kendilerinin de ATAK’ı bölgeye getirerek tanıtma
çalışmasına girebileceklerini belirterek değerlendirmelerini
tamamladı.

IDEX’e OSSA çatısı altında katılan firma-
lardan T-Kalıp, standında tanıtıcı ma-

teryallerin yanı sıra ürünlerini de
sergileyen KOBİ’ler arasında yer aldı.
1999 yılında kurulan ve halen Ankara'da,
Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki
tesislerinde 50 kişilik deneyimli kadro-
suyla çalışmalarını sürdüren T-Kalıp,
Türkiye'nin önde gelen ana yüklenicileri-
nin yanı sıra başta ABD ve Suudi Arabis-
tan olmak üzere, çeşitli ülkelere de
ürünlerini ihraç ediyor. Firmanın ürün ai-
lesi, askeri koltuklar ve mekanik arayüz-
lerden oluşuyor. Fuarda görüştüğümüz
T-Kalıp’ın ortaklarından A. Böke Şahin,
mayına ve pusuya karşı dayanıklı araçla-
rın dış geometrisinin yanı sıra içindeki
personelin omurga ve eklem yaralanma-
larını önlemek üzere koltuk yapılarının da
büyük önem taşıdığına dikkat çekerek,
kendilerinin de bu alanda çalıştığını be-
lirtti. Çalışmaları sonucunda, ilk ikisinin
ardından 3. sürüm koltuğunu geliştiren
T-Kalıp, koltuklarla ilgili tasarımın paten-
tine de sahip. Şahin, ilk önce sönümleme
ile ilgili geliştirme çalışmalarını tamam-
ladıklarını; koltukları, FNSS ile birlikte
test edip onayladıklarını anlattı. Oturak ve

sırt bölümleri katlanabilen koltuklar,
Türkiye’de ilk defa kullanılan rekrak-
törlü-makaralı tipi emniyet kemeri ve
yine T-Kalıp tarafından geliştirilen 5 nok-
talı emniyet kemeri ile donatılabiliyor.
FNSS’nin Malezya için geliştirdiği 
PARS 8x8 sürümü Deftech AV8 araçla-
rında kullanılacak olan T-Kalıp tasarımı
koltuklar, aynı zamanda son partilerde
teslim edilen BMC Kirpi araçlarında da
bulunuyor. Otokar için de üretim yapan
firma, bu üretimin kendi tasarımı koltuk-
ları da kapsaması için görüşmelerini sür-
dürüyor. T-Kalıp’ın koltuk ürün ailesinde,
sönümlendirme özelliğinden feragat et-
meden yüksekliği değiştirilebilen sürücü
koltuğu da yer alıyor. Şahin, geçtiğimiz
yıllar içinde savunma sanayisinde çalışan
KOBİ’lerin tezgâh sayısı ya da personel
mevcutları bakımından büyüdüğünü; bu-
nunla beraber T-Kalıp gibi kendi özgün
ürünlerini ortaya koyabilen firma sayısı-
nın istenilen seviyeye gelemediğini vur-
gulayarak, bu ürünlerinin sayısını
arttırmayı hedeflediklerini ve özellikle
araç koltuğu konusunda, başta Körfez ül-
keleri olmak üzere ihracat başarıları elde
etmek istediklerini belirtti.

Askerin Güvencesi
Koltuklar 
T-Kalıp’tan

ATAK Helikopteri için Kore Cumhuriyeti’nden gelecek haberler bekleniyor. 
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T ürkiye’nin ortaya koyduğu
ihracat hedefleri kapsa-

mında, katkı sağlama ve sek-
törle bir arada bulunma
amaçlarıyla IDEX’e katılan
YALTES’in gelecek çalışmaları
hakkında, YALTES Genel Mü-
dürü Mehmet Kitiş ile fuar sıra-
sında sohbet etme fırsatımız
oldu. Yerli bir firma olduğunu
vurguladığı YALTES’in, çeşitle-
necek ürün ailesi ile önümüz-
deki dönemde yurt dışı fuarlara
katılımını sürekli hale getireceğini ifade eden Kitiş, yeni ürünleri
ile ilgili gelişmeleri anlattı. Kitiş, diğer yerli savunma sanayisi ku-
ruluşlarının faaliyet göstermediği alanlara yönelmek istediklerini;
su altı akustiği ile ilgilenen çeşitli firmalar bulunduğunu, kendi-
lerinin ise akustik alanındaki teorik bilgilerin kara uygulamalarına
yönelik kullanılması ile ilgili çalışmalar yürütmeyi seçtiklerini be-
lirtti. Henüz bir ürünün ortaya çıkmadığı bu çalışma halen devam
ediyor. YALTES’in yürüttüğü bir diğer çalışma ise Kitiş’in “küçük

ölçekli savaş sistemi” olarak
tanımladığı; elektro-optik bir
algılayıcı ile yönlendirilen bir
top ve bir seyrüsefer radarın-
dan oluşan, 35 m civarındaki
botlarda kullanılabilecek bir
sistem. Burada da yine mevcut
yetenekleri tekrar etmemeyi
seçen YALTES, diğer Türk fir-
malarının odaklandığı MİLGEM
ve karakol botu gibi daha büyük
boyutlu platformlarda kullanı-
lacak sistemlerin dışında,
henüz faaliyet gösterilmeyen
bir alana yöneliyor. Asimetrik
çatışmalara yönelik olarak dü-
şünülen sistemin topunun 
12,7 mm ila 30 mm arasında

olabileceği değerlendiriliyor. Elektro-optik algılayıcının Thales üze-
rinden alınarak, montajının Türkiye’de yapılması, sistem yazılı-
mının tamamen Türkiye’de geliştirilmesi ve topun
stabilizasyonunun da YALTES tarafından geliştirilmesi, mevcut
planlar arasında yer alıyor. Kitiş, muhtelif ülkelerden bu konuda
bir takım talepler aldıklarını; çözümlerini, yurt dışındaki ihtiyaç
sahiplerine yerli tersaneler üzerinden sunmak üzere bir takım
çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti.

YALTES, 
Bölgenin 
Nabzını Tuttu

IDEX’te ziyaretçilerin karşı-
sına YAK stabilize silah plat-

formunun tam boyutlu modeli
ile çıkan Yüksel Savunma, Nö-
betçi ve YAK silah platformla-
rının envantere girmesi için
geri sayıma başladı. Yüksel
Savunma İş Geliştirme ve Pa-
zarlama Müdürü Erol Altınok,
fuar sırasında yaptığımız söy-
leşide, fuar ile ilgili görüşlerini
ve Yüksel Savunma’nın ürün-
leri ile ilgili son gelişmeleri
aktardı. Altınok, fuar katılım-
larının ana amaçlarını; daha
önce kurdukları irtibatları ge-
liştirmek, fuar öncesi organize
ettikleri toplantıları gerçek-
leştirmek ve hedef pazar ola-
rak gördükleri bölgede bayrak
göstermek olarak sıraladı. Bu
hedeflerine ulaşan Yüksel Sa-
vunma, rotasını IDEF’e çevirdi.
Firma, sabit tesislerde nöbet
tutan askerlerin yerini alması
için tasarlanan ve stabilizas-
yon gerektirmediği için sade
tasarımı ile maliyet etkin bir
çözüm sunan Nöbetçi (Robo-
guard) ile stabilize bir plat-

