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Milli ve yerli savunma ve güvenlik ekipmanlarımızı 
üretmek için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı olarak elimizden gelenin en iyisini hayata 
geçirme yönünde, var gücümüzle çalışmaktayız. Bu 
alanda her türlü desteği firmalarımıza vermek için 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Konuyla ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Yüksek 
katma değer üreten KOBİ’lerimizin ve yan sanayimizin 
geliştirilmesine; projeler kapsamında yerli sanayimizin 
imkân ve kabiliyetlerinin azami ölçüde kullanılmasına 
ve sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli olmasına büyük 
önem veriyoruz.

Elbette tüm bunların, sadece bizim çalışmamız ile 
gerçekleşebilmesi mümkün değil. Ana yüklenici 
firmalarımızdan alt yüklenicilerimize, KOBİ’lerimizden 
araştırma merkezleri ve üniversitelerimize kadar büyük 
bir ailenin bütün üyelerinin gayret ve çalışmalarıyla bu 

faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ana yüklenici konumundaki 
firmalarımız da sağlam ve güvenilir bir tedarik zinciri 
geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyorlar. SEDEC, bu 
anlamda, tedarik zinciri odaklı iş birliği ve iş fırsatları 
yakalamak açısından önemli bir platform. Organizasyona 
katılanlar, birebir iş görüşmeleri sayesinde, tedarikçiler 
ve ekipman üreticileri ile buluşarak sivil ve askeri alanda 
uzmanlaştıkları kabiliyetlerini sunma fırsatı yakalıyorlar. 
Bu sayede, ülkedeki iş ve yatırım fırsatlarının ortaya 
çıkarılması için fırsat doğuyor.

Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği, İç Güvenlik ve Savunma 
Sistemleri konularında sektörün paydaşlarını bir araya 
getiren SEDEC, bu yıl, pandemi sebebiyle dijital ortamdan 
katılımcılarını bir araya getirecek. SEDEC 2020’nin, ülkemiz 
savunma sanayii için faydalı ve başarılı bir organizasyon 
olacağına inanıyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. u

SEDEC, Tedarik Zinciri Odaklı İş Birliği  
ve İş Fırsatları Yakalamak Açısından 
Önemli Bir Platform

©
 SSB

Prof. Dr. İsmail Demir
T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı
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Vakfın Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı başkanlığında, 
Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı 

ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı’ndan 
oluşmaktadır. Mütevelli Heyeti tarafından seçilen Yönetim 
Kurulu; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, 
Kara Kuvvetleri Komutanı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve THK 
Kayyum Heyeti Başkanı’ndan oluşmaktadır.

TSKGV, her biri savunma sanayimizde önemli alanlarda 
faaliyet gösteren 6 Bağlı Ortaklığı (Vakıf Bağlı Ortaklığı / VBO) 
ve 8 İştiraki olmak üzere, 14 şirkette doğrudan pay sahibidir. 

TSKGV,  
Büyük Bir Azim 
ve Kararlılıkla 
Faaliyetlerine 
Devam Ediyor
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Bugün itibariyle Türk savunma ve havacılık sanayisinin  
toplam satışlarının %42’sini, ihracatının %33’ünü 
gerçekleştiren VBO’ların, doğrudan veya dolaylı olarak hisse 
sahibi olduğu yurt içi ve yurt dışındaki şirketleri de dikkate 
aldığımızda, TSKGV, toplam 60 şirkette, doğrudan veya 
dolaylı olarak hisse sahibidir. Yerli, milli ve özgün ürünler 
geliştirilmesi; bunların seri üretime dönüştürülerek milli 
savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 
teknoloji olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi; ihraç iznine  
tabi kritik alt sistem ve bileşenlerin milli imkânlarla 
geliştirilmesi; geleceğe yönelik insan kaynağının  
geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayisi şirketini, satış 
rakamlarına göre sıralayan ve bu alanda en prestijli yayın 
organlarından biri olarak kabul edilen Defense News’in, 
2019 yılı verileri esas alınarak açıkladığı 2020 sıralamasında; 
ASELSAN 48’inci, TUSAŞ 53’üncü sırada yer alma başarısını 
göstermiş; ROKETSAN 91’inci ve HAVELSAN 99’uncu sırada 
yer almıştır.

Türkiye’deki en büyük şirketleri, üretimden satışa göre 
sıralayan İstanbul Sanayi Odası’nın, 2019 yılı verilerini 
esas alarak yayımladığı 500 büyük şirket sıralamasında 
ise ASELSAN 11’inci, TUSAŞ 18’inci sıraya yükselmiştir. 
ROKETSAN, 77’nci sırada yer alırken HAVELSAN ise  
140’ıncı sırada yer almıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının, 
2023 yılında savunma sanayisinde yerli katkı oranının 
%75 düzeyine çıkartılması hedefi doğrultusunda, VBO’lar 
aracılığıyla yıllardır yerli katkı payının artırılmasında etkin 
rol oynayan Vakfımız, şirketlerinin sağladığı istihdam, sürekli 
büyüyen ihracatı, alt yükleniciler ve KOBİ’lere aktarılan iş 
payıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam 
etmektedir. 2018 yılında, 3.650 adet yerli KOBİ ve alt yüklenici 
ile çalışılırken, bu rakam, 2019 yılında, 6.380 adedi aşmıştır. 
Fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olunan varlık sayısı da 
artmaktadır. 2018 yılında 928 olan sayı, 2019 itibarıyla 1.132 
adet olarak kaydedilmiştir. Diğer taraftan, şirketlerimiz, 

1964 yılında yaşanan 
Kıbrıs bunalımı ve 
savunma ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda 
müttefik bile olsa 
yurt dışına bağımlı 
olunmasının doğurduğu 
sorunlar, savunma 
gereksinimlerinin yerli imkânlarla 
karşılanmasının önemini ortaya 
çıkarmıştır. 1965 yılında kurulan “Türk 
Donanma Cemiyeti”, özellikle çıkarma 
gemilerinin yapımına yönelik olarak 
“Kendi Gemini Kendin Yap” kampanyası 
çalışmalarını yönlendirmiştir. 1970 
yılında Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı, 1972 yılında Deniz Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı ve son olarak da 1974 
yılında Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı kurulmuştur. Yüce Milletimizin 
bağışları ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
savunma sistem ve ürünlerinin modern 
teknolojiye dayalı olarak geliştirilmesi 
amacıyla kurulan söz konusu Vakıfların, 
3388 Sayılı Kanun ile 26 Eylül 1987 
tarihinde birleştirilmesiyle Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı  
(TSKGV) kurulmuştur.

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade
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14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve 
sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

©
 T

Ü
Y

A
P

bugün itibarıyla 15 teknokent ve 16 Ar-Ge merkezinde, 
10.000’den fazla çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

VBO’lar tarafından, ülkemiz için önemli yatırımlar 
gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. İŞBİR’in, Türkiye’nin 
Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ilk seri alternatör üreticisi haline 
getirilmesi ve alternatör dışında da ileri teknoloji ürünlerini 
geliştirebilecek kabiliyete ulaşması hedeflenmektedir. Başta 
rüzgâr enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji 
alanında ihtiyaç duyulan alternatörlerin geliştirilmesi ve 
üretilmesinin de amaçlandığı yeni tesis yatırımının yapımı, 
Balıkesir’de devam etmektedir. Diğer taraftan, ASPİLSAN’ın, 
Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde devam 
eden yeni yatırımıyla Türkiye’deki ilk lityum iyon pil üretim 
tesisinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak 
üzere, elektrikli araç bataryaları ve uçak aküsü geliştirilmesi 
yeteneğinin kazanılmasının yanı sıra sivil havacılık, batarya 
ihtiyacı bulunan elektrikli ev aletleri, kesintisiz güç kaynağı 
sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve robotik sistemler 
gibi sivil sektör ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden 
ihracat kabiliyeti yüksek enerji depolama sistemleri de bu 
yatırımın önemli hedefleri arasındadır.

Kritik Projelere VBO İmzası
VBO’larca ihtiyaç duyulan kritik teknolojilere yönelik  
kendi özkaynakları ile başlatılan birçok Ar-Ge projesi ile  
yerli, milli ve özgün sistem, ürün ve platformların 
geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Savunma 
sanayisi alanında olduğu kadar sivil alanlarda da çoklu 
kullanım imkânı bulunan sistem ve ürünleri tasarlama 
ve geliştirme kabiliyeti olan yurt içi ekosistem oluşturma 
çabalarının yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı tarafından belirlenen faaliyet alanlarında 
VBO’larca yeni şirketler kurma veya mevcut şirketlere ortak 
olma suretiyle ülke savunmasının geliştirilmesine katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, yurt içinde ve yurt dışında uzun vadeli iş 
birliği alternatiflerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere 
odaklanılması için, Vakıf tarafından yönlendirici olunmaktadır. 
Geliştirilen sistemlerin ve ürünlerin, belirlenen hedef 
pazarlara özelleştirilmiş etkin organizasyon yapıları 
oluşturularak ihraç edilmesi de diğer üzerinde durulan  
bir husustur.

Gelecekte ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının da belirli 
bir plan dâhilinde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 
çalışmalar sürdürülmektedir. Son dönemde kurulan eğitim 
organizasyonlarının etkinliğinin artırılması, kurulan eğitim 
akademileri aracılığıyla çalışanların mesleki ve kişisel 
gelişimlerinin sağlanmasına devam edilmiştir. Bu çerçevede, 
ASELSAN tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 
iş birliği protokolünü müteakip kurulan ASELSAN Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019 yılında faaliyete başlamıştır. 

Anılan lisede, Savunma 
Mekaniği ve Savunma 
Elektroniği alanlarında 
eğitimler verilmektedir. 
TUSAŞ tarafından, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
Mesleki Eğitim İş Birliği 
Protokolü imzalanmış; bu 
protokol ile Kızılcahamam 
Şehit Hakan Gülşen 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin ismi, TUSAŞ 
Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 
değiştirilmiştir. Söz konusu lise, sivil havacılıkta akreditasyon 
almak için başvuruyu yapmıştır. Bu girişim ile Milli Muharip 
Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterini hayata geçirecek 
teknisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bağış Toplayan Değil Bağış Kabul Eden
Büyük Türk Milletinin teveccühü ile Vakfımızın  
kuruluşundan bugüne kadar oluşturduğu değerin ulusal 
savunma sanayisine katkısının daha da artırılması için 
çalışmalara devam edilmektedir.

“Bağış toplayan değil bağış kabul eden” bir anlayışla 
faaliyetlerini sürdüren Vakfımız, kuruluşundan bu güne kadar 
133 bin bağışçı sayısına ulaşmıştır. Bir aile anlayışı içinde 
bağışçılarımızla ilişkilere devam edilmekte; bağışçıların 
sağlık problemleri ile ilgili olarak imkânlar dâhilinde destek 
sağlanmakta; vefat eden bağışçılarımız için, her yıl Ramazan 
ayının son cuma günü; Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’de 
camilerde mevlit okutulmaktadır.

Vefakâr bağışçılarımız tarafından, Vakfımıza yapılacak  
nakit bağışların geniş halk kitleleri tarafından daha kolay  
ve zahmetsizce gerçekleştirilebilmesi için; bankalar  
aracılığı ile yapılan bağışlara ilave olarak, vakıf internet 
sitesinden kredi ve nakit kart ile online bağış, tüm GSM 
operatörlerinde geçerli olmak üzere 1987 telefon numarası  
ile SMS bağışı da yapılabilmektedir.

Bağış hesabımız bulunan bankaların genel müdürlükleri ile 
de bağışçılarımıza yardımcı olunması konusunda hassasiyet 
gösterilmesi için koordinasyon kurulmaktadır.

Vakfın aktif tanıtım faaliyetleri kapsamında;

n  6 ayda bir hazırlanan kamu spotu, televizyon ve radyolarda 
gösterilmekte; çeşitli illerde otobüs, yüksek hızlı tren, 
metro ve vapurlarda elektronik bilgi ekranlarında ve 
AVM’lerde yayınlanmaktadır. Vakıf tanıtım görsellerinin 
işlek caddelerde bulunan Vakıf binalarının cephelerinde 
yayımlanması sağlanmaktadır.

n Vakfın sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılmakta; 
görünürlüğümüzün artırılmasına katkı sağlamak 
maksadıyla internet ve televizyon reklamlarının yayını 
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yapılmaktadır. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan 
faaliyetler arasında; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne  
Vakıf tanıtım pankartı asılması, futbol süper lig  
maçları ile diğer bazı münferit maçlar ile diğer  
branşlarda sporcuların sahaya Vakıf tanıtım pankartı  
ile çıkması sağlanmaktadır.

n Türkiye genelindeki 364 sanayi ve ticaret odası/
borsa başkanlıkları ile TOBB ve TÜSİAD ile Vakfımızın 
kamuoyundaki görünürlüğünün artırılmasına ve tanıtım 
faaliyetlerine destek sağlamaları amacıyla koordinasyon 
sağlanmakta; aynı maksatla Türkiye Noterler Birliği, 
PTT Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün ilgili birimlerine Vakıf tanıtım  
malzemeleri ve afişleri gönderilmektedir.

n Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde  
Vakıf ve şirketlerin tanıtılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı 
ile koordineli olarak 15 ülkede mevcut 55 temsilciliğimize 
yönelik tanıtım faaliyeti sürdürülmektedir. 

n  Vakıf ve VBO’ların tanıtımı maksadıyla, Milli Savunma 
Üniversitesi ve bağlısı askeri eğitim kurumları ile  
Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı üniversitelerin 
mühendislik fakültelerinde, bilgilendirici tanıtım 
konferansları verilmektedir.

Vakfın diğer önemli tanıtım ve halkla ilişkiler aracı olan  
Fahri Tanıtım Kurulları (FTK); Türkiye’nin 81 il, 827 ilçesinde, 
Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında var 
olan gönül köprüsünü güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. 
Türkiye çapında bir toplardamar gibi faaliyet gösteren  
FTK’lar; vali ve kaymakamların fahri başkanlığında, bölgenin 
gönüllü ileri gelenlerinden oluşmaktadır.

IDEF 2021’in Çalışmaları Devam Ediyor
14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019; Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Himayelerinde, Millî 
Savunma Bakanlığı ev 
sahipliğinde, TSKGV yönetim 
ve sorumluluğunda, TÜYAP 
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. 
organizatörlüğünde,  
30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenmiştir. 
IDEF 2019 fuarına; 71 ülke ve  
3 uluslararası kuruluştan 151 heyete mensup 588 heyet üyesi ve 
53 ülkeden 481’i yerli, 580’i yabancı, toplam 1.061 firma / firma 
temsilcisi katılmıştır.

IDEF 2019 fuarında, Türkiye’den 29 tedarik makamı için  
görüşme ofisi açılmış; görüşme ofisi makamları, heyetler 
ve katılımcı firmalar arasında 2.700 görüşme/stant ziyareti 
gerçekleşmiştir. Ayrıca fuar esnasında; 100 imza töreni, 
9 toplantı, değişik güncel konularda 4 panel ve 8 sunum 
düzenlenmiştir. IDEF 2019 fuarını, 26 ülkeden 394 basın 
mensubu takip etmiştir. Fuar, 96 ülkeden, toplam 76.010 kişi 
tarafından ziyaret edilmiştir. Türkiye’nin bir dünya markası 
haline gelen “IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı”nda 
elde edilen bu başarının arttırılarak sürdürülmesi maksadıyla 
25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek IDEF 2021 15’inci Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı çalışmalarına devam edilmektedir.

Vakıf tarafından yürütülen etkin tanıtım faaliyetleri,  
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milleti arasındaki gönül 
köprüsünü kuvvetlendirmektedir. Bu faaliyetlerin yanı 
sıra Vakıf, hisse sahibi olduğu şirketlerin etkin gözetimi ve 
yönlendirilmesine, aralarında iş birliğinin sağlanmasına da 
odaklanmaktadır. Böylelikle Savunma Sanayii Destekleme 
Fonuna giderek artan miktarda kaynak aktarılmakta, 
artan katma değer ve ihracat ile ülke ekonomisine katkı 
sağlanmakta, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacı 
yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, IDEF fuarının dünyadaki 
savunma sanayi fuarları arasındaki konumunun yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. TSKGV olarak, Derginizin bu sayısında yer 
verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. u

Sadık PİYADE
TSKGV Genel Müdür Vekili15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Vakıf tanıtım pankartı
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SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin

Türk savunma ve havacılık sektörünün 2019 yılı rakamları.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği 
(SaSaD), her yıl üyelerine yayınladığı anketler ile 
sektör metriklerini toplayarak analiz etmekte 

ve raporlamaktadır. Bu raporlarda yer alan veri ve 
analizler, sektörün tüm paydaşları tarafından referans 
alınmaktadır. Ayrıca, verilen kararlarda dayanak  
olarak da kullanılmaktadır.

SaSaD olarak, 2019 yılının Sektör Performans 
Metriklerinin oluşturulmasını tamamladık ve Nisan 
sonunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB)  
onayı ile yayınladık.

Topladığımız verileri incelediğimiz zaman, 
sektörümüzün 2019 yılında çok başarılı bir performans 
sergilediği görülüyor. Hemen tüm metriklerde, olumlu 
gelişmeleri görüyoruz. Bu tabloyu, izleyen başlıklarda 
kısaca inceleyeceğiz.

SEDEC etkinliğinin, sektörün ihracatına yönelik 
önemli platformlardan biri olması vesilesi ile sektörün 
performansının diğer ülkelere duyurulmasının yararlı 
olacağını değerlendiriyoruz.

Ciro
2019 yılında sektörün cirosu (Toplam Satış Tutarı),  
2018 yılı verilerine göre, %24,23 artış ile 10.884.081.347 
dolar olmuştur. Son 5 yılın bileşik yıllık büyüme hızı 
(CAGR / Compound Annual Growth Rate) %16’dır ve 
önemli bir gelişme ve büyümeyi işaret etmektedir. Bu 
büyümede, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar 
nedeniyle artan talebin yanında, ihracat ve bağlantılı 
olarak Yurt Dışı Satış Gelirlerindeki olumlu tablonun da 
etkisi büyüktür.

Sektör cirosunda en yüksek pay, kara sistemlerine aittir 
ve 3,5 milyar dolarlık bir toplam satış tutarı yaratmıştır. 
Bu segmenti, sırasıyla; 2,4 milyar dolar ile askeri ve 1,84 
milyar dolar ile sivil havacılık; 966 milyon dolar ile silah, 
mühimmat, roket/füze segmenti takip etmektedir.

Yurt Dışı Satış Gelirleri
SaSaD raporları, sektörün ihracat gelirlerinin 
yanında sektör oyuncularının yurt dışında yürüttükleri 
mühendislik, eğitim, bakım/onarım vb. faaliyetler 
sonucu ülkemize kazandırdıkları döviz gelirlerini de 
değerlendirmeye almaktadır. Bu döviz gelirleri ve  
ihracat rakamı, bir arada, “Yurt Dışı Satış Gelirleri” 
terminolojisi ile ifade edilmektedir.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin 
(SSI) açıkladığı ihracat tutarı, gümrüklerden bir GTİP 
numarası ile yurt dışına çıkan savunma ve havacılık 

Türk Savunma 
ve Havacılık 
Sanayisinin  
2019 Yılı 
Performansı

©
 SaSaD

©
 SaSaD

www.sasad.org.tr

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 
2019 Yılı Performansına Genel Bakış1

Sektör performans verilerinde hemen tüm alanlarda ciro, yurt dışı satış gelirleri (YDSG), ithalat, 
ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları ve istihdamda önemli pozitif gelişmelerin olduğu ve 
sektörün çok iyi bir yıl geçirdiği görülmektedir. İthalattaki artış için ciro ile karşılaştırıldığında 
paralel bir gelişme görülmektedir. Alınan yeni siparişlerde bir miktar azalma görülse de sektörün 
sürdürülebilirliği açısından önemli bir tutar sipariş defterine işlenmiştir.

2019

10.884 Milyon $
CİRO

İTHALAT

İSTİHDAM

3.068 Milyon $

10.671 Milyon $

3.088 Milyon $

1.672 Milyon $

73.771 Kişi

YURT DIŞI SATIŞ
GELİRLERİ

ALINAN 
SİPARİŞLER

ÜRÜN/TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME
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ürünlerini kapsamaktadır. Yurt Dışı Satış Gelirleri de 
bu tutarı kapsamaktadır. İlave olarak, döviz kazandırıcı 
hizmet gelirleri eklenerek raporlanmaktadır.

Yurt Dışı Satış Gelirleri, 2019 yılında, 2018 yılı tutarlarına 
göre %40,21 artış ile 3.068.519.809 dolara yükselmiştir. 
Bu tutarın 2.741 milyar doları ihracat gelirleri; 327 
milyon doları ise Döviz Kazandırıcı Hizmet Gelirlerinden 
oluşmaktadır. SSI rakamları uyarınca, sektörün ihracatı, 
bir önceki yıla göre %34,6’lık artış ile 2.740.988.087 dolar 
seviyesine ulaşmıştır.

ABD ve Avrupa gibi offset ile bağlantılı pazarların 
dışındaki Yurt Dışı Satış Gelirleri artışı, ayrı bir önem 
taşımaktadır. Offset pazarlarının dışında bir pazar 
potansiyelinin oluşturulmuş olması, sektör oyuncularının, 
pazarlama ve iş geliştirmedeki başarılarının bir işaretidir. 
Son 5 yılda, Yurt Dışı Satış Gelirleri’ndeki CAGR, %10 
olarak gerçekleşmiştir. Bu da sektör oyuncularının dünya 
pazarlarındaki oynadığı rolün önemli bir göstergesidir.

İthalatta, cirodaki artış ile paralel düzeyde bir artışın 
olduğu görülüyor. Sektörün 2019 yılı ithalatı, %26,11’lık  
bir artış ile 3.088.465.821 dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatımızın ithalatı tam olarak karşılaması ve toplam 
ciro içindeki payının yaklaşık %30’larda olması da sektör 
çalışmalarında oluşturulan katma değerin önemli boyutta 
olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

İthalatın %47’si Avrupa, %45’i ABD ve %8’i ise diğer 
ülkelerden yapılmıştır. Burada tedarik kaynağı 
çeşitlendirilmesi ile ITAR vb. kontrol rejimlerinden 
uzak kaynak yaratılmasının, sektörün üzerinde önemle 
çalışması gereken bir konu olduğu değerlendirilmektedir.

SASAD PERFORMANS RAPORU 2019

2018 yılı esas alındığında 2019 yılına ait gelişim yüzdeleri;

1 Yıllara Göre Performans
2015 - 2019 (Milyon $)1

Ciro İthalatYurt Dışı 
Satış Gelirleri

Alınan 
Siparişler

Ürün/Teknoloji 
Geliştirme

+24% +26%+40%

-13%

+15%

İthalatta en yüksek harcamanın, askeri ve sivil havacılık 
(sırasıyla 648 milyon dolar ve 564 milyon dolar) 
tarafından yapıldığı; kara sistemlerinde ise bu tutarın 
400 milyon dolar civarında olduğu dikkate alınınca, 
havacılık sektörümüzde dışa bağımlılık oranının 
yüksekliği dikkat çekmektedir.

Ürün ve Teknoloji Geliştirme Harcamaları
Sektör oyuncularımız, temel araştırmalara yönelik 
çalışmaları, çok sınırlı seviyede yapmaktadırlar. 
Çalışmaları, esas olarak ürün ve teknoloji geliştirmeye 
yöneliktir. Bu nedenle biz, Ar-Ge Harcamaları ifadesi 
yerine, Ürün ve Teknoloji Geliştirme Harcamaları  
ifadesini kullanıyoruz.

Sektörümüzde yürütülen ürün ve teknoloji geliştirme 
çalışmalarında da benzer güzel gelişmeler kaydedilmiş 
durumdadır. Bu kalemde, 2018’e göre, %15,44’lük 
bir artış ile 1.672.052.468 dolarlık bir harcama 
gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.423.067.193 doları Ürün 
Geliştirme, 248.985.275 doları Teknoloji Geliştirme 
kapsamında harcanmıştır. Toplam harcamanın %19,8’lik 
kısmı (331.291.055 dolar), öz kaynak harcamalarıdır.

Proje finansmanı ile yürütülen Ürün ve Teknoloji  
Geliştirme çalışmaları kapsamında harcanan tutar 
1.340.761.413 dolardır. Bu rakam, sektöre sağlanan 
devlet desteğinin boyutu ve verilen önemin açık bir 
göstergesidir. Toplam rakamlara baktığımızda, öz 
kaynak harcamaları, önceki yıla göre %14,7; proje ile 
finanse edilen kaynaklar %15,6 artmıştır.

Yeni Siparişler
Sektörün yıl içerisinde alınan yeni siparişlerinde 
ise %12,56’lık bir azalma olmuştur ve bu rakam, 
10.671.519.679 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni 
alınan siparişlerdeki bu düşmeye rağmen sektörün 
önünde önemli tutarda yeni işin bulunuyor olması,  
önem arz etmektedir.

Yeni siparişlerin %60’lık bölümü yurt içinden, %19’u 
ABD’den, %15’lik bölümü diğer ülkelerden, %6’sı ise 
Avrupa’dan alınmıştır. Yurt dışı siparişlerin %71’i yurt 
dışındaki firmalardan; %29’u ise son kullanıcıdan 
alınmıştır. Yurt içinde ise siparişlerin %67’si son 
kullanıcıdan; %33’ü firmalardan kaynaklanmaktadır.

İstihdam
İstihdamda, 2018’e göre, %9,71’lik bir artış sağlandı 
ve sektörde çalışan sayısı, 73.771 kişiye yükseldi. 
Çalışanların %25’i mühendis, %48’i teknisyen/operatör, 
%2’si yönetici, %10’u idari/mali yönetim/tedarik 
personeli (üniversite mezunu) ve %16’sı destek/idari/
vasıfsız personelden oluşmaktadır.