form olan YAK’ı, potansiyel
müşterilerine öneriyor. AK-47
ve MG3’ün ardından, en son
7,62 mm FN Herstal MAG ile
donatılan Nöbetçi, IDEX’te de
bu sürümü ile tanıtıldı. 7,62
mm ve 12,7 mm makineli tü-
feklerin yanı sıra 40 mm bom-
baatar ile donatılması da
gündemde olan YAK cephe-
sindeki en önemli gelişme ise
YAK’ın, BMC’nin KİRPİ araçla-
rına entegrasyonu çalışma-
ları. TÜBİTAK’ta yapılan ve
elektromanyetik uyumluluğu
da içeren ilk aşama testlerini
başarı ile tamamlayan YAK,
fuar sırasında, ikinci aşamayı
oluşturan ve Otokar’ın test
altyapısı kullanılarak gerçek-
leştirilen çevresel şartlar test-
lerine devam ediyordu. Mart
ayının ortasında tamamlan-
ması öngörülen bu testler
sonrasında, bir alt sistem ola-
rak kendini ispatlayacak olan
YAK, atış testlerini ise daha
önceden başarıyla tamamla-
mıştı. Altınok, süreçle ilgili
bilgi vererek, BMC ile iyi bir si-

nerji yakaladıklarını, YAK’ın
KİRPİ üzerine montajı ile ilgili
ilk çalışmayı gerçekleştirdikle-
rini, bu çalışma sırasında, bir-
kaç saat içinde geçici montajı
tamamladıklarını, nihai montaj
için ise operatörün konumunu
ve konsolun yerleştirileceği
düzeneği belirlemeleri gerek-
tiğini anlattı. Yüksel Savunma
ve BMC’nin planı, IDEF’te,

YAK’ı, KİRPİ üzerinde nihai
montajı yapılmış bir şekilde
sergilemek. Altınok, testleri ta-
mamlanan YAK’ın, Türkiye ve
diğer ülkelerin envanterindeki
başka araçlar için de gündeme
gelebileceğini de ifade etti. Al-
tınok, IDEF’te, deniz platform-
larına yönelik D-YAK ile ilgili
gelişmeler yaşanmasını da ih-
timal dışı bırakmadı.

Yüksel Savunma 
Geri Sayıma Başladı
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Bölgede Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) ve Katar tara-

fından sipariş edilen botları ile
oldukça faal olan Yonca-Onuk
Tersanesi, IDEX’te, iş geliş-
tirme faaliyetlerini sürdürdü.
Bölgedeki faaliyetleri ile ilgili
bilgi aldığımız Yonca-Onuk
Tersanesi Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Dr. Ekber
İ.N. Onuk, BAE ile yürüyen pro-
jeleri kapsamında, son kullanı-
cının tercihi ile yerli ortakları Abu Dhabi Ship Building üretim
sürecini biraz yavaşlatsa da bugüne kadar, toplam 34 botun 10
adedinin BAE’de inşa edildiğini; 12 adet daha bot teslim edecek-
lerini; 15, 16 ve 17. botların donatımlarının ise devam ettiğini söy-
ledi. Kullanıcılarının botlarla ilgili yorumlarına da değinen Dr.
Onuk, olağan şartlarda, botların maliyetlerinin yüzde 1’i kadar
yıllık bakım masraflarının olabileceğini; bu rakamın 0,5 olarak
gerçekleşmesinin “mükemmel” olarak nitelendirildiğini; BAE
tarafından tercih edilen Kaan16 sınıfı ONUK MRTP16 botlarında
ise bakım maliyetinin, kullanıcı tarafından bot maliyetinin yüzde
0,1’i olarak bildirildiğini söyledi. Dr. Onuk, bu rakama, yoğun ola-
rak kullanılan 20 civarındaki botla ulaştıklarının da altını çizdi.
Bu botların yanı sıra Yonca-Onuk Tersanesi, BAE’ye iki adet de
VIP botu teslim edecek. ONUK MRTP16’larından son derece
memnun olan BAE, ONUK MRTP24 ve MRTP34 ile de ilgileniyor. 
Dr. Onuk, açık denizdeki petrol ve doğal gaz platformlarının ko-
runması görevini başarı ile yerine getirebilen bu botların, BAE
envanterine girmesi ve bu ülkede üretilmesi ile ilgili görüşme-
lerin devam ettiğini belirtti.
Kaan34 sınıfı ONUK MRTP34’ün ilk müşterisi olan Katar’da ya-
şanan gelişmelere de değinen Dr. Onuk, Katar’a 1 adet ONUK
MRTP16’nın teslim edildiğini, bu teslimatların devam edeceğini;
ilk ONUK MRTP34’ün teslimatının ise Ekim ayına planlandığını
söyledi. ONUK MRTP33 cephesinde ise Pakistan envanterinde
bulunan botların, Çin üretimi C-802 satıhtan satıha güdümlü
mermileriyle donatılması konusunda çalışmalar hız kazanmış
durumda. Fuar sırasında, güdümlü merminin Çinli üreticisi ile
karşılıklı konumdaki Yonca-Onuk Tersanesi standından karşı ta-

rafa geçen konuklar, söz konusu güdümlü merminin modelini
inceleme ve hakkında bilgi alma fırsatı da buldular.
Dr. Onuk, Malezya ve Mısır’da yürüyen projeleri ile ilgili son du-
rumu da iletti. Malezya’da son 2 botu, sözleşme süresinin içinde
teslim edeceklerini belirten Dr. Onuk, Malezya’nın kullandığı
botların da yüksek performansları ve güvenilirlikleri ile kullanı-
cısının takdirini kazandığını; zorlu coğrafi şartlar altında görev
yapan botlardan birisine yakın zamanda yıldırım çarpması du-
rumunun dahi yaşandığını anlattı. Mısır’da ise geçtiğimiz sene 3
adet botun teslim edildiğini ve bunların halen görev yaptığını; fu-
ardan hemen önce İskenderiye Tersanesi’nde üretimin başladı-
ğını; bir aksilik olmazsa ilk teknenin kalıptan yaklaşık 2,5 ay
sonra çıkacağını; 5. ayın sonunda donatımının tamamlanıp 6.
ayda da testlere başlanabileceğini söyledi.
Dr. Onuk, değerlendirmelerinin sonunda, gönüllerinden geçen
projelerden bir tanesinin; mevcut durumda Pasifik Okyanu-
su’ndan Hint Okyanusu’na; Marmara, Karadeniz ve Akdeniz’e
kadar çeşitli coğrafyalarda görev yapan botlarının Hazar Deni-
zi’nde de yer alması olduğunu belirtti.

IDEX 2013 ÖZEL

Basra Körfezi
ONUK MRTP
Gölü Haline 
Geliyor

BAE envanterindeki Kaan16 sınıfı ONUK MRTP16 botlarından birisi
NAVDEX’te sergilendi.
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Ürettiği botların kalitesi ve en son İngiltere’nin de katılımıyla
genişleyen seçkin müşteri portföyü ile sektörünün dünya

çapında liderlerinden birisi haline gelen Yakupoğlu A.Ş. (YDS),
konumunu daha da sağlamlaştırmak ve geliştirmek için, müşteri
ilişkilerinin bir diğer yüzü olan tasarım, imaj ve sunum konula-
rına ağırlık vermeye başladı. Fuar süresince çeşitli ülkelerden
delegasyonları ve konukları, sıcak bir şekilde ağırlayan ve başa-
rılı temaslarda bulunan YDS Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ya-
kupoğlu’ndan fuar ile ilgili değerlendirmelerini aldık. Sözlerine
müşteri ilişkileri ile ilgili görüşlerini aktararak başlayan Yaku-
poğlu, üretim ile ilgili konularla fazlası ile meşgul olan firmala-
rın; sunum, pazarlama ve imaj gibi konuları ihmal ettiğine dikkat
çekti. Yakupoğlu, insan ilişkilerinin, rakiplerini gözlemlemenin,
dünyada olanları takip etmenin ve müşterilerin beklentilerini an-
lamanın önemine vurgu yaparak, önümüzdeki dönemde bu ko-
nulara da ağırlık vereceklerinin, stratejilerinin pazarlama ve
tasarım odaklı olacağının altını çizdi. Yakupoğlu, bu konuda söz-
lerine şöyle devam etti: “Ürünün öyle güzel bir kutusu olması
lazım ki, üzerindeki çıkartmaların öyle güzel olması lazım ki, aç-
tığı zaman müşterinin çok özel bir ürün aldığını, ona güzel bir
şey verildiğini hissetmesi lazım. Standınız o kadar güzel olmalı
ki, müşteri, kurumun ona verdiği ürünü görünce, o stantta böyle
etkileyici bir şekilde ona güzel bir şey satıldığını hissetmesi

lazım. Hepimiz için aynı şey geçerli. Bu asker için veya savunma
sanayisi için değil. Hepimiz için bir ürünü bir yerden alırken o
sunum çok önemli”. Bu doğrultuda, askeri ürünlerin de artık bir
moda tasarımı gibi görüntüye sahip olduğunu belirten Yaku-
poğlu, bu gelişime bağlı olarak, yaklaşık 20 kişilik bir Ar-Ge ekip-
lerinin yanı sıra 4 kişilik de bir tasarım ekibi oluşturduklarını
söyledi.
IDEX ile ilgili görüşlerini de aldığımız Yakupoğlu, fuarlarda
hemen birden bir sipariş almanın çok önemli olmadığını, diğer
yandan sipariş almak için firmaların kendilerini göstermesi ge-
rektiğini; Arap devletlerinin genel olarak, fuarlara katılıp, kendini
göstermeyen firmalara sipariş vermediğini anlattı. Bölgede, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman başta olmak üzere çeşitli
ülkelerde projeler yürüttüklerini, dünya genelinde ise ismini
açıklayamadıkları bir müşterilerinden, yakın zamanda büyük bir
sipariş almayı beklediklerini belirtti. Botların yanı sıra çadır ve
balistik gözlük alanlarında da ürünleri olan YDS, bu alanlarda
iddialı bir şekilde büyümeye hazırlanıyor. Çadır konusunda dün-
yanın en büyük üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden
Yakupoğlu, özellikle afet durumlarında kullanılabilecek, yanmaz
ve su geçirmez çadırlarını Türkiye’de çeşitli kurumlara teslim
ettikleri bilgisini iletti. Yakupoğlu, gözlük tasarımı ve üretimi ile
ilgili önemli altyapı yatırımları yaptıklarını kaydederek, gerekli
belge ve sertifikalarını aldıklarını, ilk hedeflerinin Orta Doğu Pa-
zarı ve Türkiye olduğunu açıkladı.

Gaz maskesi ve diğer koruyucu ekipmanlar alanında çalışan ve itfaiye, endüs-
triyel işçiler, emniyet güçleri, iç güvenlik makamları ve silahlı kuvvetlere sağ-

ladığı ekipmanlarla alanında dünyanın önde gelen firmalarından birisi olan Scott
Safety, IDEX’te, İngiliz Savunma Bakanlığı için geliştirdiği genel kullanım amaçlı
gaz maskesi GSR (General Service Respirator)’yi sergiledi. Önemli teknolojik ge-
lişmeleri içeren GSR, İngiliz Silahlı Kuvvetlerine kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer tehditlerden korunma sağlayacak. Firma, GSR’nin, özellikle gaz maskesini
uzun süre takmanın getirdiği fiziksel ve psikolojik baskıyı hafifletecek şekilde ta-
sarlandığını vurguladı. İngiliz Silahlı Kuvvetlerinde GSR’yi ilk kullanacak personel
için verilen eğitimler halen devam ediyor. Tüm İngiliz Silahlı Kuvvetleri birimlerinin
GSR’ye geçişinin ise 2014 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor. GSR’nin
tasarımının temel alındığı sivil bir gaz maskesi ürünü de bulunuyor.

IDEX 2013 ÖZEL

YDS Bir Sonraki Aşamaya Geçti

Scott Safety, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin 
Tercihi Oldu
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IDEX fuarı, DuPont cephesinde
yeni bir ürün tanıtımına sahne

oldu. Çok yüksek moleküler ağır-
lığa sahip polietilen (ultra-high mo-
lecular weight polyethylene /
UHMWPE) bir malzeme olan
Tensylon’un tanıtımı, 19 Şubat’ta DuPont standında gerçekleşti-
rildi. Tensylon, “Tensylon High Performance Materials” adı ile BAE
Systems’ın bir alt kolu olarak faaliyet gösteren şirketin Temmuz
ayında DuPont tarafından satın alınması ile DuPont ürün ailesine
katıldı. Benzer diğer malzemelerle karşılaştırıldığında önemli avan-
tajlar sunan Tensylon’un; hafiflik, maliyet etkinlik ve çeşitli tehdit-
lere karşı koruma sağlama özelliklerinin yanı sıra zırh
uygulamalarında tercih edilen kritik nitelikleri de bulunuyor. Örne-
ğin, Tensylon kullanılarak üretilen plakalarda, gelen darbelerin
plaka arkasına yansıtılması en az düzeyde tutulabiliyor. Malzemenin
bükülme özellikleri ve yüksek ve alçak sıcaklıklardaki performansı
da zırh üreticilerinin beklentilerini fazlası ile karşılıyor. Tensylon;

mayına ve pusuya karşı dayanıklı araçlarda, ek zırh uygulamala-
rında, kişisel zırhlarda ve miğferlerde başarı ile kullanılıyor. Kevlar’ı
tamamlayan bir ürün olarak görülen malzeme, tüm bu uygulama-
larda; tek başına, Kevlar ile hibrit olarak ve seramik ya da metal
üzerine uygulanarak kullanılabiliyor. Bu konuda örnekler de veren
DuPont yetkilileri, bir miğferin dış tarafının Kevlar, iç tarafının ise
Tensylon ile üretilerek en iyi korumanın sağlanabileceğini belirttiler.
Fuar sırasında sorularımızı da yanıtlayan DuPont yetkilileri, Tensy-
lon’un patent koruması altında olduğunu ve herhangi bir ihracat li-
sansı gerektirmediğini söylediler. DuPont yetkilileri, malzemenin,
ip ve kablo gibi alanlarda da kullanılabileceğini ve öngördükleri satış
potansiyelinin 1 milyar dolardan fazla olduğunu da açıkladılar.

DuPont, Kevlar’ın 
Takım Arkadaşını Tanıttı

Patriot serisi hava savunma
füze sistemleri, Orta Do-

ğu’da; BAE, Katar, Kuveyt ve
Suudi Arabistan tarafından
kullanılan Lockheed Martin,
PAC-3 (Patriot Advanced Ca-
pability-3) müşterileri arasına
Türkiye’yi de almak istiyor.
Uzun Menzilli Bölge Hava ve
Füze Savunma Sistemi Proje-
si’ne teklif veren firmalardan
birisi olan Lockheed Martin’in
Missiles and Fire Control iş
kolunun uluslararası iş geliş-
tirmeden sorumlu Başkan
Yardımcısı Orville Prins, fuar
sırasında, Türkiye’de yürüyen
ihale ile ilgili değerlendirme-
lerini iletti. Patriot Sistemleri-
nin Türkiye dışındaki tüm
ülkeler tarafından ihale yapıl-
madan, doğrudan alım yoluyla
envantere dâhil edildiğini be-
lirten Prins, sistemin rakiple-

rine göre üstün özellikleri dik-
kate alındığında, doğrudan
alım kararlarının haklılığının
ortaya çıktığını vurguladı.
Prins, bu özellikleri; hedefini
doğrudan vurarak etkisiz hale
getirme, muharebe tecrübesi
ve ABD Silahlı Kuvvetleri tara-
fından belirlenen sistem geli-
şim yol haritasının güvencesi
olarak sıraladı. Prins’in dikkat
çektiği bir diğer nokta da
ASELSAN ve ROKETSAN ile
ihalenin sonucunu bekleme-
den imzaladıkları, PAC-3 sis-
temi bileşenlerine yönelik
sözleşmeler oldu. Türk Sa-
vunma Sanayisi ile iş birliğini
şimdiden başlatan ve ihalenin
geldiği noktada, Türkiye’nin
offset gereksinimlerini karşı-
lamaya hazır olan Lockheed
Martin, Türkiye’nin vereceği
kararı bekliyor.