Yine çalışanların %43’ü üretimde; %21’i ürün ve teknoloji 
geliştirme bölümlerinde çalışmaktadır. Mühendislerin 
%65’i lisans, %31’i lisansüstü ve %4’ü doktora 
derecesinde akademik kariyere sahiptir. Üniversite 
mezunu olup, idari/mali yönetim/tedarik bölümlerinde 
çalışan personelin %78’i lisans, %21’i lisansüstü,  
1’i doktora derecesine sahiptir. u
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SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal 

SEDEC; Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik 
Sistemleri konularında ulusal ve uluslararası tüm 
oyuncuları bir araya getiren, Türkiye’deki ilk ve tek 

organizasyondur. SEDEC, aynı zamanda; SSB, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı gibi ihtiyaç makamlarını, üreticiler ile doğrudan 
bağlantıya geçiren, ana sanayi üreticilerinin KOBİ seviyesinde 
tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayan, etkin bir 
platformdur. Etkinlik, önceden planlanan ikili iş görüşmeleri 
kapsamında, yabancı orijinal ekipman üreticilerini (OEM); 
birinci ve ikinci seviye tedarikçiler, Türk savunma ve güvenlik 
sanayisinin ana sanayi firmaları ve KOBİ’leri ile buluşturma 
hedefindedir. Bu etkinlik kapsamında; Türk savunma ve 
güvenlik sanayisinin yetenekleri ile başarıları, yabancı 
misafirlere tanıtılacaktır. Ayrıca, etkinlikte, anayurt güvenliği, 
sınır güvenliği ve iç güvenlik ile savunma sanayisinin tedarik 
zinciri konularında, workshoplar gerçekleştirilecektir.

İlkini, 2018 yılında, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz  
SEDEC, konusu ve formatı itibarıyla ülkemizde ilk kez 
düzenlenmiştir. 2018 yılında, 39 ülkeden, askeri ve güvenlik 
ekipmanlarının satın alınması ile ilgili karar vericiler ve son 
kullanıcılar, etkinliğe davet edilmiştir. Bu heyetler ve kişiler, 
Türk savunma ve güvenlik sanayisindeki üretici firmalar ile 
buluşturulmuştur. 3 gün süren etkinlik boyunca, sektörün 
önde gelen yerli ve yabancı konuşmacılarının yer aldığı 
konferanslar yapılmış; ikinci ve üçüncü gününde toplam  
4.200 tane B2B/B2G görüşme gerçekleştirilmiştir.

Bu Yıla Özel Çevrimiçi Etkinlik Formatı
Dünyayı sarsan ve Türkiye’de de özellikle son zamanlarda 
vaka sayılarında görülen artış ile etkili olan COVID-19 
pandemisi nedeniyle ve ihracatı arttırmaya destek amaçlı 
yapılan SEDEC’in yurtdışından ve yurtiçinden bir çok ziyaretçi 
ağırlayacak olmasından dolayı, gerek uluslararası gerekse 
yurtiçinden katılacak olan ziyaretçi ve paydaşlarımızın, 
destekçilerimizin ve katılımcılarımızın sağlığı düşünülerek, 
kamu sağlığına yönelik risklerin giderilmesine ilişkin 
yükümlülükler çerçevesinde, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar 
ile değerlendirerek, aynı tarihlerde ve aynı kapsamda sanal 
platformlar üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılmasına 
karar verilmiştir.

Kısa Sürede, 
Doğru Kişiler ve 
Doğru İşler için; 
SEDEC
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığının (SSB) ve Savunma ve 
Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin 
(SSI) desteği ile düzenlenen, savunma ve 
güvenlik konularını kapsayan SEDEC Fuar, 
Konferans ve B2B/B2G organizasyonunu, 
ikinci kez gerçekleştirmenin haklı 
gururunu yaşamaktayız.

B2B/B2G toplantılar, sanal platformumuz üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Açılış töreni de sanal olarak yapılacaktır.

SEDEC, ihracat odaklı bir etkinliktir. Bu doğrultuda, dost ve 
kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin 
ihtiyaçlarını satın almadan sorumlu üst düzey bürokratlar ve 
yetkililer, etkinliğe katılacaktır. Alanına odaklanmış ve konunun 
tüm taraflarını bir araya getiren etkinlikler; çok daha etkili, 
verimli ve sonuç odaklı olmaktadır.

Daha önce fiziksel olarak katılımlarını onaylayan, başta Pakistan, 
Endonezya, Kırgızistan, Lübnan, Romanya, Rusya ve Ukrayna 
yetkililerine, 25 ülkenin Büyükelçi ve Askeri Ataşelerine, Vakıf, 
Devlet ve sektörümüzün değerli firmalarına teşekkür ederiz. 
Fiziksel olarak katılımı onaylayan heyetler ile sanal ortamda 
B2B/B2G’ler gerçekleştirilecektir.

Sektörel Gelişim için En Uygun Ortam 
Etkinlikler, doğru kurgulandığında ve planlandığında, sektörü 
geliştirmek için en uygun ortamlardır. Sanayinin 5-6 yılda 
alacağı yolu, doğru bir etkinlikle, bir yıla sığdırabiliyoruz. Çünkü 
teknoloji, sanayi, ihtiyaç makamı ve politika bir araya geldiğinde, 
sektör gelişimi hız kazanır. Burada ihtiyaç makamı olarak 
tanımlanan, yurt içindeki ve yurt dışındaki; emniyet güçleri, polis 
teşkilatları, jandarma kolluk kuvvetleri, sahil güvenlik, arama 
kurtarma kuruluşları, sınır ve göç örgütleri; kara, hava ve deniz 
kuvvetleri ile savunma sanayisi kuruluşlarıdır. Bu birimlere 
teknoloji üretecek olan üniversiteler, büyük firmalar, KOBİ’ler 
ve özellikle teknoparklardaki teknoloji şirketleri ise sanayi ve 
teknoloji ayağını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, SEDEC esnasında birebir toplantılar planlayarak 
kullanıcı ve alıcı ile teknoloji yaratanların ve üretenlerin, B2B/
B2G toplantılar yapmalarını sağlayacağız. Özellikle pandemi 
döneminde, yurt dışındaki bu bağlantıları güçlendirmek ve 
sürdürmek çok önemlidir.
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SEDEC, uluslararası arenada, güvenlik ve savunma  
sanayisinde önemli bir aktör olan Türk savunma ve  
güvenlik sektörünün, daha küresel bir bakış açısını yakalamasını 
ve iletişim ağlarının güçlenmesini sağlayacak. Bu sayede, 
hem yabancı sanayilerle hem de kendi sanayimiz içerisinde, 
ortaklıkların artacağını düşünüyoruz. Ortaklıkların artması, 
küresel farkındalığın artması ve Türkiye’nin, savunma ve 
güvenlik sanayisindeki yerinin daha da güçlenmesi demektir. 
SEDEC’in temasının, sınır ve anayurt güvenliği olması, günümüz 
koşullarında, genel küresel ihtiyacın karşılanmasına yöneliktir.

Teşekkürler…
Başta Türk savunma, havacılık ve güvenlik sanayimizin 
bugünlere gelmesine en büyük desteği veren  
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak  
üzere, etkinliğin gerçekleştirilmesine destek veren 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımıza, 
çalışmalarımıza vizyon katan Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliğimize, KOSGEB’imize ve Ankara’nın 

kalkınması için çaba sarf eden ev sahibimiz Ankara Ticaret 
Odamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Etkinliğe varlıkları ile değer veren ve etkinliğin ana  
oyuncuları olan; T.C. Millî Savunma Bakanlığımız,  
T.C. İçişleri Bakanlığımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Sahil 
Güvenlik Komutanlığımız, Güvenlik ve Acil Durumlar 
Koordinasyon Merkezimiz (GAMER), AFAD’ımız, ASFAT’ımız 
ve ayrıca, kahraman sanayicilerimize çok teşekkür ederiz. 
Bize inanan ve yanımızda olan 36 ülkenin temsilcilerine ve 
uzak yollardan gelip katkı veren; satın alma heyetlerine de çok 
teşekkür ederiz.

Ayrıca, etkinliği sahiplenerek sponsor olan sınır ve şehir 
güvenlik sistemlerinde son derece başarılı projeler yürüten 
ASELSAN’a; geliştirdiği ANKA İHA’sı ile güvenliğimizi sağlayan 
ve havacılık konusunda bir numaramız olan TUSAŞ’a; teknoloji 
ve sanayiye destek veren SSTEK’e; uydularımızla bizi gökyüzüne 
taşıyan gururumuz Türksat’a; Türkiye’nin test altyapısının 

SEDEC 2018, ekibin yoğun emekleri sonucunda başarılı ile tamamlanmıştı.
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envanterini çıkararak, testlerin yurtiçinde yapılabilirliğini 
sağlayan, siber güvenlik ve savunma sanayinde ürün 
belgelendirme faaliyetlerine başlayan TRTEST’e; savunma, 
havacılık ve güvenlik konusunda çok başarılı projeler 
yürüten STM’ye; hem savunma projeleri hem şehir güvenlik 
sistemleri ile öne çıkan HAVELSAN’a; yarattığı teknolojiler 
ile sektöre katma değer sağlayan BİTES’e; dünyanın sayılı 
şirketlerinden olan ve Türkiye’de iş hacmi yaratan, sınır 
güvenliğinde de ayrıca projeler yürüten değerli Airbus’a; 
Türkiye’nin devamlı yanında olan ve savunma, havacılık 
ve güvenlik konularında başarılı çalışmalar yürüten 
Leonardo’ya, teknolojik ürünleri ile gelişen Thermacool’a 
şükranlarımızı bir borç biliriz. Ankara’da, hem tasarım 
hem üretim konseptini bir araya getirerek 70 adet savunma 
ve havacılık sanayisi şirketini bünyesinde barındıran 
Teknopark Ankara’ya ve İvedik Organize Sanayi Bölgesine 
de ayrıca şükranlarımız sunmayı bir borç biliriz.

Ayrıca, sektör ve sanayiyi geliştirmek için son yıllarda 
yaptıkları başarılı çalışmalar ile biz sanayicilerin en büyük 
destekçilerinden biri olan SAHA İstanbul’a; savunma 
sektörünün köklü kurumu SaSaD’a; 50 ülkeye ihraç edilen 
silah sistemleri geliştiren ve üreten firmaları bünyesinde 

barındıran ve onları desteklemek amacı ile yeni projelere imza 
atan Konya Sanayi Odasına; sanayicilerin arkasında destek 
veren Mevlana Kalkınma Ajansına; Çukurova’nın değerli 
sanayicilerini bünyesinde barındıran ve ülkenin savunmasına 
katkı veren Adana Sanayi Odasına; Türk telekomünikasyon ve 
uydu sektörünün köklü kuruluşu TUYAD’a; endüstri konusunda 
basını bir araya getiren Endüstri Gazetecileri Derneğine; ayrıca 
etkinliğin Resmi Yayını ve Basın Sponsoru olan değerli MSI 
Dergisi’ne; Sayın Zafer Betoner, Değerli Haluk Bulucu ve yine 
sektöre katkılar vermiş olan Sayın Abdullah Raşit Gülhan ve 
Sinerjitürk Vakfı’na, Defence Turkey’e, C4 Dergisi’ne ve diğer 
değerli basın sponsorlarımıza, en içten teşekkürlerimizi sunarız. 
Güvenliğin siber boyutunda bizlere ışık tutan Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Başkanımız Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’a da 
ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Ülkemize, dünyaya iyilikler getirmesi dileklerimiz ile başarılı  
bir organizasyona hep beraber imzamızı atıyoruz.

Hayırlı, uğurlu olsun. u
Hilal Ünal
SEDEC Koordinatörü
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SEDEC 2018, savunma ve havacılık sanayisinden birçok yetkili ismin buluşma noktası olmuştu.
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CANİK, Rekabetin En Yoğun Olduğu  
Pazarda Birinci
ICA kapsamında tabancalar, “Handgun of The Year” (Yılın 
Tabancası) ve “Concealed Carry Pistol Of The Year” (Yılın 
Gizli Taşıma Özellikli Tabancası) olarak iki kategori altında 
değerlendiriliyor. Çünkü sub kompakt ve mikro sub kompakt 
segmentleri, ABD’de en çok ilgi gören ilk iki segment ve 
burada çok yoğun bir rekabet bulunuyor. Bu da CANİK’in 
aldığı ödülün önemini bir kat daha arttırıyor.

Her İkisi de Görev Silahı:  
TP9 Elite SC ve TP9 Sub Elite
SYS, CANİK TP9 Elite SC modelini, çok küçük farklılıklarla 
Türkiye’de, CANİK TP9 Sub Elite olarak kullanıcılara 
sunuyor. Bu silahlar, kendini koruma silahı kategorisinde 
yer alsa da her ikisi de aslında bir görev silahı. Çünkü şarjör 
kapasitesi ve namlu dağılımı, bir üst segment olan kompakt 
segmentindeki tabancalarla aynı. Ayrıca, tabancanın üzerine, 
optik nişangâh ve fener gibi aksesuarlar da takılabiliyor.

Silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinin kullanımını 
kolaylaştıracak bir diğer özellik ise CANİK TP9 Elite SC’nin 
tüm kontrollerinin, hem sağda hem de solda aynı şekilde 
yer alması. Böylece silah, hem sağ hem de sol el ile rahatça 
kullanılabiliyor. Çatışmada yaralanma gibi senaryolarda, bu 
özellik, hayat kurtarıyor.

TP9 Elite SC üzerindeki kontrol mekanizmaları gibi tüm 
kritik detaylar ve bunların birbirine olan mesafesi, CANİK 
ürün ailesinin üst segment tabancalarıyla aynı. Dolayısıyla 

Samsun Yurt Savunma’nın (SYS), ABD 
pazarı için özel olarak geliştirdiği CANİK 
TP9 Elite SC, bu yıl düzenlenen Industry 
Choice Awards (ICA / Endüstrinin Seçimi 
Ödülleri) yarışmasında, “Concealed 
Carry Pistol Of The Year” (Yılın Gizli 
Taşıma Özellikli Tabancası) kategorisinde 
birincilik ödülü aldı. Böylece CANİK 
markalı tabancalar, ICA’da, son dört 
yıldaki, üçüncü birinciliğini kazanmış 
oldu. SYS, tabanca alanındaki bu 
başarılarının yanı sıra CANİK ateşli 
silahlar ailesini, 12,7 mm ağır makinalı 
tüfekler ile genişletmeye hazırlanıyor. Bir 
süredir bu konu üzerinde çalışan firma, 
ilk ağır makinalı tüfeğini, bu yılın sonunda 
kalifiye etmeyi hedefliyor.

CANİK 
Tabancaları, 
ABD’de, Dört 
Yılda Üç Defa 
Birincilik Ödülü 
Almayı Başardı

ICA Neden Bu Kadar Önemli?
ICA, dünyanın en büyük pazarı ABD’de düzenlenen 
ve ateşli silahlar, ateşli silah aksesuarları ve talim 
hedeflerinin değerlendirildiği bir etkinlik. Pazarın bu 
niteliği nedeniyle 110 Amerikalı markanın yanı sıra 
aralarında CANİK’in de olduğu ABD dışından  
50 markanın yarıştığı ICA, aslında bir dünya 
şampiyonası haline geliyor.

Hiçbir firmanın üye ya da sponsor olarak kabul 
edilmediği bu organizasyon, tabancalarla ilgili 
değerlendirmeleri, çoğu zaman firmaların haberi 
olmadan yapıyor. Jüri, bir mağazadan değerlendireceği 
silahı ya da aksesuarı satın alıyor, değerlendiriyor ve 
sonucu açıklıyor. Ateşli silahlar pazarındaki; asker, 
polis ve sivil her türlü kullanıcının yanı sıra silah 
mağazalarının bile temsil edildiği jüri, performansın 
yanı sıra distribütörlerin memnuniyeti ve ürününün 
satış sonrası desteğini de değerlendirmesine dâhil 
ediyor. Bu açıdan, oldukça objektif bir şekilde 
yürütülen bu yarışmada, sadece her yönüyle en iyiler 
birinci olabiliyor. 

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral
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normal görevler sırasında daha büyük model bir CANİK 
taşıyan personel, bu tabancalar ile elde ettiği kas hafızasını, 
TP9 Elite SC modelini kullandığında kaybetmiyor. Böylelikle 
personel, görev konsepti gereği sivil kıyafet ile gizli 
taşıma şeklinde tabanca taşıması gereken ya da yakın 
koruma görevleri gibi takım elbise giyerek icra etmesi 
gereken görevlerde, TP9 Elite SC modelini de rahatlıkla 
kullanabiliyor.

Makinalı Tüfek Çalışmaları 2012’de Başladı
SYS, yurt içerisinde, 12,7 mm çapında ve yerli imkânlarla 
üretilen bir ağır makinalı tüfeğe ihtiyaç olduğunu, 2010’lu 
yılların başlarında gördü ve 2012’de, ilk çalışmalarına 
başladı. Bununla birlikte, o yıllarda, bu silahların üretim 
izinleri özel sektöre verilmediği için, çalışmalar Ar-Ge 
seviyesinde devam etti. Ar-Ge süreci devam ederken, resmi 
devlet makamları ile yürütülen görüşmeler ilk meyvelerini 
verdi ve 2018 yılında, Millî Savunma Bakanlığından ilk üretim 
izinleri alındı.

Çalışmalarına devam eden SYS, Savunma Sanayii Başkanlığı 
ile de 2019 yılında, 12,7 mm Ağır Makinalı Tüfek Geliştirme 
Sözleşmesi’ni imzaladı. Sözleşme, belirlenen standartlarda 

CANİK TP9 Elite SC’nin Özellikleri
Kalibre: 9x19 mm
Genişlik (mm/inç): 37 mm / 1,46” 
Uzunluk (mm/inç): 170,5 mm / 6,71”
Yükseklik (mm/inç): 116 mm / 4,57” 
Namlu Uzunluğu (mm/inç): 91,5 mm / 3,60”
Boş Ağırlık (gr/oz): 695 gr / 24,52 oz
Gövde: Metal insörtlü polimer gövde
Mekanizma: Tek hareketli tetik mekanizması
Ateşleme Mekanizması: Yarı otomatik, iğne 
ateşlemeli
Emniyet Sistemi: İğne kilidi

n  Çift taraflı sürgü tutucu
n  Parmak destekli şarjör
n  Çift taraflı değiştirilebilir şarjör kilidi
n İğne kurulu göstergesi
n  Mermi işaret mandalı
n  Beyaz noktalı arpacık ve karartılmış taktik gez

SYS’nin, kalifikasyonunu tamamlayarak ortaya koyacağı 
ilk 12,7 mm ağır makinalı tüfek, NATO ordularının 
envanterindeki silahlara benzer özelliklere sahip olacak.

CANİK’in görev silahı TP9 Elite SC’nin şarjör kapasitesi ve 
namlu dağılımı, bir üst sınıf olan kompakt segmentindeki 
tabancalarla aynı.
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bir silahın geliştirilmesini ve prototiplerle birlikte, seri 
üretimi tamamlanmış 650 adet ağır makinalı tüfeğin 
teslimatını kapsıyor.

Projeyi, öngörülen takvim çerçevesinde yürüten SYS, 
prototip üretimi, test ve iyileştirmeden oluşan süreci, 6’ncı 
kez tamamladı. SYS, silahın gövdesi ve hareketli parçaları 
ile ilgili çalışmaları da bitirdi. Namlunun daha iyi hale 
getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kalifikasyon 
testlerinin, 2020 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Önce NATO Standardı, Sonra Çok Daha İyisi
SYS’nin, kalifikasyonunu tamamlayarak ortaya koyacağı 
ilk 12,7 mm ağır makinalı tüfek, NATO ordularının 
envanterindeki silahlara benzer özelliklere sahip olacak. 
Ayrıca, gerektiğinde silahın çeşitli parçaları, muadil 
silahlarınki ile değiştirilebilecek. SYS, buna paralel olarak, 
dünyadaki mevcut 12,7 mm ağır makinalı tüfeklerden 
daha üstün özelliklere sahip bir ürün ailesi üzerinde de 
çalışmalarına devam ediyor.

Kullanmak İsteyen Çok, Ulaşabilen Az
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, bu silahın ihracat 
potansiyelini şu sözleri ile özetliyor: “12,7 mm ağır makinalı 
tüfekler, dünyada herkesin kullanmak istediği; ancak çok 
zor ulaşabildiği silahlar. Özellikle Afrika ve Güney Doğu 
Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. 
Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 
firma var. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere 
satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Seri 

üretim altyapımızın da tamamlanmasıyla birlikte, biz, sipariş 
aldıktan sonra 45 günde teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki 
pek çok ülke, halen daha, 12,7 mm ağır makinalı tüfeklerin 
kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. 
standardını uyguluyor. İlk etapta üreteceğimiz 12,7 mm ağır 
makinalı tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı 
için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak.” u



MSI SEDEC 2020 ÖZEL SAYISI / GES MÜHENDİSLİK

20 - Eylül 2020

GES Mühendislik,  
Özel İhtiyaçlara Göre 
Uyarlanmış Çözümleri ile  
Fark Yaratmaya Devam Ediyor

GES Mühendislik, her 
projesinde, kullanıcı 
ihtiyaçlarını doğru analiz 

ederek, bu ihtiyaçlara en iyi  
şekilde cevap verebilecek, özgün  
ve anahtar teslim çözümler 
geliştirmeyi hedefliyor. Bu hedef 
doğrultusunda işletilen proje 
süreçleri sonucunda, firmanın  
ürün ailesi de özel çözümlerden 
oluşan, özgün bir ürün kümesi 
olarak ortaya çıktı. Başta araç  
ve şelter seviyeleme sistemleri 
olmak üzere, bu özel çözümler, 
yurt içinde ve yurt dışında farklı 

kullanıcıların envanterine  
girmeye başladı.

GES Mühendislik’in SEDEC 2020 
gündeminde, firmanın yeni ürünü 
olan Çok Maksatlı Taşınabilir Kule 
ve yine son dönemde ortaya çıkardığı 
ürünlerden biri olan Yükseltilebilir 
Direk (Mast) öne çıkacak.

Sınır ve Üs Bölgelerinde 
Çevre Hâkimiyeti
Özellikle son yıllarda daha da artan 
düzensiz göç, kaçakçılık ve terör gibi 
tehditlerin, ülke sınırlarında yarattığı 

Radarlar, muhabere cihazları, elektro-optik 
sistemler, silahlar ve benzeri faydalı yüklerin 

de entegre edilebildiği Çok Maksatlı Taşınabilir 
Kule, kullanıcısına, durumsal farkındalık ve 

taktik üstünlük konularında önemli avantajlar ve 
esneklik sağlıyor.
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GES Mühendislik, son kullanıcıların, sahada karşılaştıkları özel sorunların 
çözümü için başvurduğu firmalardan biri olmaya devam ediyor. Niş 
alanlarda, özel elektro-mekanik ve mekanik ürünler tasarlayan ve 
geliştiren GES Mühendislik, son olarak, Çok Maksatlı Taşınabilir Kule’yi 
ürün ailesine dâhil etti.

GES Mühendislik, son kullanıcıların, sahada karşılaştıkları özel sorunların 
çözümü için başvurduğu firmalardan biri olmaya devam ediyor. Niş 
alanlarda, özel elektro-mekanik ve mekanik ürünler tasarlayan ve 
geliştiren GES Mühendislik, son olarak, Çok Maksatlı Taşınabilir Kule’yi 
ürün ailesine dâhil etti.

GES Mühendislik’in bugüne kadar 
toplam 11 ürünü ve alt sistemi 
yerlileştirdiğini biliyor muydunuz? 
GES Mühendislik, son kullanıcıların 
ve ana yüklenicilerin ihtiyaç duyduğu 
çözümleri, yenilikçi ve çözüm odaklı 
yaklaşımlarla talep edilen sürede 
teslim ediyor. Firma, bu kapsamda, 
daha önceden Türkiye’de yapılmamış 
11 farklı ürün ve alt sistemi, yerli 
imkânlarla geliştirdi ve kendi 
kabiliyetleri dâhilinde üretimini 
gerçekleştirdi.
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hareketlilik, silahlı kuvvetlerin 
ve güvenlik güçlerinin en önemli 
gündem maddeleri arasında yer 
alıyor. Bu konudaki ihtiyaçları 
göz önüne alan GES Mühendislik, 
yenilikçi bir çözüm olan Çok 
Maksatlı Taşınabilir  
Kule’yi geliştirdi.

Silahlı kuvvetler ve güvenlik 
güçleri; terörle mücadelede, 
sınır ötesi harekâtlarda, düzensiz 
göç ve kaçakçılıkla mücadelede, 
geçici ve sabit üs bölgelerinde, 
göçmen konaklama kamplarında, 
kritik tesisler ile kara ve deniz 
sınırlarının korunmasında ve daha 
birçok görevde, çevreye hâkimiyet 
sağlayacak çözümlere ihtiyaç 
duyarlar. Kuleler ise bu hâkimiyeti 
sağlamanın önde gelen yollarından 
biridir. Ancak bu operasyonel 
senaryolar, mobil ya da sahada 
kurulabilen çözümler gerektirir. 
GES Mühendislik’in Çok Maksatlı 
Taşınabilir Kule çözümü, tam olarak 
bu ihtiyacı karşılamaya yönelik 
olarak geliştirildi.

Radarlar, muhabere cihazları, 
elektro-optik sistemler, silahlar ve 
benzeri faydalı yüklerin de entegre 
edilebildiği Çok Maksatlı Taşınabilir 
Kule, kullanıcısına, durumsal 
farkındalık ve taktik üstünlük 

konularında önemli avantajlar ve 
esneklik sağlıyor.

Çok Maksatlı Taşınabilir Kule, 
bu avantajları ve esnekliği; kolay 
nakledilebilmesi ve kurulabilmesi; 
her türlü hava şartında, sahada 
uzun süre ve yüksek güvenirlilikle 
çalışabilmesi; çok yönlü kullanıma 
ve faydalı yük entegrasyonuna 
uygunluğu; harekât ihtiyacına 
göre, gerek insanlı gerekse 
insansız görev yapabilmesi; kule 
ve faydalı yüklere 3G modülü 
ile uzaktan komuta edilebiliyor 
olması sayesinde sunuyor.