Hisselerinin yüzde 49,9’u Fransız devletine ait özel bir şirket
olan DCI, Fransız firmaları tarafından imzalanan ihracat söz-

leşmelerinin uygulanması aşamasında destek sağlayarak, ürün-
lerle ilgili teknik uzmanlığın kullanıcılara iletilmesine yardımcı
oluyor. Bu temel faaliyet alanının yanı sıra savunma, güvenlik ve
proje yönetimi konularında eğitim, danışmanlık ve destek veren
ve 2008 yılından beri Fransız Savunma Bakanlığının altyüklenicisi
olan firma, IDEX fuarında da varlık gösterdi. Bölgede önemli ça-
lışmalara imza atan ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Katar’da temsilcilikleri bulunan DCI; Suudi
Arabistan, Katar ve Kuveyt’te, mühendis
ve askeri personelin eğitiminde de
rol oynuyor. Bu konudaki en güncel
gelişmeler, 2012 yılı sonunda ya-
şandı. DCI, yıl sonunda, kendi
eğitim programları için yeni bir
rekor olan 67 öğrenciyi kabul etti.
Bunların arasında, Suudi Arabis-
tan Silahlı Kuvvetleri için 7 yıldır
askeri mühendis yetiştiren prog-
rama kabul edilen Suudi öğrenciler de
bulunuyordu. Bu öğrenciler, eğitimlerinin
sonunda, tüm dünyada geçerliliği olan Fransız askeri mühendis
diploması almaya hak kazanıyorlar. Katar ve Kuveyt Deniz Kuv-
vetleri ise 4 yıllık bir eğitim programı için, sırası ile 16 ve 39 subay
adayını gönderdi. DCI, fuar sırasında yayınlanan basın bildirileri ile
de gündemde yer aldı. 17 Şubat’ta, yeni bir DCI temsilciliğinin Sin-
gapur’da açıldığı duyuruldu. Açıklamada, Malezya için denizaltı
personeline yönelik bir okul kuran DCI’ın, bölgede daha da aktif
olacağı bildirildi. Aynı gün yapılan bir diğer açıklamada ise “Almak”
adı verilen yeni eğitim gemisinin inşa çalışmaları ile ilgili bilgilen-
dirme yapıldı. 44 m boyundaki geminin Temmuz ayında suya in-
dirilmesi, Eylül ayında ise teslim edilmesi planlanıyor. DCI’ın
denizcilik eğitimlerinde kullanılacak gemi, aynı zamanda dalgıç
eğitimlerinde ve ekipman denemelerinde de rol alacak.
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Lockheed Martin’in 
Türkiye Gündemi PAC-3

DCI’ın Bölgedeki Varlığı 
Güçlenerek Devam Ediyor
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Protokolün imzalanması
nedeniyle düzenlenen tö-

rene Savunma Sanayii Müste-
şarı Murad Bayar ve Türk
Eximbank Genel Müdürü Hay-
rettin Kaplan başta olmak
üzere, savunma sanayisinin ve
Türk Eximbank’ın üst düzey
yetkilileri katıldı. Törende ilk
konuşmayı, SSM Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanı A. Lütfi
Varoğlu yaptı. Varoğlu, Türk
Savunma Sanayisi’nin, ürün
bazında rekabetçi gücünü, fi-
nansman ile güçlendirmek is-
tediklerini ve bu konuyu
yaklaşık 7-8 yıldır sürekli
kendi aralarında değerlendir-
diklerini; son dönemde de
sektörden gelen taleplere
cevap verebilmek için, SSM ve
Türk Eximbank arasındaki ile-
tişimi arttırdıklarını anlattı. Bi-
rinci amaçlarının, Türk
Savunma Sanayisi’nin ürünle-
rinin ihraç edildiği ülkelerden
gelen kredi talebini karşılamak
olduğunu vurgulayan Varoğlu,
aynı zamanda, 2023 yılı için ko-
nulan toplam 25 milyar dolar-
lık savunma, havacılık ve
güvenlik ihracatı hedefine hiz-
met etmek istediklerini belirtti.
2023 hedefine ulaşmak için,
Türkiye’nin savunma ihracatı

alanında da bir üst lige çıkması
gerekeceğine, Çin ve Kore
Cumhuriyeti gibi kredili satış
yapan ülkelerin de bu ligde bu-
lunduğuna ve Türkiye ile aynı
bölgelerde yarıştığına dikkat
çeken Varoğlu, SSİDK’nın öne-
mine vurgu yaptı.
İhracatın finansmanı ile ilgili
kurguladıkları işleyiş hakkında
da bilgi veren Varoğlu, sürecin
adımlarını şöyle sıraladı:

1. Yabancı ülkeler, doğrudan
veya Türk firmaları 
vasıtasıyla, SSİDK kapsamına
girecek ihtiyaçlarını ve 
tedarik etmeyi planladıkları
ürün ve hizmete yönelik
alım başvurularını, ilgili 
bilgiler ile birlikte, 
SSM’ye iletecek,

2. SSM; ikili ülke ilişkileri, 
alıcı ülke ihtiyacı, tedarik
konusu ürün ve hizmetin

niteliği ve tutarını 
değerlendirerek uygun 
bulduklarını Türk Eximbank’a
iletecek,

3. Türk Eximbank, talebin 
değerlendirilmesi ve 
gerekli onayların alınmasının
ardından, kredi borçlusu
konumundaki taraf ile 
kredi koşullarına ilişkin 
görüşmeleri tamamlayacak
ve süreci sonlandıracak.
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ÖZEL HABER

MSI Dergisi: İmzalanan protokolün 
ateşli, tahrip edici silah, silah sistemi ve 
mühimmat niteliği taşıyan kalemleri 
kapsam dışına bırakması, bir takım soru
işaretlerine yol açtı. Konuyu açıklamak
için şöyle bir örnek vermek mümkün
mü? Örneğin, zırhlı araç satışı 
söz konusu ise araçlar kredi 
mekanizması kapsamında, 
taret kapsam dışında mı olacak?
A. Lütfi VAROĞLU: Evet, böyle bir örnek
verebiliriz. Bizim Türk Eximbank ile
çalışmamızın iki nedeni var: Birincisi,
Türk Eximbank’ın savunma sanayisi
konusunda saha bilgisinin çok olma-
ması. SSM’ye güvendikleri için bizden
destek istediler. İkincisi, kredinin 
içeriğinin doğru yapılandırıldığından
emin olmak için sürecin içindeyiz. Si-
lahlı unsurlar için bugün bir kredi ve-
remiyoruz. Türk Eximbank ile
paralelde bir çalışma başlattık, Batılı
ülkeler silahlı unsurlara, benzer yol-
larla nasıl veriyorlar, bunu araştırıyo-

SSM’nin Hedefleri Büyük
Tören sonrasında, SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı 
A. Lütfi Varoğlu ile kısa bir söyleşi gerçekleştirerek, 
merak edilen konuları sorduk.

Savunma İhracatına
Kredi Desteği 
Hayata Geçiyor
Son yıllarda Türk Savunma Sanayisi’nin ihracatının artması ve
ihracat çalışmalarının gittikçe daha büyük bütçelere sahip 
ihalelere yönelmesi ile gündeme gelen, alıcı ülke ve kurumlara
kredi açılması konusunda ilk adım atıldı ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
(Türk Eximbank) arasında, 11 Mart’ta, “Savunma Sanayii 
İhracatı Destek Kredisi” (SSİDK) protokolü imzalandı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com
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Varoğlu, öldürücü silahlar gibi
unsurları içeren paketlerin, bu
aşamada SSİDK kapsamı dı-
şında olacağını; SSM’nin baş-
vurularla ilgili yapacağı
değerlendirmenin, ihracatın
stratejik öneminin yanı sıra bu
konuyu da içereceğini, ilettiği
bilgilere ekledi. Sunumunun
sonunda, geçen sene başlat-
tıkları marka çalışmasına de-
ğinen ve bu çalışma ile
oluşturulan Türk Savunma
Sanayi Tanıtım Grubu’nu ha-
tırlatan Varoğlu, bu takımı,
Türk Eximbank’ı da içine ala-
rak, “Türk İhracat Kredilen-
dirme Takımı” olarak

genişleterek, Türk Eximbank
katılımcılarına bir jest yaptı.

Savunma Sanayisi,
Mevcut Sürece 
Dâhil Olacak
Törende ikinci konuşmayı,
Türk Eximbank Ülke Kredileri
Genel Müdür Yardımcısı 
Alaaddin Metin yaptı. Türk
Eximbank’ın kuruluş amaçla-
rını ve görevlerini özetleyen
Metin, Türkiye’nin ihracatına
sağladıkları katkıyı anlatmak
için, inşaat sektöründen bir
örnek verdi ve Türk İnşaat Sek-
törü’nün, Çin’den sonra dünya-
nın en büyük ikinci sektörü

olmasında ve 240 milyar dolar
işlem hacmine ulaşmasında,
Türk Eximbank’ın kullandırdığı
ülke kredilerinin çok önemli bir
katkısının olduğunu değerlen-
dirdiklerini belirtti. Metin, ülke-
lere verebilecekleri kredi
miktarı konusunda, OECD ülke
riski sınıflandırılmasını temel
alarak limitler belirlediklerini
anlattı ve bunlarla ilgili ayrıntılı
bilgiler verdi.
Kredi verme süreci hakkında da
bilgilendirme yapan Metin; alıcı
kredisinden faydalanmak için,
öncelikle karşı taraftaki alıcının,
Türk Eximbank’a müracaat et-
mesi gerektiğini; istenilen detay-

ları içeren resmi başvurunun, bir
proje ise Müşavir Mühendisler
Uluslararası Federasyonu üyesi
bir müşavir tarafından hazırlan-
mış ya da onaylanmış bir fizibi-
lite raporu ile birlikte
değerlendirilmeye alındığını
söyledi. Metin, ihracatı yasak-
lanmamış her türlü mal ve hiz-
met için alıcı kredilerinden
faydalanabileceğini, sektör ba-
zında bir ayrımlarının bulunma-
dığını; öldürücü nitelikli silah,
silah sistemleri ve mühimmata
kredi veremediklerini; bunların
dışındaki savunma sanayisi
ürünlerinin kapsamları dâhi-
linde olduğunu belirtti.
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ruz. Dolayısı ile bugünkü protokole 1.
faz diyebiliriz. 2. fazın çalışmaları da
başlamış durumda.

MSI Dergisi: SSM’nin vizyonundaki 
kredi mekanizmasına, bugün imzalanan
protokol ile ne oranda yaklaşmış 
oldunuz?
A. Lütfi VAROĞLU: Kredi konusunu, SSM
stratejilerinde hep gündemde tutuyor-
duk. Bence birinci aşamada, en azından
devletlerarası satışa imkân veren, yüzde
40-50’lik paket ortaya çıkmıştır. Türk
Eximbank kaynaklarından farklı kay-
nakların arayışına da devam edeceğiz;
yeni kaynaklar yaratılması için de çalı-
şıyoruz.

MSI Dergisi: İmzalanan protokolle 
ilgili sonuçları ne zaman görme 
imkânımız olacak?
A. Lütfi VAROĞLU: İlk olarak, firmalarla
bir tanıtım toplantısı yapacağız; meka-
nizmanın nasıl çalışacağını, soru ve

cevap oturumunu da içerecek şekilde
anlatacağız. Bir takım talepler zaten
var, kredi mekanizmasının adını zikre-
dince, hemen 3-4 tane talep geldi.
Bunların uygulanabilir olup olmadığına
bakacağız. Hatta o toplantılara, firma-
ları da çağırmak istiyoruz. Herkes söy-
lemek istediklerini belirtsin. Zaman
içinde, bu sürece ihracat izin mekaniz-
masını da katıp, bunu büyük bir plat-
forma dönüştürme vizyonumuz var.
Bunun bir sonraki aşaması, Devletler
Arası Satış Kanunu, diğer adı ile Türk
FMS’si. Şu anda onun üzerinde çalışı-
yoruz.

MSI Dergisi: Savunma sanayisi, 
Türk Eximbank’ın kaynakları için 
başka sektörlerle mi rekabet edecek,
yoksa özel bir fonu olacak mı?
A. Lütfi VAROĞLU: Kaynak herkese ye-
tecek düzeyde gibi gözüküyor. Fakat
bizim büyük boyutlu projelerin yarata-
cağı sinerji ve talep, diğer sektörlere

göre daha büyük boyutlu projeler doğu-
racaktır. Bunu başarabilirsek, zaten hü-
kümetimizin de yeni kaynaklar yaratma
vaadi var.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz 
başka bir konu var mı?
A. Lütfi VAROĞLU: Bence, ihracatta ta-
nıtım ve farkındalık yaratma süreci bit-
miştir. Dünyada, artık Türkiye’nin
savunma sanayisi hakkında makaleler
çıkıyor. İkinci faz, kredi mekanizması ve
devletlerarası satıştı. Kredi mekaniz-
ması konusunda adımı attık, en büyük
eforumuzu, Türk FMS’sine, devletler-
arası satışa vereceğiz. Böylece, sektö-
rün önünü açacak bir adım daha atmış
olacağız.

SSM Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanı A. Lütfi Varoğlu’na, bize 
zaman ayırdığı ve verdiği bilgiler için 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.

SSM Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkanı A. Lütfi Varoğlu



Türk Eximbank da 
İhracatla Birlikte 
Değişiyor
Daha sonra kürsüye gelen Türk
Eximbank Genel Müdürü Hay-
rettin Kaplan, Türkiye’nin ihracat
ürünlerinin niteliğindeki ve ihra-
cat hacmindeki değişimle bir-
likte, kendilerinin de değiştiğini,
2010’da yaklaşık 8 milyar dolar
destek verirken, 2012 yılında
verdikleri destek miktarının 
22 milyar dolara çıktığını; ihraca-
tın içerisindeki paylarının da
yüzde 8,5’dan yüzde 15’e yüksel-
diğini belirtti. Gelişmiş ülkelerde,
kısa vadeli desteklerin özel 
sektör tarafından verildiğine;
devletin orta ve uzun vadeli des-

teklerde devreye girdiğini anla-
tan Kaplan, Türkiye’nin ihracatta
yaşadığı yapısal değişimle ken-
dilerinin de bu yönde değişime
gideceklerini söyledi. Kaplan,
sözlerini şöyle tamamladı:
“Özellikle son yıllarda gurur ve-
rici bir gelişme gösteren sa-
vunma sanayisine sunacağımız
orta ve uzun vadeli finansman
paketinin, sektörün gelişme-
sinde önemli bir katkı sağlayaca-
ğını düşünüyoruz. O çerçevede,
aslında bugünkü anlaşma bir
milat. Belki çok kısa sürede çok
büyük sonuçlar alınmayabilir;
ama önümüzdeki yıllarda bunun
çok önemli katkılarını göreceği-
mizi düşünüyorum”.