Arazi Yapısından 
Kaynaklanan 
Kısıtlamalardan 
Etkilenmiyor
Çok Maksatlı Taşınabilir Kule’nin 
yenilikçi özelliklerinden biri de 
kabinin ve kaldırma bloğunun, 
0,1 derece hassasiyetle belirtilen 
yönde hareket ettirilebilmesi. 
Bu sayede, kulede taşınan silah 
ya da elektro-optik sensör gibi 
faydalı yüklerin, kendi sınırlarına 
ilave olarak, görüş ve angajman 
açıları değiştirilebiliyor. Böylece, 
arazi yapısından kaynaklanan 
kısıtlamalar ortadan kaldırılıyor.

Sahadaki İhtiyaca  
Pratik Çözüm
GES Mühendislik Kurucu Ortağı 
Serhat Demir, Çok Maksatlı 
Taşınabilir Kule’nin, ürün 
geliştirme yaklaşımlarında yeni bir 
sayfa açtığına dikkat çekiyor: “Çok 
Maksatlı Taşınabilir Kule, eğimli 
arazide, kendisini otomatik olarak 
seviyeleyebilen bir ürün. Bunu 
ise daha önceden geliştirdiğimiz 
ve bir ürün olarak sektörün 
kullanımına sunduğumuz; Şelter 
Seviyeleme Sistemimizi, Çok 
Maksatlı Taşınabilir Kule’ye 
entegre ederek sağladık. Ayrıca, 
Şelter ve Mobil Platform Kaldırma 

Çok Maksatlı Taşınabilir Kule’nin yenilikçi özelliklerinden biri de kabinin ve kaldırma bloğunun, 0,1 derece hassasiyetle belirtilen yönde hareket ettirilebilmesi. Bu sayede, 
kulede taşınan silah ya da elektro-optik sensör gibi faydalı yüklerin, kendi sınırlarına ilave olarak, görüş ve angajman açıları değiştirilebiliyor. Böylece, arazi yapısından 
kaynaklanan kısıtlamalar ortadan kaldırılıyor.

GES Mühendislik’in geliştirdiği 
ürünlerin %70’ten fazlasının, 
Türkiye’de ilk defa geliştirilen 
ürünler olduğunu biliyor muydunuz? 
GES Mühendislik, tasarım ve üretim 
kabiliyetleriyle ilkleri başaracağı 
;işleri üstlenmekten çekinmiyor. 
Özellikle savunma sanayisinde ana 
yüklenici pozisyonundaki firmaların 
ihtiyaçlarını dikkate alıyor ve bu 
gereksinimlere uygun ürünler 
geliştiriyor.

GES Mühendislik’in yükseltilebilir mast çözümü, ASELSAN 
tarafından gerçekleştirilen kabul testlerini de başarı ile 
geçti ve testlerin ardından, ASELSAN’a teslim edildi.
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GES Mühendislik’in 
yükseltilebilir 
mast çözümü, 

ekonomikliği ile 
rakiplerinden 

ayrılıyor.
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ve Taşıma Sistemimiz de Çok Maksatlı Taşınabilir 
Kule’nin, bir araca yüklenmesine gerek kalmadan, 
bir çekici ile nakledilebilmesini sağlıyor. Böylece 
GES Mühendislik, farklı ürünlerini bir araya 
getirerek entegre çözümler sunabilen bir 
firma haline geldi. Ürün ailemiz geliştikçe, bu 
tür yenilikçi çözümlerimiz daha da artacak ve 
çeşitlenecek.”

Çok Amaçlı Ekonomik Mast Çözümü
GES Mühendislik, yükseltilebilir mast 
çözümünü, özellikle elektro-optik sistemler 
ya da radar benzeri sistemlerin testlerine 

GES Mühendislik’in kaynaklı üretim 
faaliyetlerinin, ülkemizin başlıca  
savunma ve havacılık firmaları tarafından 
onaylanmış olduğunu biliyor muydunuz? 
GES Mühendislik’in fabrikası içerisinde yer 
alan kaynak atölyesi; ASELSAN, FNSS, Otokar 
ve Nurol Makina tarafından onaylı. Bu sayede, 
alüminyumdan zırh çeliğine kadar birçok 
farklı malzemenin kaynak operasyonlarını 
içeren üretimleri gerçekleştirip bu firmalara 
teslim edebiliyor. Ayrıca, kaynak atölyesi 
ve ilgili personel, akredite kuruluşları 
tarafından da sertifikalandırıldı.

GES Mühendislik’in hava 
platformlarına da yönelik 
üretim yaptığını ve AS9100 
Rev D sertifikasına sahip 
olduğunu biliyor muydunuz? 
GES mühendislik, tasarım ve 
üretim kalitesi konusunda 
standartların en yüksek 
seviyede olduğu hava 
platformları için de  
üretim yapıyor. Bunun için 
2017 yılından beri AS9100 
sertifikasına sahip.

yönelik olarak geliştirdi. 
Ekonomikliği ile rakiplerinden 
ayrılan ürün, ASELSAN tarafından 
gerçekleştirilen kabul testlerini 
de başarı ile geçti. Ürün, testlerin 
ardından, ASELSAN’a teslim edildi.

Bir römork üzerine entegre edilen 
ve 15 metreye kadar yükseltilebilen 
mast sistemi, 50 kilograma kadar 
faydalı yükleri taşıyabiliyor. Bu 
faydalı yükler, elektro-optik 
görüntüleme sistemlerinin testleri 
sırasında kullanılan referans 
görseller ya da radarların testleri 
sırasında kullanılan yansıtıcı  
paneller olabiliyor. Bununla birlikte, 
mast üzerine, aydınlatma sistemi 
benzeri farklı faydalı yükler de 
entegre edilebiliyor.

Römork üzerinde, elektrik enerjisine 
ihtiyaç duyan faydalı yükler için, 
12 kilowatt gücünde bir jeneratör 
bulunuyor. Römork üzerinde ayrıca, 
özel iklimlendirme sistemine 
sahip bir kabin de yer alıyor. Bu 
kabinde, termal kameraların testleri 
sırasında kullanılacak ve direk ile 
yükseltilecek olan test aparatları, 

test öncesinde istenilen sıcaklıkta 
şartlandırılabiliyor. Böylelikle 
kullanıcı, tüm test ihtiyaçlarını  
tek bir platform ile sağlayabiliyor.

Mast sistemi, manuel tahrikli 
makaralar vasıtasıyla yükseltiliyor. 
Bununla birlikte, kullanıcının  
talep etmesi durumunda,  
sisteme elektrikli motor da  
entegre edilebiliyor.

Römork hareket edeceği zaman, 
kapalı durumdaki mast sistemi, 
üzerinde bulunan bir mekanizma 
vasıtasıyla kolaylıkla yana doğru 
yatırılıyor. Benzer şekilde, mastın 
yükseltilebilmesi için de mast dik 
konuma getiriliyor ve römorkun 
denge ayakları açılıyor. Mast 
sistemi tamamen yükseltildikten 
sonra da halatlar vasıtasıyla yere 
sabitlenerek, salınım yapması 
engelleniyor.

GES Mühendislik Kurucu Ortağı 
Serhat Demir, yeni ürünleri ile  
ilgili olarak şunları söylüyor:  
“Bu ürünümüzü, özellikle sensör 
sistemlerini test etmek isteyen 

firmalar ve son kullanıcılar için 
geliştirdik. Ürünü, değerli faydalı 
yüklerden ziyade, basit test 
aparatlarının yükseltilmesine 
yönelik olarak tasarladığımız 
için de çok yüksek maliyetli mast 
sistemlerine kıyasla oldukça 
ekonomik bir ürün ortaya koyduk. 
Ürünümüzün ASELSAN tarafından 
kabul edilmiş olması da bize ayrıca  
bir mutluluk veriyor.” u
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CES İleri Kompozit Genel Müdürü  
Ö. Selçuk ŞENTÜRK:
“Sadece Türkiye’de değil, dünya 
pazarında da önemli bir aktör olma 
yolunda; teknoloji, kabiliyet ve imalat 
kapasitemizi, istikrarlı bir şekilde 
geliştirmeye devam ediyoruz.”

Okuyucularımıza, kompozit 
sektörüne yönelik 
faaliyetlerinizden  
bahsedebilir misiniz?

Ö. Selçuk ŞENTÜRK: CES İleri 
Kompozit, savunma ve havacılık 
uygulamalarına yönelik ileri 
kompozit ve zırh tasarımı, 
geliştirilmesi, üretimi ve 
bunların platforma entegrasyonu 
faaliyetlerini gerçekleştiriyor. İleri 
teknoloji kompozit tasarımı ve 
üretimi için gerekli altyapı, yetenek 
ve tecrübeye sahip olan firmamız, 
uzmanlığı doğrultusunda, Ankara’da 
iki, İzmir ve İngiltere’de birer tane 
olmak üzere, toplam dört üretim 
tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenilir ve yenilikçi bir çözüm 
ortağı olmak ve bunu sürdürülebilir 
hale getirmek vizyonuyla çalışan 
firmamız; insan hayatını koruyan, 

yaşamı kolaylaştıran, çevreye 
duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir 
ileri teknoloji çözümler üretmeyi 
kendine görev edinmiştir.

2017 yılından beri, aynı zamanda 
bir Ar-Ge Merkezi olan CES İleri 
Kompozit; sürekli araştıran ve 
kendini geliştiren yapısı sayesinde, 
yenilikçi ve yaratıcı tasarımlarını 
en yeni teknolojiler ile birleştirerek 
müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda, uluslararası ve 
yüksek standartlarda, hızlı ve 
güvenilir çözümler sunuyor.

1996 yılından bu yana, kompozit 
tasarımı, geliştirilmesi, üretimi 
ve platforma entegrasyonu 
faaliyetlerini gerçekleştiren CES 
İleri Kompozit, yurt içi ve yurt 
dışında yaptığı yatırımlarla dünyanın 
önde gelen güvenilir ileri kompozit 
ve balistik koruyucu zırh imalatçıları 

arasında yer almayı başardı ve bu 
başarısını sürdürülebilir hale getirdi.

Havacılık alanında faaliyetlerini, 
2013 yılında aldığı AS9100 
havacılık sertifikasyonu sayesinde 
ivmelendiren CES İleri Kompozit, 
2015 yılında, Airbus Helicopters 
Almanya’nın onaylı tedarikçisi olarak 
üretime başladı ve bu alandaki 
başarısını taçlandırdı. Bugün; 
Türkiye’nin de ortağı olduğu Airbus 
Military tarafından üretilen A400M 
uçakları, Sikorsky T70 helikopterleri 
ve Özgün Helikopter (Gökbey) için 
üretim yapmaya devam ediyor. 
CES İleri Kompozit; Goodrich, 
Kale Aero, Turkish Cabin Interiors 
(TCI), TÜBİTAK Uzay vb. gibi birçok 
kurum ve kuruluşun, havacılık ve 
uzay projelerindeki güçlü ortağı 
konumuna da gelmiş durumda.

Firmamız, savunma alanındaki 

CES İleri Kompozit ve Savunma 
Teknolojileri A.Ş. (CES İleri 
Kompozit), savunma ve havacılık 
sektörüne yönelik çalışmalarını; 
yeni tesisler, yeni teknolojiler 
ve yeni ürünlerle sürdürüyor. 
Firma, bir yandan da uluslararası 
kullanıcılarının sayısını arttırarak 
ve bunların coğrafi konumlarını 
çeşitlendirerek dünyada da  
alanında söz sahibi bir konuma 
doğru yükseliyor. Tüm bu 
gelişmeleri, CES İleri  
Kompozit Genel Müdürü  
Ö. Selçuk Şentürk’ten dinledik.
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ileri kompozit malzemelerin; 
tasarımı, üretimi, kalifikasyonu 
ve entegrasyonu faaliyetleri 
kapsamında, Türkiye’de; Otokar, 
FNSS, BMC, Roketsan, ASELSAN, 
TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK BİLGEM 
vb. gibi kuruluşların da ana  
çözüm ortağıdır.

Ayrıca, 2016 yılından beri, kendi 
markamız ile balistik ürünlerimizi 
öne çıkarıyoruz. Bugün, balistik 
koruma çözümlerinde, Türkiye’de 
üretilen hemen hemen tüm kara, 
deniz ve hava platformlarının ana 
tedarikçisi konumundayız. Benzer 
şekilde, özellikle Avrupa pazarında 
birçok önemli platform imalatçısı 
için, farklı koruma seviyelerinde 
kompozit zırh üretimi yapıyoruz.

2019’un tamamı ile bu yılın ilk 
yarısındaki performansınızı 
değerlendirebilir misiniz?  
2020 yılı sonu ve sonrasına dair 
hedefleriniz neler?