Rakamlarımız 
Küçük Olsa da İçi 
Çok Kıymetli
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar yaptı. Bir süredir
üzerinde çalıştıkları, sektör
için çok önemli olduğunu de-
ğerlendirdikleri bir enstrü-
manı hayata geçirdiklerini
söyleyen Bayar, hedef pazar-
larının bir kısmında finans-
man sorunu olduğunu; tören
ile imzalanan protokolün geti-
receği imkânların bulunma-
dığı durumlarda rekabet
zafiyeti yaşadıklarını belirtti.
Savunma sanayisinin, finans-
man desteği ile çok hızlı so-

nuçlar alacağına olan inancını
vurgulayan Bayar, sektörün
ihracatının katma değerinin
yüksekliğine dikkat çekerek,
rakamlar küçük olsa da içinin
çok kıymetli olduğunun altını
çizdi. Savunma ihracatının,
aynı zamanda ülkeler arası iş
birliğini geliştirmeye hizmet
edeceğini kaydeden Bayar,
savunma ihracatı gerçekleşti-
rilen ülke ile 30-40 senelik bir
münasebete girildiğini belirtti.
Bayar, konuşmasını, imzala-
nan protokolün hem Türk
Eximbank’ın hem de sektörün
hedeflerine hizmet edeceğine
olan inancını belirterek ta-
mamladı.

ÖZEL HABER

Türk Eximbank Ülke Kredileri 
Genel Müdür Yardımcısı 

Alaaddin Metin

Türk Eximbank 
Genel Müdürü 

Hayrettin Kaplan

Savunma Sanayii 
Müsteşarı 

Murad Bayar





Etkinliğin ilk gününde,
açılış oturumu ile
“Türk Endüstriyel Katı-

lımı ve Offset Görünümü”,
“Türk Pazarında Fırsatlar” ve
“Tedarik Zinciri” başlıklı pa-
neller gerçekleştirildi. 7 ve 
8 Mart günlerinde ise ikili gö-
rüşmelerin yanı sıra firma
sunumlarının yer aldığı tema-
tik konferanslar düzenlendi.
Açılış oturumunda ilk konuş-
mayı, etkinliğin organizasyo-
nunda görev alan BCI
Aerospace Genel Müdürü
Stephane Castet yaptı. 

Castet, Türkiye’nin önemli bir
oyuncu ve stratejik ortak ha-
line geldiğine dikkat çekerek,
etkinliğin başarıya ulaşacağı
konusundaki inancını ifade
etti. Daha sonra kürsüye
gelen OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Ertuğ ve
OSTİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Aydın da organi-
zasyonda rol alan ve
organizasyona destek veren
taraflara teşekkürlerini ileten
kısa birer konuşma yaptılar.

Entegre Olmak ve 
Bitmiş Ürün Almak
İstiyoruz
Bir sonraki konuşmacı, etkin-
liğin platin sponsoru TUSAŞ’ın
Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı oldu. Dörtkaşlı,
2005 yılında öngördükleri bü-
yüme için belli bir yatırımı

kendilerinin gerçekleştirebi-
leceğini; geri kalan bölüm
için ise yardımcı sanayi ola-
rak adlandırdığı yan sanayi ve
KOBİ’lerle entegre olmaları
gerektiğini değerlendirdikle-

rini; 2006 yılında yaptıkları
stratejik anlaşmalarla yılda
yaklaşık 50 bin saat olarak
aldıkları hizmetin, 2012 so-
nunda 1 milyon saatin üze-
rinde gerçekleştiğini, 2017
yılı itibari ile de 2 milyon
saate çıkmasını bekledikle-
rini; rakamsal olarak da 
1 milyon dolardan az bir mik-
tardan, malzemesiz 50 mil-
yon dolara çıktıklarını anlattı.
Yardımcı sanayi ile çalışma-
larını sadece imalat süreçleri
kapsamında değil; yönetim
ve tedarik süreçleri konula-
rında da ele almak istedikle-
rini belirten Dörtkaşlı,
yardımcı sanayi ile entegre
olmayı ve onlardan olabildi-
ğince bitmiş ürün almayı
arzu ettiklerini söyledi. Dört-
kaşlı, sözlerine şöyle devam
etti: “Benim bu an burada
bulunan ve belki de bizimle iş
ilişkisi az olan sanayici arka-
daşlara vermek istediğim
mesaj şudur: Sektör büyü-
mektedir. Bizim de ciddi bir

şekilde, bir politika çerçeve-
sinde yardımcı sanayiye kapı-
mız açıktır; gelin birlikte
çalışalım. Burada bulunan
yabancı sanayicilere ve ana
yüklenici konumundaki dost-
larımıza bir önerim de ola-
cak. Biz, dünya sınıfında
üretim yapan ve pek çok
firma tarafından ödüllendiri-
len, küresel ölçekli, rekabet
gücü olan bir şirketiz. Biz bu
yardımcı sanayi ile iş yap-
maktan son derece mutlu-
yuz, sizler de gelip aynı
yardımcı sanayi ile iş yapabi-
lirsiniz ve buradan bir men-
faat elde edebilirsiniz”.
Dörtkaşlı, konuşmasının so-
nunda, Ankara Kazan’da
oluşturulmakta olan havacılık
ve uzay kümelenmesini hatır-
latarak, yerli ve yabancı fir-
maları bu kümelenmede yer
almaya davet etti.
Dörtkaşlı’nın ardından kür-
süye gelen Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nurettin Özde-
bir, Ankara’da yerleşik sa-
vunma sanayisinin Türkiye’ye
katkısına vurgu yapan bir ko-
nuşma gerçekleştirdi.

Güvenimiz Tam
Etkinliğin açılış oturumunda
son konuşmayı, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Murad Bayar
yaptı. Savunma sanayisine
duydukları güveni dile getire-
rek sözlerine başlayan Bayar,
etkinliğe katılan uluslararası
firmaların sayısının da bu ko-
nuda kendilerini teyit ettiğini
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KOBİ’lerle Ana Yükleniciler
Arasındaki Bağlar Kuruluyor
Güçlü bir savunma ve havacılık sanayisinin vazgeçilmezi olan Küçük ve Orta Boy 
İşletme (KOBİ)’ler ve yan sanayiyi, yerli ve yabancı yan sanayi ve ana yüklenici 
firmalarla bir araya getirmeyi amaçlayan Ankara Savunma ve Havacılıkta 
Endüstriyel İşbirliği Günleri, 6-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin 
savunma ve havacılık sanayileri için bir ilk olan ve OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen etkinliğe, 22 ülkeden 250’den fazla 
kuruluş katıldı, etkinlik sırasında 4000’den fazla ikili görüşme yapıldı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com - Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com

BCI Aerospace 
Genel Müdürü 

Stephane Castet

TUSAŞ Genel Müdürü
Muharrem Dörtkaşlı

OSSA Yönetim Kurulu
Başkanı Mithat Ertuğ

Ankara Sanayi Odası 
Başkanı Nurettin Özdebir
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söyledi. Bayar, savunma ve
havacılıkta yapılan çalışmala-
rın uluslararası standartlara
uymak zorunda olduğuna ve
bu sebeple, sektörde çalışan
firmaların, boyutlarından ba-
ğımsız olarak bu konuya eğil-
meleri gerektiğine dikkat
çekerek, standartlara uyum
adına yaşanacak zahmetli sü-
reçlerin, uluslararası reka-
betçilikle sonlanacağını ifade
etti. Devlet olarak destekle-
dikleri savunma ve havacılık
sektörünün kaydettiği geli-
şimi de özetleyen Bayar, ciro-
nun son 10 yılda 4 kat,
ihracatın 5 kat ve bunlardan
daha önemlisi, Ar-Ge’ye yapı-
lan yatırımların 10 kattan
fazla arttığı bilgilerini iletti.
Sözlerine devam eden Bayar,
ana platform projelerinde de-
rinliğe ulaşabilmek için yan
sanayinin ve KOBİ’lerin kritik
önemde olduğunu kaydetti ve
bu konuda bir örnek vererek,
uçak yapabilir noktaya ge-
linse bile uçağın üzerindeki
kompozit malzemeyi de onun
içindeki karbon elyafı da yan
sanayiden sağlayabilir nok-
taya ulaşmaları gerektiğini
söyledi. Yan sanayi ve KO-
Bİ’lerin tek bir sektöre odak-
lanmadığını vurgulayan

Bayar, savunma ve havacılık
alanında çalışan firmaların,
aynı zamanda otomotiv ve
tıbbı cihazlar gibi sektörlere
de iş yapabildiğini, bir alanda
geliştirdikleri standart ve ka-
liteyi, diğer alanlara da yay-
gınlaştırabildiklerini; tüm
bunların, Türk sanayisine
katma değer ve teknolojik
içerik arttırıcı bir etkisinin ol-
duğunu anlattı.
Bayar, konuşmasının sonunda
offset konusuna değindi ve
şunları söyledi: “Ben offseti
şöyle tarif ediyorum: Bizim
kültürümüzdeki görücü usulü
evlilik gibi bir şey, yabancı ile
yerliyi bir araya getiriyoruz,
biraz tanıştırma ile oluyor.
Bugün de o tanıştırmayı yapa-
cağız, hem de 4000 tane yapa-
cağız, ilk konuşmada söylendi.
Ama ben şunu biliyorum, off-
set ile yaptığımız tanıştırmala-
rın hepsinde, o iş birliktelikleri
yaşadı, gelişti, büyüyerek
devam etti. Yani offset bitti-
ğinde, iş birliği bitmedi, gö-
rücü evliliklerimiz mutlu
evliliklerle devam etti. Burada
da o olacak”.

Katılımcılar SSM’nin
Süreçlerini Öğrendiler
Etkinliğin açılış oturumundan
sonra gerçekleştirilen ilk panel
olan “Türk Endüstriyel Katılımı
ve Offset Görünümü”nde, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) Sanayileşme Daire Baş-
kanlığı Havacılık ve Uzay Sek-
tör Müdürü Bedriye Çubuk
Cicioğlu, özellikle yabancı 
katılımcılar için çok yararlı ol-
duğu değerlendirilen, bilgilen-
dirici bir sunum yaptı.
Sunumunun başında Milli Sa-
vunma Bakanlığı ve SSM’nin
organizasyonundan ve görev-

lerinden bahseden Cicioğlu,
daha sonra SSM’nin sanayi ka-
tılımı ve offset politikalarının
gelişimini özetledi ve mevcut
durumu, ayrıntıları ile anlattı. 
Cicioğlu’nun ilettiği bilgilere
göre, imzalanan projeler so-
nucunda, toplam 17,6 milyar
dolar değerinde offset yü-
kümlülüğü ortaya çıktı;
bunun 8,4 milyar doları ger-
çekleşti, 9,2 milyar dolarlık
kısmının ise 2012-2020 yılları
arasında gerçekleşmesi ön-
görülüyor. Cicioğlu, savunma
ve havacılık alanlarındaki
Türkiye’deki kümelenmelere
de değindi. Sunumunun so-
nunda SSM’nin sanayileşme
portalini tanıtan Cicioğlu, bu
portalin kullanımı ile ilgili bil-
gileri iletti.

Yükselen Yıldız 
Türkiye
Etkinliğin “Türk Pazarında
Fırsatlar” başlıklı ikinci pane-
linde bir sunum yapan SSM
Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanı A. Lütfi Varoğlu, ka-
tılımcılara Türk Savunma Sa-
nayisi’ni ve Türkiye’deki
fırsatları tanıttı. Türkiye’nin
son yıllarda kaydettiği ekono-
mik başarıları ve gösterdiği
istikrarı vurgulayan Varoğlu,
aynı zamanda Türkiye’nin
merkezî konumu ile özellikle
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve
Orta Asya pazarlarına yakınlı-
ğının altını çizdi. Varoğlu, su-
numunda, “Neden Türk
Savunma Sanayisi?” sorusu-
nun cevabı olarak şunları sı-
raladı:
n Savunma ve havacılık 

sanayilerinde çalışan ve

sayıları 50.000’i aşan 
kalifiye iş gücü,

n Büyük bir iç pazar,
n Dünyanın geri kalanı ile

entegre olmuş sanayi,
n Örnekleri FNSS, ASELSAN

ve Otokar’ın yabancı 
ülkelerde kurdukları 
iş birliklerinde görülen
yeni nesil ortaklıklar,

n Savunma sektöründe, 
yol haritası belirlenmiş 
Ar-Ge çalışmaları,

n Kamu kurumları, vakıf 
şirketleri, özel şirketler,
ortaklıklar ve askerî 
fabrikaları ile iyi 
yapılandırılmış bir sanayi,

n Devletin desteği, teşvik ve
fonlama mekanizmaları ve

n Güvenilir imaj.
Varoğlu, yukarıda sıralanan
maddelerle ilgili ayrıntılara
yer verdiği sunumunda,
SSM’nin yurt dışı irtibat büro-
ları hakkında da bilgilen-
dirme yaptı. Mevcut durumda
Washington, Brüksel ve Ri-
yad’da bulunan büroların;
Birleşik Arap Emirlikleri,
Latin Amerika, Asya ve Uzak
Doğu büroları ile genişleye-
ceğini belirtti.
Bir sonraki tekrarı 2015 yılında
gerçekleştirilecek olan Ankara
Savunma ve Havacılıkta En-
düstriyel İşbirliği Günleri, bir
ilki gerçekleştirerek, Türk Sa-
vunma Sanayisi’ne önemli bir
pazarlama ve iş birliği imkânı
sundu. Bu açıdan başarılı olan
ve misyonunu yerine getirdi-
ğine inandığımız etkinliğin asıl
varlık nedeni olan somut pro-
jelerin hayata geçmesi konu-
sundaki gelişmeler ise
zamanla ortaya çıkacak.
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OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı
Orhan Aydın ve 

Savunma Sanayii
Müsteşarı 

Murad Bayar 

SSM Sanayileşme Daire Başkanlığı 
Havacılık ve Uzay Sektör Müdürü 
Bedriye Çubuk Cicioğlu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş,
ilk panelin yöneticiliğini yaptı.

SSM Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanı
A. Lütfi Varoğlu
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Bell Helicopter ile ortak
geliştirdiği BA609 

(şimdiki adı ile AW609) 
tiltrotor uçağının çalışmalarına
tek başına devam eden ve
dünyanın ilk ve tek
sivil tiltrotor uçağının 
geliştirilmesinde 
sertifikasyon aşamasında
bulunan AgustaWestland, 
bu teknolojinin geleceğine
yatırım yapmaya devam 
ediyor. Bir süredir, “Project
Zero” adını verdiği teknoloji
gösterimi projesi üzerinde
çalışan AgustaWestland, bu
çalışmalarının ayrıntılarını, 
5 Mart’ta yayınladığı basın
bülteni ile paylaştı. Firma 
tarafından iletilen bilgilere
göre, 6 aydan kısa bir 
zamanda tasarlanan ve 
üretilen Project Zero hava
aracı, 2011 ve 2012 yıllarında,
kamuoyundan gizli olarak 
bir dizi uçuş gerçekleştirdi.