Ö. Selçuk ŞENTÜRK: 2019 senesi, 
bizler için çok verimli geçti. Büyüme 
hızımıza rakamsal olarak bakacak 
olursak; toplam satışlarımız, 2019 
yılında, bir önceki yıla göre %66 
oranında arttı. Özellikle ihracat 
alanında önemli bir ivme yakaladık 
ve bir önceki yıla göre, ihracatımız 
%143 oranında arttı. 2020 yılı için 
de hem yurt içi hem de yurt dışı 
büyümemizin, istikrarlı bir şekilde 
devam etmesini öngörüyoruz.

2019 yılı içerisinde, İzmir fabrikamızı 
açtık ve fabrikamız, bu yıl itibarıyla 

CES İleri Kompozit, 2016 yılından beri, kendi markası ile balistik ürünlerini öne çıkarıyor. Firma, bugün, balistik koruma çözümlerinde, Türkiye’de üretilen hemen hemen tüm 
kara, deniz ve hava platformlarının ana tedarikçisi konumunda. Benzer şekilde, özellikle Avrupa pazarında birçok önemli platform imalatçısı için, farklı koruma seviyelerinde 
kompozit zırh üretimi yapıyor.

ilk ihracatını gerçekleştirdi.  
Burada, özellikle otomotiv,  
raylı sistemler ve enerji  
sektörünün ihtiyaçlarını, havacılık 
ve savunma sektöründe edindiğimiz 
yüksek kalite standartlarında 
karşılamayı hedefliyoruz.

Uzun yıllardır, farklı platform ve 
ihtiyaçlara yönelik balistik kompozit 
çözümleri üzerinde çalışıyoruz. 
Özellikle geliştirme aşamasında, 
çözümlerimizi, sayısız atış testinden 
geçiriyoruz. Müşterilerimiz için 
yapılan kalifikasyon, numune, batch 
testi gibi testleri de hesaba katarsak 
her yıl yüzlerce test yapıyoruz. 
Geldiğimiz bu noktada, kendi 
balistik test merkezimizi kurma 
kararı verdik ve bu yılın başından 
itibaren, tüm atışlı testlerimizi 

CES İleri 
Kompozit’in 
Ankara’daki 
üretim tesisi
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kendi test merkezimizde icra 
edebilmemizi sağlayacak bir altyapı 
yatırımını tamamladık. Henüz ilk 
aşaması tamamlanan balistik test 
merkezimizde, STANAG 4569 Seviye 
I-VI arası testleri icra edebiliyoruz. 
Yıl sonuna kadar tamamlanmasını 
hedeflediğimiz son etabıyla birlikte 
tesisimizde, 60 tona kadar tank ve 
zırhlı araçların sistem testlerini, 
kapalı ortamda yapabiliyor 
olacağız. Bu özelliğiyle de tesisimiz, 
Türkiye’de tek, Avrupa’da ise iki test 
merkezinden biri hâline gelecek.

Bu yıl, tüm dünyada olduğu gibi, 
ülkemiz de COVID-19 pandemisiyle 
yüzleşmek durumunda kaldı. Tehdit 
boyutunun anlaşılmasıyla birlikte, 
tedarik zincirindeki muhtemel 
kırılmalara karşı önemli adımlar 
attık. Bununla eş zamanlı olarak, 
fabrikamızda; kontrol, maske, 
sosyal mesafe ve hijyeni sağlamaya 
yönelik üst seviye uygulamaları, 
resmi kurumlardan herhangi bir 
talimat beklemeden hayata geçirdik. 
Bu sayede, salgın sürecinde birçok 
Avrupalı rakibimiz müşterilerine 
ürün tedariki gerçekleştiremezken, 
biz, bütün teslimatlarımızı 
zamanında ve kesintisiz bir 
şekilde yapabildik. Halen krizin 
tam anlamıyla atlatıldığını 
düşünmüyoruz. Bu sebeple  
kriz tedbirlerini uygulamaya  
devam ediyoruz.

Tüm dünyada ve ülkemizde süren 
kriz şartlarına rağmen, CES İleri 
Kompozit olarak, makine-ekipman 
ve altyapı yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. Sadece 
Türkiye’de değil, dünya pazarında 
da önemli bir aktör olma yolunda; 
teknoloji, kabiliyet ve imalat 
kapasitemizi istikrarlı bir şekilde 

geliştirmeye devam ediyoruz. Ülke 
sanayisine kazandırdığımız %100 
yerli ve milli ürünlerin, yurt dışı 
pazarında hak ettiği yeri bulması 
yolunda hiç durmadan çalışıyoruz.

Üretimin ne kadarlık bölümünü 
iç pazara, ne kadarlık bölümünü 
ihracata yönelik olarak 
gerçekleştiriyorsunuz? Hedef 
pazarlarınız hakkında bilgi verir 
misiniz? Bu yılın ilk yarısında ne 
kadarlık bir ihracat yaptınız?

Ö. Selçuk ŞENTÜRK: Son 5 yıl 
içerisinde, her yıl katlayarak 
arttırdığımız ihracat rakamlarımız, 
bu yılın ilk çeyreğinde, toplam 
satışlarımızın %11’ini geçmişti 
ve bu oran, artmaya da devam 
ediyor. İlk başlarda, sadece Avrupa 
merkezli olan müşterilerimiz, artık 
Kuzey Amerika’dan Güney Asya’ya 
kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış 
durumda. Fuarların ve etkinliklerin 
iptal edilmesi dolayısıyla iş 
geliştirme gayretlerimiz sekteye 
uğramış olsa da yurt dışı satış 
ekibimiz, bu süreç boyunca yeni 
işler geliştirmeye ve yeni siparişler 
almaya devam etti. Bu yılın ilk 6 aylık 
döneminde gerçekleşen ihracat 
tutarımız, bir önceki senenin aynı 
dönemine kıyasla üç katına çıktı.

Firmanızın Ar-Ge ve teknoloji  
altyapısı ve çalışmaları hakkında  
bilgi verir misiniz?

Ö. Selçuk ŞENTÜRK: T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
akredite edilmiş Ar-Ge merkezi 
olarak kaydedilen ana fabrikamız, 
Ankara Temelli’de, 17.000 
metrekare alan üzerine kurulu bir 
tesis. Burada, araştırma, geliştirme 
ve inovasyona inanan, genç ve 
dinamik insan kaynağımızla; makine, 

ekipman ve fabrika yatırımlarına ara 
vermeyen girişimci anlayışımızla 
ve yenilikçi çalışmalarımızla 
bulunduğumuz sektörlere yön veren 
projeler yürütüyoruz. Böylece, 
öncü kimliğimizi korumaya ve ileri 
taşımaya gayret ediyoruz.

Yenilikçiliğe ve geliştirmeye olan 
inancımız ile İngiltere’de, Ar-Ge 
ve Prototip Merkezi yatırımını 
gerçekleştirdik. Her yıl çok sayıda 
TÜBİTAK projesini başarıyla 
tamamlıyor ve buradan elde 
ettiğimiz yeni teknolojilerin büyük 
kısmını ticarileştirebiliyoruz. 
Hâlihazırda 5 adet Ar-Ge projemiz 
devam ediyor.

Faaliyetleriniz sırasında 
karşılaştığınız sıkıntılar var 
mı? Varsa bu sıkıntılara yönelik 
çözüm önerilerinizi aktarır 
mısınız? Sorunların çözümü 
konusunda, varsa kamu kurum ve 
kuruluşlarından beklentilerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Ö. Selçuk ŞENTÜRK: Son yıllarda, 
devlet eliyle savunma ve havacılık 
sektörüne büyük bir önem verildi; 
sektörde faaliyet gösteren firmalar 
için, ciddi teşvik ve ayrıcalıklar 
tanındı. Bizim de aynı sektörde 
faaliyet gösteren bir firma 
olarak, devletimizin bu stratejik 
yaklaşımından önemli  
ölçüde faydalanma şansımız oldu. 
Öncelikle konunun bu yönünün altını 
çizmemiz gerekiyor.

Sektörde faaliyet gösteren diğer 
firmaların karşı karşıya oldukları 
birçok zorluk, kuşkusuz bizi de 
etkiliyor. Yerli üretimi koruma adına 
ithalata getirilen ağır vergiler, yerli 
muadili olmayan ve imalatımızda 
önemli yer tutan ham maddeleri 

CES İleri Kompozit, Ankara’da iki, İzmir ve İngiltere’de birer tane olmak üzere, toplam dört üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

CES İleri Kompozit’in İzmir’deki üretim tesisi
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Havacılık alanında faaliyetlerini, 2013 yılında aldığı AS9100 havacılık sertifikasyonu sayesinde ivmelendiren CES İleri Kompozit, 2015 yılında, Airbus Helicopters Almanya’nın onaylı 
tedarikçisi olarak üretime başlayarak bu alandaki başarısını taçlandırdı.

de kapsıyor. Döviz kuruyla 
orantılı bir şekilde maliyetlerimiz 
sürekli artarken, üzerine koyulan 
yüksek oranlı ithalat vergileri, 
maliyetlerimizi ciddi oranda 
yükseliyor ve tüm bunlar, rekabetçi 
bir fiyat ortaya koymamıza engel 
oluyor.

Genel olarak ithalat prosedürlerinde  

ve vergilerinde yapılacak 
iyileştirmeler, bizim gibi 
imalatçıların, hem yurt içinde  
hem de yurt dışında satış  
kabiliyetini arttıracaktır.

Bunun yanı sıra özellikle yurt dışı 
satış ve iş geliştirme gayretlerine 
daha ciddi teşvikler verilmesini 
bekliyoruz. Hâlihazırda fuarlar için 

verilen teşvikler, bu alanda  
yapılan tüm harcamalar göz  
önünde bulundurulduğunda,  
çok yetersiz kalıyor.

CES İleri Kompozit Genel Müdürü 
Ö. Selçuk Şentürk’e, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve 
verdiği bilgiler için, okuyucularımız 
adına teşekkür ediyoruz. u
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Sektörün genç KOBİ’lerinden DT Savunma’nın ürün ailesi şekillenmeye başladı. 
Firma, SEDEC 2020’de; Milli Gösterge Paneli, Kasis Bariyer ve Redresör başta 
olmak üzere yeni ürünlerini, sektörün ve son kullanıcıların ilgisine sunuyor.

DT Savunma, Gelişen Ürün Ailesi ile 
Sektördeki Yerini Sağlamlaştırıyor

DT Savunma, malzeme ve sistem 
tedariki gibi diğer faaliyetlerinin 
yanı sıra modernizasyon 

projelerinde ihtiyaç duyulan alt 
sistemlerin yerli ve milli olarak 
geliştirilmesi konusunda da çalışmalar 
yürütüyor. Kara araçları için geliştirdiği 
Milli Gösterge Paneli ve Redresör, bu 
kapsamda ortaya çıkarılan ürünler 
arasında yer alıyor. Kasis Bariyer 
gibi çözümler ise kullanıcıların özel 
ihtiyaçları karşılamak için geliştirilmiş 
bir ürün olarak öne çıkıyor.

Kara Araçlarına  
Modern Sürücü Göstergesi
Modern askeri kara araçlarında, 
sürücünün önünde yer alan panelde, 
klasik analog göstergeler yerine akıllı ve 
sayısal göstergelerin kullanımı, giderek 
artıyor. Bu tür göstergeler, yapılması 

DT Savunma Genel Müdürü Cihan Mendi

DT Savunma, tecrübesini, kendi ürün geliştirme vizyonuyla 
bir araya getirerek, kendi özgün ürünü olan Milli Gösterge 
Paneli’ni geliştiriyor.

DT Savunma, geliştirdiği özgün redresör çözümünü, Türk 
son kullanıcıların iki farklı tip aracına entegre ediyor.
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gerekebilecek bilgilendirmelerin 
çeşitliliği ve göstergenin değişen 
ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesi 
nedeniyle dünya genelindeki silahlı 
kuvvetler gibi kullanıcılar tarafından da 
tercih ediliyor.

Yeni üretilen araçlar, hâlihazırda bu 
tür göstergeler takılı halde geliyor. 
Envanterde bulunan araçların ise bu 
tür göstergeleri kullanabilmesi için, 
modernizasyondan geçmesi gerekiyor.

Türkiye’deki bir son kullanıcı için 90 
aracı kapsayan bir modernizasyon 
faaliyetini, önemli kabiliyetlere 
sahip çözüm ortaklarıyla beraber 
başarıyla tamamlayan DT Savunma, bu 
çalışmadan kazandığı tecrübeyi, kendi 
ürün geliştirme vizyonuyla bir araya 
getirerek, kendi özgün ürünü olan Milli 
Gösterge Paneli’ni geliştiriyor.

Milli Gösterge Paneli; merkezine sayısal 
bir göstergeyi alan, aynı zamanda analog 
göstergelerin ve ikaz lambalarının 
kullanılmasına imkân tanıyan, yazılım 
güncellemeleri ile değişen ihtiyaçlara 
uyarlanabilen bir ürün. Milli Gösterge 
Paneli’nin sayısal göstergesinde; eğim 
ve açı sensörü çıktılarının gösterimi ve 
yazılımla değiştirilebilen diğer bilgiler 
yer alabiliyor. Panelde; hız ve toplam 
kilometre göstergesi, devir göstergesi, 
motor hararet göstergesi, motor 
yağ basınç göstergesi, yakıt seviyesi 
göstergesi ve akü voltaj göstergesi 
gibi klasik analog göstergeler de yer 
alabiliyor. Birçok askeri son kullanıcı, 
özellikle yedeklilik için, bu analog 
göstergelerin varlığının devam etmesini 
talep ediyor. Bununla beraber, Milli 
Gösterge Paneli’nin, tüm alanını 

kaplayan, büyük ve tek bir  
sayısal göstergeye sahip bir  
sürümü de bulunuyor.

DT Savunma, Milli Gösterge Paneli ile 
hem modernizasyon projelerinde hem 
de yeni araç projelerinde yer almayı 
hedefliyor. Türk son kullanıcıların 
referansı ile bu çözümün, yurt dışında 
da ilgi göreceği ve önemli bir ihracat 
potansiyeline sahip olacağı, DT 
Savunma’nın öngörüleri arasında  
yer alıyor.

Modernizasyon Projeleri  
için Redresör
Kara araçlarının, özellikle yeni faydalı 
yükleri taşıyabilmesi için sahip olmaları 
gereken altyapının bileşenlerinden biri 
de redresör. Alternatif akımı doğru 
akıma çeviren redresöre duyulan ihtiyaç, 
araç modernizasyon projelerinde de 
öne çıkıyor. DT Savunma, geliştirdiği 
özgün redresör çözümünü, Türk son 
kullanıcıların iki farklı tip aracına 
entegre ediyor.

DT Savunma, bir yandan da redresör 
çözümüne yeni kabiliyetler ekliyor. 
Bunların arasında, uzaktan komuta  
ve akü bildirim göstergesi kabiliyeti de 
yer alıyor. Önümüzdeki süreç içinde  
DT Savunma, redresör çözümleri ile  
seri üretim projelerinde de yer  
almayı hedefliyor.

Pratik Bariyer Çözümü:  
Kasis Bariyer
Kasis Bariyer, kontrol noktalarında 
kullanıma uygun ve kullanılacağı  
alanda özel bir inşaat çalışması 
gerektirmeden, kolayca monte 
edilebilen modüler bir çözüm olarak 
öne çıkıyor. Kapalı durumda bir kasis 
gibi işlev gören sistem, ihtiyaç halinde 
ise araç geçişini engelleyen bir bariyere 
dönüşebiliyor. Sistemin kolay kurulum 
özelliği, sabit tesislerin yanı sıra geçici 
olarak kurulan kontrol noktalarında da 
kullanılabilmesini sağlıyor.

Kasis Bariyer ile ilgili geliştirme 
ve prototip üretim faaliyetlerini 
tamamlayan DT Savunma, bu 
prototiplerden üç seti, önümüzdeki 
günlerde bir Türk son kullanıcıya  
teslim edecek.
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Sektörün, Malzeme ve 
Sistem Tedariki Konusunda 
Güvenilir Ortağı
DT Savunma, bir yandan da malzeme ve 
sistem tedariki konusunda çalışmalar 
yürütüyor. Bu konudaki faaliyetleri,  iki 
koldan ilerliyor.

DT Savunma, malzemenin, doğru teslim 
süresi ve maliyet etkin fiyatlarla ve 
efektif planlama ile tedarik edilebilir 
olmasını sağlayan bir tedarikçi portali 
olan Türk Envanter üzerinde çalışıyor. 
Bu portalin, önümüzdeki dönemde, Türk 
savunma ve havacılık sektörünün önemli 
paydaşlarından biri olması hedefleniyor.

DT Savunma, aynı zamanda, 

temsilcisi olduğu firmalar aracılığı ile 
sektörün ihtiyaç duyduğu; hava aracı 
ekipmanlarını, askeri standartlara 
uygun elektronik ve mekanik 
bağlayıcıları, özel tip askeri kimyasal 
maddeleri, kamera sistemleri ve 
ekipmanlarını, hava aracı kulaklık ve 
koruma sistemlerini sağlamaya  
devam ediyor.

Sektörel İş Birlikleri, 
Alparslan Savunma  
ile Genişliyor
DT Savunma, sektörel iş birliklerini 
geliştirmeye de büyük önem veriyor. 
Firma, bu kapsamda, savunma ve 
havacılık sektöründeki çeşitli üretim 

ve modernizasyon projelerinde ana 
yüklenici olarak görev alan Alparslan 
Savunma ile ileri teknolojiler 
geliştirilmesi ve son kullanıcıların 
modernizasyon ihtiyaçları konularında  
iş birliği yapmaya başladı.

2021 Hedefleri
DT Savunma, 2021’de, faaliyetlerini 
genişletmeye ve çeşitlendirmeye  
devam edecek. DT Savunma Genel 
Müdürü Cihan Mendi, firmanın 2021 
hedefleri ile ilgili şunları söylüyor: 
“2021 ile ilgili birinci hedefimiz, 
Ar-Ge projelerimizi tamamlamak. 
Böylece, ürün ailemizi genişleteceğiz. 
Son kullanıcıya teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz çözümlerimizin 
yeni sürümleri üzerinde başlattığımız 
çalışmaları tamamlamak da bir diğer 
hedefimiz. Böylece kullanıcılarımıza, 
hep daha iyisini sunmak istiyoruz. Son 
olarak, stratejik iş ortaklığı modeli ile 
ileri teknolojilere yönelik bazı  
yatırımlar yapmayı da planlıyoruz.”u

Kasis Bariyer, kontrol noktalarında kullanıma uygun ve kullanılacağı alanda özel bir inşaat çalışması gerektirmeden, 
kolayca monte edilebilen modüler bir çözüm olarak öne çıkıyor.
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Savunma ve havacılık 
sektörüne; ürünleri, 
projeleri ve Ar-Ge 
çalışmaları ile 33 yılı 
aşkın süredir hizmet 
veren Gökser Makina, 
ihtiyaca özel tasarlanan 
ve geliştiren test 
sistemlerini de ürün 
yelpazesine ekledi.

Gökser Makina, İhtiyaca Özel Test 
Sistemleri ile Kabiliyetlerini Genişletiyor

Gökser Makina’nın, müşteri 
ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği test sistemlerinin, 

sipariş ve teslimat süreçleri devam 
ediyor. Bu kapsamda, Gökser 
Makina’nın, sektörün önde gelen ana 
sanayi firmalarının birinden aldığı test 
düzeneği iş paketi; tasarım, üretim ve 
test aşamalarını geçtikten sonra, teslim 
edilmeye hazır hale getirildi. Bahse konu 
test sistemi, yurt dışından hazır alınmak 
istendiğinde, İhracat Lisansı’na tabi bir 
sistem olduğundan, söz konusu teslimat, 
aynı zamanda bir yerlileştirme projesi 
niteliği taşıyor.

Gökser Makina, sahip olduğu 
kabiliyetleri, dost ve kardeş ülkelerin 
kullanımına sunarak, Türkiye’nin ihracat 
hedeflerine katkıda bulunmaya da 
devam ediyor. Bu kapsamda, Gökser 
Makina’nın ürünleri arasında bulunan 
Mobil Yer Destek Sistemleri, Ağustos 
ayının ilk haftasında, dost ve kardeş 
ülkelerden birine sevk edildi.

Firmanın önemli bir başarısı ise kilogram 
başına ihracat değerlerinde gerçekleşiyor. 
Türkiye’nin kilogram başı ihracat bedeli 
ortalaması 1,29 dolar iken Gökser 
Makina’nın kilogram başı ihracat değeri 
ortalaması, 20,62 dolar olarak kayıtlara 
geçti. Firma, bu değeri daha da yukarıya 
çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Soldan sağa: Gökser Makina Genel Müdür Yardımcısı Serhat Ünal, Proje Müdürü Hilal Ünal ve Genel Müdürü Hilmi Ünal

Gökser Makina’nın Santrifüj Test Cihazı
Gökser Makina’nın ürünleri arasında bulunan Mobil Yer Destek 
Sistemleri, dost ve kardeş ülkelerden birine ihraç edildi.
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Bununla birlikte, özellikle hassas 
test düzenekleri ve ihtiyaca özel test 
cihazları geliştirmek üzere çalışmalar 
yürüten Gökser Makina, müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda, teknik 
isterlerden ürünün tamamlanmasına 
kadar tüm süreçleri, AS9100 kalite 
sistemine uygun olarak yürütüyor.

Gökser Makina, özgün ürün ve 
çözümlerinin yanı sıra ana yüklenici 
firmaların talep ettiği elektromekanik 
sistem/alt sistemlerin tasarımını 
ve üretimini de gerçekleştiriyor. Bu 
sistemleri, performans testlerini 
başarı ile tamamlamış bir şekilde 
ve talep edilen dokümantasyonla 
birlikte teslim eden Gökser Makina, 
bu kabiliyetleri ile birçok ana yüklenici 
firmanın onaylı tedarikçisi konumunda 
bulunuyor.

Dokümantasyon 
Süreçlerinde Çözüm  
Odaklı Hizmetler
Gökser Makina’nın müşterisi 
konumunda bulunan firmalardan 
alınan ve yeni bir tasarımı içeren 

her iş paketi, ayrı bir Ar-Ge 
çalışmasını gerektiriyor. Bu da geri 
planda, ciddi bir dokümantasyon 
çalışmasını zorunlu kılıyor. Gökser 
Makina’nın bu konudaki hizmetleri, 
başlıca aşağıdaki konu başlıklarını 
içeriyor:

n  Literatür taraması
n  Ön tasarım (PDR) süreci
n  Detay tasarım (CDR) süreci
n  Üretim ve montaj süreci
n  Test ve dokümantasyon süreci
Gökser Makina, yukarıda 
sıralanan bu aşamaların 
gerektirdiği çalışmaları özenle 
gerçekleştirirken, tasarımın 
her aşamasında, yoğun olarak; 
mekanik, statik, dinamik ve akışkan 
analizlerini yapıyor ve tasarımı 
doğruluyor.

Gökser Makina, bugüne kadar 
olduğu gibi, bugünden sonra da 
test sistemleri alanındaki Ar-Ge 
kültürünün katlanarak devam 
edeceği iş paketlerinde imzasını 
güçlendirmeyi hedefliyor. u
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Sektörde yoğun olarak kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen kart kilitlerini 
yerlileştirmek için kolları sıvayan ve özgün bir ürün ailesi olan Vikilit®’i 
geliştirerek kullanıma sunan Harp Savunma Sistemleri A.Ş. (Harp Savunma), 
ürün ailesinin üyelerinden, 2020 yılı içerisinde, 5.000 adet teslim etti.

Harp Savunma,  
Yerlileştirdiği Vikilit®  
Ürün Ailesi ile 2020 Yılında, 
Binlerce Teslimat Yaptı

Vikilit® ürün ailesinin 
üyeleri, Türk savunma 
ve havacılık sanayisinin 

farklı platform ve sistemlerinde 
başarıyla görev yapıyor. 
Türk savunma ve havacılık 
sektörünün bu alandaki 
ihtiyaçlarına, gerçekleştirdiği 
yerlileştirme hamlesi ile 
çözüm sunan Harp Savunma, 
müşteri taleplerine göre esnek 
üretim modeli ile bugüne 
kadar, yaklaşık 10 bin tane 
Vikilit® teslimatı gerçekleştirdi. 
Yılın ilk yarısının büyük bir 
kısmının pandemi dönemine 
denk gelmesine rağmen, 
Ocak ayından Ağustos ayına 
kadar 5.000 adetlik teslimatı 
tamamlayan Harp Savunma, 
hem sektör paydaşlarının hem 
de son kullanıcının ihtiyaçlarına 
zamanında cevap vermeyi 
başardı.

Kart Kilitlerinin  
Kullanım Alanları
Kart kilitleri, elektronik 
kartları, içinde bulundukları 
birime, fiziksel olarak entegre 
etmek için kullanılıyor. Kilitler, 
kart ile birim arasındaki 
fiziksel arayüz olduğundan, 
çevresel etmenlerle mücadele 
konusunda da görev 
üstleniyorlar. Kartın titreşim ve 
şok yüklerine karşı dayanımını 
arttırırken, kartın ısısının temas 
ile soğutma (conduction cooling) 
yöntemi ile dışarı atılmasında 
da rol alıyorlar. Hemen hemen 
her savunma ve havacılık 
sisteminde ihtiyaç duyulan kart 
kilitlerinin yurt dışından tedarik 
edilmesi üzerine harekete 
geçen ASELSAN, bu kilitleri, 
millileştirilecek alt bileşen 
listelerine ekledi. Harp Savunma 
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da kart kilitlerinin millileştirilmesi 
görevini üstlendi.