Elektrikle çalışan hava aracı,
kanatları ile bütünleşmiş 
rotorlara sahip. Kanat ile aynı
düzlemde olduğunda, hava
aracının bir helikopter gibi
dikey olarak kalkış ve iniş
yapmasına imkân sağlayan
rotorlar, kanat ile 900

açı yapacak şekilde 
döndürüldüğünde ise 
hava aracının, uçak gibi 
ilerlemesini sağlıyor. 
Kanatların uç kısımları, 

yalnızca helikopter modunu
gerektirecek görevler için 
çıkartılabiliyor. Kanatlardaki
elevonlar, yunuslama ve
yalpa eksenlerinde kontrolü
sağlarken, küçük V kuyruk,
sapma kararlılığını sağlıyor.
Hava aracının tüm kontrol
yüzeyleri ve iniş takımları
elektrik kontrollü olduğu için,
araçta hidrolik hiçbir sistem
bulunmuyor. Ses ve ısı izi 
oldukça düşük olan araç, 
güç elde etmek için oksijene
ihtiyaç duymadığından, 

aracın, yüksek irtifada ve
hava kirliliğinin olduğu, 
volkan patlaması gibi 
durumlarda kullanılabilme
potansiyeli bulunuyor. Araç
yerde iken, rotorların daha
dik bir konuma getirilmesi 
ve aracın rüzgâra doğru 
yönlendirilmesi ile rotorların
rüzgâr gücüyle dönerek 
bataryaları şarj etmesi 
sağlanabiliyor. Project Zero
ile ilgili çalışmalarını 
tamamen kendi kaynakları
ile yürüten AgustaWestland,
helikopterlerin geleceğini,
klasik rotorun yanı sıra düz
uçuş için ek pervaneler 
kullanımını öngören Sikorsky
ve Eurocopter gibi rakiplerinden
farklı olarak, tiltrotor 
teknolojisinde görüyor.
(Kaynak: AgustaWestland)

Mevcut uçuş simülatörleri, 6 eksenli 
hareketli bir platformun üzerine, ilgili

hava aracının kokpiti yerleştirilerek inşa 
ediliyor. Bu çözümün, eğitim maliyetlerini 
düşürse de hala çok pahalı olduğuna ve 
bu simülatörlerin fiyatının 7 ila 25 milyon avro
arasında değiştiğine dikkat çeken Alman uzay
ve havacılık kurumu DLR, endüstriyel bir robot
kolunun ucuna eklenecek kokpit ile oluşturulacak
bir simülatörün, yaklaşık 1 milyon avroluk 
bir bütçe ile aynı eğitim tecrübesini 
yaşatabileceğini değerlendiriyor. Ortakları
Grenzebach Maschinenbau ve KUKA firmaları
ile birlikte, dünyanın robotik kol tabanlı 
ilk uçuş simülatörünü geliştiren DLR, 
çalışmaları ile ilgili 27 Mart’ta bilgilendirme
yaptı. Bu alanda 2004 yılından beri çalışan DLR araştırmacıları, 2010 yılında, robot kol kullanarak etkileşimli bir simülasyon
gerçekleştirmeyi başardılar. Çalışmalarına devam eden kurum, 2011 yılında, kolun ucuna bir kokpit ekledi. Son sürümünde,

Diamond DA42 uçağının simülasyonunu yapabilecek kadar geliştirilen sistem, fiyat avantajının yanı sıra klasik 
simülatörlere göre daha geniş bir hareket zarfı da sunuyor. (Kaynak: DLR)

AgustaWestland, Geleceğin 
Tiltrotor Uçağı İçin Kolları Sıvadı

DLR, Simülatörlerde Ezber Bozmaya Hazırlanıyor
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Amerikan Kongresi, siber sabotaj ve
siber casusluk olaylarının, özellikle

Çin Halk Cumhuriyeti’nden kaynaklı 
olarak artması dolayısıyla 20 Mart’ta
kabul ettiği, fonlama ile ilgili yasa 
tasarısında özel bir düzenleme yaptı. 
Düzenlemeye göre, Adalet Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, NASA ve Ulusal Bilim
Kurumu tarafından yapılacak alımlarda,
Çin menşeli bilgi teknolojisi sistemlerine
sınırlamalar getirdi. Yasada, FBI ve ilgili
diğer federal kurumlar tarafından 
yapılacak değerlendirme ve tanımlanacak
prosedürler uyarınca, siber tehditler için
risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, bir onay 
mekanizmasının çalışması planlanıyor. Ancak yasa, bunun
nasıl yapılacağını net biçimde belirtmiyor. Daha önceki 
yıllarda Çinli Huawei ve ZTE firmalarının siber casusluk ve
rekabet ihlali nedeni ile sorgulandığı ABD’de, son tasarıdan,
ordu ve çeşitli devlet kurumlarına hizmet veren Lenovo gibi
teknoloji firmaları da etkilenecek. Geçtiğimiz Mayıs ayında
Kongre tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre,

2011 yılında, gelişmiş teknoloji ürünleri başlığı altında alınan
sistemlerin yüzde 33,5’inin Çin kaynaklı olduğu belirtilmişti.
Yeni yasanın, son zamanlarda, ABD’ye Çin üzerinde yapılan
siber ataklardaki kaynağın devlet destekli olduğunun 
keşfinin hemen sonrasında kabul edilmesi de gözlerden
kaçmadı.
(Kaynak: http://www.skatingonstilts.com ve
http://docs.house.gov/billsthisweek/20130318/BILLS-113hr933eas.pdf)

Çin Malı ise İki Kere 
Sorgulanacak

Pentagon Siber Alandaki 
Yatırımlara Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay, ABD Siber Komutanı Orgeneral Keith Alexander tarafından 
Amerikan Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi’ne yapılan açıklamada; 2015 yılı

sonuna kadar 100 adet siber askeri birliğin göreve hazır olacağı ve 2013 yılının Eylül
ayına kadar da 13 adet birliğin, Amerikan özel kuruluşlarına ait kritik altyapıların 

korunması amacı ile caydırıcı nitelikli taarruz kabiliyetine kavuşacağı belirtildi. 
Üç aşamalı plana göre, 2014 yılı içinde 27 adet askeri birlik, taarruz kabiliyetine sahip

destek ekiplerinden oluşacak ve son aşamada oluşturulacak 60 birlik ise tamamen ordu
altyapısının savunmasını gerçekleştirecek. Konunun uzmanları, bu açıklamaların, 

ABD’nin siber dünyada savunmaya yönelik çalışmalarını tamamen yön değiştirip, taarruz odağına döndürdüğünü 
gösterdiğini ve çıkan yasa tasarılarının da bu durumu desteklediğini değerlendiriyor.
(Kaynak: http://www.nextgov.com)
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Siber savaşın kapsamının belirlenememesi nedeni ile oluşan farklı hukuksal görüşleri ortak 

bir paydada buluşturmak amacını taşıyan “Tallinn Manual on the International Law 
Applicable to Cyber Warfare” (Siber Savaş Konusunda Uygulanabilecek Uluslararası Hukuk İçin
Tallinn Kılavuzu) başlıklı kitap, Cambrige Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınladı. Uluslararası
uzman bir grup tarafından, NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellence)’nin daveti ile yazılan bu kitap, 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. 
Kitabın içeriğinde, savaşa girmenin kurallarına, savaş sırasında uyulması gereken kuralları 
anlamaya yarayan uluslararası hukuk kavramına, doğa kanunlarına ve uluslararası insan 
haklarına değiniliyor. Uluslararası kanunlar arasında, siber savaş için uygun olanların da 
belirtildiği kılavuz, kanunları hukuki ve mantıksal olarak inceliyor. Kılavuz, resmi bir belge 
niteliği taşımasa da alanında uzman kişilerin toplu görüşlerini içeriyor ve alanında ilk olma
özelliği taşıyor. Toplam 282 sayfadan ve 95 kuraldan oluşan kılavuz, şimdiden önemli bir 
referans haline gelmiş bulunuyor. Kılavuzdaki Tallinn adı, kitabın derlendiği ve NATO’nun
Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi’ne de ev sahipliği yapan, Estonya’nın başkentinden
geliyor. Kılavuz http://www.cambridge.org adresinden baskı veya e-kitap formatlarında

temin edilebiliyor. (Kaynak: http://www.ccdcoe.org )

Tallinn Kılavuzu
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