Ürün Ailesi  
Genişlemeye  
Devam Edecek
Harp Savunma Kurucusu 
Mehmet Yener, Vikilit® ürün 
ailesinin geleceği ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Vikilit® ürün ailesini genişletmek 
üzere çalışmalarımız devam ediyor. 
ASELSAN’la çok farklı bir kart kilidi 
versiyonunun yerlileştirmesi için 
çalışıyoruz. Bizim asıl farkımız, 
üretim tarafından değil tasarımdan 
geliyor olmamız. Elimizde hiçbir 
ürün yokken bu ürünleri tasarladık. 
Şimdi gündemimizde, üretimi de 
kendi bünyemizde yapmak gibi  
ciddi bir proje bulunuyor. Bu 
durum, ürünümüzün kalitesini  
daha da arttıracaktır. Şunun da 
altını çizmek gerekiyor. Vikilit® 
için, yurt dışında da büyük bir 
pazar bulunuyor. Bu pazara yönelik 
hamlelerimizi de yakın zamanda 
görmeye başlayacaksınız.” u Harp Savunma Kurucusu Mehmet Yener
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Nero Endüstri, tasarım ve üretimini 
%100 yerli olanaklar ile yaptığı 4 ana 
ürün grubunu, 22 ülkedeki 8.000’den 
fazla askeri araç ve tesise 
entegre etmeyi başardı. 
Firma, ARES İnfilak 
Bastırma Sistemleri, 
ARMA Güç Sistemleri, 
MARS İklimlendirme, 
KBRN Filtrasyon ve 
Algılama Sistemleri ile 
UMAY Sis Havanı ve Lazer 
İkaz Sistemlerinin, yurt 
içi ve yurt dışından alınan 
siparişlerini üretmeye 
devam ediyor. Bir yandan 
da tüm ürün gruplarında, 
Ar-Ge çalışmaları 
yürüterek, ürünlerini 
yüksek teknoloji ile  
sürekli geliştiriyor.

Nero Endüstri, Savunma 
Sistemlerindeki Kabiliyetlerini 
Geliştirmeye Devam Ediyor

ARES İnfilak Bastırma ve  
Yangın Söndürme Sistemleri
Kara operasyonları sırasında en büyük tehditlerden 
biri, güdümlü tanksavar füzelerinden (anti-tank guided 
missile / ATGM) ve omuzdan atılan roketlerden (rocket-
propelled grenade / RPG) gelmektedir. Bu silahlar, 
saniyeler içerisinde ağır zırhlı bir aracı bile imha edebilme 
kabiliyetine sahiptir. Nero Endüstri tarafından geliştirilen 
ARES ürün grubu; güdümsüz tanksavar saldırılarının, 
mayın patlamalarının, yanıcı ve yakıcı tehlikeli maddelerin, 
akaryakıt yangınlarının, RPG-6 ve RPG-7’lerin, ATGM’lerin 
veya diğer herhangi bir zırh delici ağır mühimmatın 
neden olduğu patlamaları bastırabiliyor. UV-IR optik 
dedektörleri, 3 milisaniyenin altında yangını algılıyor, 
algılamanın ardından kontrol üniteleri, 6 milisaniyede 
sistemi aktive ediyor, söndürücü tüpler ise 7 milisaniyenin 

altında aktif hale geliyor. ARES sistemleri sayesinde, 
yangın ve infilaklar, 250 milisaniyenin altında bir sürede 
bastırılabiliyor.

ARES, gövde ve lastik yangın söndürme sistemleri 
sayesinde, molotof kokteyli gibi tehditlerin sebep olduğu 
araç dışındaki yangınları, araç tehdit altındayken bile 
kolaylıkla söndürülebiliyor. Sistem, genel olarak zırh delici 
mühimmatın veya araç içerisindeki hidrokarbon yakıtların 
oluşturabileceği tahribatlara karşı; insan yaşamını, araç 
içindeki mühimmatı ve diğer değerli varlıkları koruyor.

MARS İklimlendirme,  
KBRN Filtrasyon ve Algılama Sistemleri
MARS KBRN Filtrasyon ve Algılama Sistemleri, günümüz 
savaş tehditleri arasında yer alan kimyasal, biyolojik, 
nükleer ve radyoaktif tehditlere karşı mürettebatın 

T
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zehirlenmesini engelleyerek sağlıklı nefes alışını sağlamak 
amacı ile tehlikeli ajanları filtreliyor. MARS sistemlerinin, 
araç ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre seçilebilecek 3 farklı 
türü bulunuyor. Bunlar, şu  
şekilde sıralanıyor:

n  Pozitif Basınçlı KBRN Filtrasyon Sistemleri
n Maskeli Tip KBRN Filtrasyon Sistemleri
n Pozitif Basınçlı ve Bağımsız Maskeli Tip KBRN  

Filtrasyon Sistemleri
Bu sistemler, sivil ve askeri alanlarda kullanılıyor. 
MARS sistemleri, NATO AEP 54 standartlarına göre göre 
tasarlanıyor, üretiliyor ve test ediliyor.

UMAY Sis Havanı ve  
Lazer İkaz Sistemleri
UMAY Sis Havanı ve Lazer İkaz Sistemleri, askeri zırhlı 
araçları, pek çok farklı tehdide karşı hedef olmaktan 
kurtaran ve kamufle olmasına yarayan sistemler. Sis 
havanları, tüm dünya genelinde kabul görüyor ve askeri 
araçların tamamına yakınında kullanılıyor. Lançer, kontrol 
kutusu ve sis havanı mühimmatından oluşan sistem, farklı 
çap ve boyutlardaki sis havanı mühimmatını ateşleyebilecek 
şekilde tasarlanabiliyor. Sis havanları, genellikle tankların 
kulesine entegre ediliyor. Sistem, sis mühimmatını, 30 ila 
60 derece arasında eğimle 50 ila 250 metre uzaklığa kadar 
fırlatabiliyor. Sistem, kullanılan mühimmat türüne bağlı 
olarak, 30 ila 90 saniye arasında sis perdesi oluşturabiliyor 
ve aracın kamufle olmasını sağlıyor.

ARMA Güç Sistemleri
Nero Endüstri, kara araçlarının güç destek sistemleri 
konusundaki ihtiyacına yönelik olarak, ARMA Güç 
Sistemleri ürün ailesini sunuyor. ARMA ürün ailesi 
içerisinde;

n  Askeri jeneratörler,
n  Yardımcı güç üniteleri,
n  Akü yönetim sistemleri,
n  Güç dağıtım/anahtarlama üniteleri ve
n  Araç entegrasyon çözümleri yer alıyor. u
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Savunma ve havacılık sektörleri, 
teknolojik anlamdaki öncü rolleri  
ile diğer sektörlerden farklı 
dinamikler içeriyor. Bu sektörlerde 
rekabet ve üstünlük sağlamak; 
yenilik, uyumluluk ve performans 
gibi konularda, en iyisi olmayı 
zorunlu kılıyor. Projelerin ve 
sistemlerin karmaşıklığının  
arttığı günümüzde, SECANT,  
son kullanıcılar ve ana yükleniciler 
için, işlerini emanet edebilecekleri 
yetkin bir çözüm ortağı olarak  
öne çıkıyor.

SECANT, 
Özgün 
Çözümleriyle 
Sektöre  
Yeni Bir Soluk 
Getiriyor

SECANT, savunma ve havacılık gibi teknoloji ve bilgi 
yoğun sektörler için, Ar-Ge’ye dayalı mühendislik 
hizmetleri ve katma değeri yüksek ürünler sunmak 

hedefiyle 2013 yılında, bir teknoloji firması olarak 
faaliyetlerine başladı. Firma, yoğun Ar-Ge çalışmaları ile 
teknoloji açısından kritik ürün ve hizmetler geliştirerek 
müşterilerine “Sistem-Alt Sistem Geliştirme, Ürün 
Geliştirme ve İmalat” hizmetleri sunuyor ve ilgili 
kuruluşlarla iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

SECANT’ın faaliyetleri;
n  Beka Sistemleri
n  Platform Geliştirme
n  İleri Kompozit Yapılar

olmak üzere, birbiriyle entegre üç temel alanı kapsıyor.

SECANT, Beka Sistemleri konusunda, müşterilerine; en 
üst seviye, özgün balistik ve mayın/El Yapımı Patlayıcı 
(EYP) koruma çözümleri sunarken aynı zamanda, maliyet 
ve performansı optimize ederek önemli bir rekabet 
avantajı kazanmalarını sağlıyor. SECANT, hâlihazırda, 
NATO STANAG 4569 standardı ile tanımlanan ve NATO 
AEP 55 prosedüründe ayrıntılı olarak açıklanan tüm 
koruma seviyeleri için, özgün balistik ve mayın koruma 
çözümleri sunan, özgün balistik çözüm ailesini, SMAS© 
(SECANT Modular Armour Systems) adı altında pazara 
sunuyor. SMAS© balistik çözüm ailesi, metalik  

ve kompozit esaslı ilave zırhlar (add-on armour),  
parçacık kalkanı (spall liner) ve EYP zırhı 
çözümlerinden oluşuyor.

SECANT, Askeri Kara Araçları ve 
Platformlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi 
konusunda, son zamanlarda yaptığı 

çalışmalarla sektördeki konumunu 
sağlamlaştırdı. Müşterilerinin 

beklentileri doğrultusunda, askeri 
araç ve platformlara ilişkin 
tüm mühendislik, geliştirme ve 
entegrasyon süreçlerini etkin 
bir şekilde yürüterek anahtar 
teslim çözümler sunabilen 
firma, özellikle zırhlı kara 

platformlarının geliştirilmesi 
noktasında üstlendiği projeleri, 

başarıyla üretim hattına taşıyor. 
Bugün, SECANT tarafından 

geliştirilen askeri araç ve platformlar, 
envantere girmiş durumda ve bunlar, 

kullanıcısına başarıyla hizmet veriyor.

SECANT, takvimi oldukça sıkışık olan ve acil ihtiyaçlar kapsamında başlatılan 
MPG’nin M4K 8X8 Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araç projesinde, aracın,  
üst seviye balistik ve mayın korumasına sahip kabinini, sıfırdan tasarladı.

SECANT tarafından geliştirilen mayın 
ve balistik korumalı 4x4 meskun mahal 

güvenlik aracı
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SECANT’ı rakiplerinden ayıran bir  
diğer özelliği de dahil olduğu projelerde, 
tasarım sürecinin en başından, seri üretim 
aşamasına kadar, ana yüklenicilerin yanında 
yer alıyor olması. Bu yaklaşımı sonuna 
kadar benimseyen firma, gerektiğinde araç 
tasarımına müdahale edebiliyor ya da projedeki 
diğer süreçler konusunda, tecrübesini ortaya 
koymaktan çekinmiyor.

SECANT, İleri Malzemeler ve Kompozit Yapılar  
konusunda, beka sistemleri ve askeri 
platformlarla bütünleşik, önemli bir uzmanlığa 
sahip. Bu alanda, özellikle ileri kompozit 
radom ve sonar dom yapıları, reflektörler ve 
füze/hassas ekipman taşıma sistemleri için 
çözümler geliştiriyor. İleri kompozitler alanında, 
kavramsal tasarımdan seri üretime kadar tüm 
süreçler, detaylı mühendislik hesaplamaları 
ve testleri de dâhil olmak üzere, SECANT 
tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. 
Tüm süreçlerde yer alması ile rakiplerinden 
ayrışan firma, hem mühendislik hem de  
imalat noktasında tek noktadan çözüm  
sağlayıcı olarak öne çıkıyor.

Öte yandan SECANT, uzmanlık alanına giren 
zırh sistemleri, askeri platform tasarımı 
ve ileri kompozitler konularında, sektör 
profesyonellerine yönelik eğitim programları 
da düzenliyor. Dünya genelinde verilen 

SECANT, NATO STANAG 4569 standardı ile tanımlanan ve NATO AEP 55 prosedüründe ayrıntılı olarak açıklanan tüm koruma seviyeleri için özgün balistik zırh ve mayın zırhı 
çözümleri sunan, özgün balistik çözüm ailesini, SMAS© (SECANT Modular Armour Systems) adı altında pazara sunuyor.
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SECANT, kullanıcıları için eğitim programları da düzenliyor. Bu eğitimler, dünya genelinde, çoğunlukla akademik ağırlıklı örneklerden farklı olarak, yoğun saha bilgisini de içeriyor. 
Eğitimlerin uluslararası ayağında, TNO ile ortak çalışılıyor. Şimdiye kadar 5 kez gerçekleştirilen eğitimler, uluslararası alanda da büyük ilgi görüyor.

ve çoğunluğu akademik yönüyle öne çıkan benzer 
eğitimlerden farklı olarak bu eğitimler, kapsamlı saha 
deneyimi ve bilgi birikimini de içeriyor. Şirket, eğitimlerin 
uluslararası boyutu için, TNO ile işbirliği yapıyor. 2018 
yılından günümüze birçok kez gerçekleştirilen bu 
eğitimler, uluslararası arenada da büyük ilgi görüyor.

Bugüne kadar, 20’ye yakın platform ve sistem üzerinde 

çalışan firma; başta BMC, ASELSAN, MPG, Meteksan 
Savunma ve IAG dâhil olmak üzere, 15’in üzerinde 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş ile 35’e yakın 
projeyi başarıyla tamamladı. Gelecek döneme yönelik 
hedeflerini, sunduğu ürün ve çözümleri global ölçeğe 
taşımak olarak belirleyen firma, bu tecrübe ve birikimle 
müşterilerinin zorlu problemlerini çözmeye hazır.u
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