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tomotiv ve savunma
sektörlerinin birbirlerinin deneyimlerinden
pay ç›karmas› ve bunun prati¤e dökülmesi için yeni fikirlerin tart›ﬂ›lmas› amac›yla düzenlenen konferansta, asl›nda birbirlerine hiç de uzak olmayan iki sektör aras›nda sinerji sa¤lamaya ve otomotiv
yan sanayisinin teknolojik düzeyini yükseltmeye yönelik
düﬂünceler de, özel oturumlarda masaya yat›r›ld›. “Tanktan Otomobile Ortak Hareket”
slogan›yla icra edilen genel ve
paralel oturumlarda, özellikle
son zamanlarda önem kazanan Türkiye’nin “Milli Otomobil” hamlesi çerçevesinde,
otomotiv sektörüne hayati çözümler sunan yaz›l›m, donan›m ve mühendislik firmalar›n›n yetkilileri, Ar-Ge teknolojilerindeki son geliﬂmeleri kat›l›mc›larla paylaﬂt›.

Ulusal Ar-Ge O
Birikimi ‹çin
Co-Design
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Savunma, havac›l›k ve otomotiv
sektörlerinde uzmanlaﬂm›ﬂ mühendislik
firmas› F‹GES A.ﬁ. (F‹GES)’in
düzenledi¤i ve art›k gelenekselleﬂen
konferanslar›n›n bu y›lki adresi
‹stanbul’du. “Otomotiv ve Savunma
Yan Sanayinde Co-Design ve Ar-Ge”
baﬂl›kl› konferans, 25 Kas›m’da,
‹stanbul The Green Park Pendik
Hotel’de, savunma sanayisi kara araçlar›
üreticileri ile otomotiv sanayisinin
önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Naile ASLAN / n.aslan@savunmahaber.com
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Sektörler Aras›nda
Karﬂ›l›kl› Fayda
Konferans›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere kürsüye
ç›kan F‹GES Genel Müdürü
Dr. Tar›k Ö¤üt, sözlerine,
baﬂta Ankara ve ‹stanbul olmak üzere birçok ilde y›llardan beri düzenledikleri konferanslar›n 16’nc›s› hayata
geçirmekten ve gösterilen ilgiden duydu¤u memnuniyeti
ifade ederek baﬂlad›. Öncelikle Türkiye’nin 2023 vizyonuna, ekonomik hedeflerine
ve dünyadaki yerine dair bilgiler veren Dr. Ö¤üt, otomotiv
ve savunma sektörlerinin
Türkiye’nin belkemi¤i oldu¤unu, teknoloji dendi¤inde
ak›llara do¤rudan bu iki sektörün geldi¤ini söyledi. Aka-

binde otomotiv sektörü hakk›nda bir de¤erlendirme yapan Dr. Ö¤üt, otomotiv sektörümüzün mekanik a¤›rl›kl›
bir sektör oldu¤unu; elektronik iﬂleriyle u¤raﬂan ﬂirketlerin ise çok az oldu¤unu vurgulad›. Otomotivin art›k elektroni¤e kayd›¤›n›; özellikle
motor elektroni¤inin çok
önemli oldu¤unu, fakat otomotiv sektöründe bunlar›
üretip geliﬂtirebilecek firmam›z olmad›¤›n› de¤erlendiren
Dr. Ö¤üt, hâlbuki savunma
sanayisi denilince, birçok
elektronik ve yaz›l›m firmas›n›n ad›n›n akla geldi¤ini belirtti. Bu ﬂirketlerin yaz›l›m ve
elektronik tecrübesiyle otomotiv sektörünün desteklenmesi gerekti¤ini, böylece savunma sektörünün de otomotivin içerisine girebilece¤ini söyleyen Dr. Ö¤üt, ayn›
zamanda otomotivdeki mekanik kabiliyetlerden de savunma sanayisinin faydalanabilece¤ini belirtti. Konferans›n da hedefledi¤i ﬂekilde,
iki sektör aras›nda sinerjinin
kolayl›kla yarat›labilece¤ini
savunan Dr. Ö¤üt, co-design
kavram›na
da
de¤indi.
Co-design, ürününüzde kullanmak istedi¤iniz bir alt parçan›n, sizin istedi¤iniz temel
özelliklerde, tamamen o parçan›n üreticisi taraf›ndan tasarlanmas› ve geliﬂtirilmesi
anlam›na geliyor. ‹ﬂte otomotiv ana sanayisinin de co-design modeliyle çal›ﬂmay› istedi¤ini sözlerine ekleyen Dr.
Ö¤üt, co-design ve dolay›s›yla
Ar-Ge’ye önem verilmedi¤i
takdirde, yan sanayinin gelece¤inin parlak olmad›¤›na
dikkat çekti.
M‹LGEM projesini, devlet ve
özel sektörün beraber çal›ﬂt›¤› ve baﬂar›yla sonuçland›rd›¤› bir örnek olarak kat›l›mc›larla paylaﬂan Dr. Ö¤üt, milli
savaﬂ gemisi gibi iddial› bir
projeyi Türkiye art›k yapabiliyorsa, milli otomobili de acaba yapabilir miyiz yapamaz
m›y›z diye düﬂünmemek gerekti¤ini; milli gemi, milli otomobil, milli motor ve milli
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uçak gibi projeleri hayata geçirebilece¤imizi söyledi.
Konuﬂmas›nda son olarak,
henüz milli bir otomotiv sanayimizin olmad›¤›n› ve otomotiv yan sanayisinin daima bir
ana sanayiye ihtiyac› oldu¤unu vurgulayan Dr. Ö¤üt, Türkiye’nin de kendine özgü bir
markas› olmas› gerekti¤ini de
ekleyerek herkese baﬂar›l› bir
konferans diledi.

Birikimler Paylaﬂ›lmal›
Dr. Ö¤üt’ten sonra kürsüye
ç›kan SinerjiTürk Etkin ‹ﬂ ve
Güç Birli¤i Platformu Baﬂkan›
Abdullah Raﬂit Gülhan ise,
platformun projelerinden ve
vak›f olma sürecini baﬂlatt›klar›ndan bahsetti. Konferans›n yabanc› misafirlerinden
ANSYS UK’nin K›demli Müﬂteri Temsilcisi Dr. Stuart
Hartle’nin sunumu ile baﬂlayan genel oturumun ilk bölümü, Otomotiv Teknolojileri
Araﬂt›rma Geliﬂtirme San. ve

F‹GES Genel Müdürü
Dr. Tar›k Ö¤üt

Tic. A.ﬁ. (OTAM) Baﬂkan› Prof.
Dr. Ali Göktan, Hoshin Yönetim Dan›ﬂmanl›¤› Yönetim
Dan›ﬂman› Ali Kemal Yaz›c› ve
Ford Otosan Motor ve Aktarma Organlar› Direktörü Ergün Güraslan’›n sunumlar›yla
devam etti. Genel oturumun
ikinci bölümünde ise daha
çok savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n yetkilileri söz ald›. Otokar Bilgisayar Destekli Mühendislik
Müdürü Nam›k K›l›ç, BMC ArGe ve Teknoloji Bölümünden
Sorumlu Genel Müdür Baﬂyard›mc›s› Muharrem Erkan
ve FNSS Savunma Sistemleri
A.ﬁ. (FNSS) Geliﬂtirme Prog-

FNSS Geliﬂtirme Programlar›
Direktörü Semiha Yaﬂar

ramlar› Direktörü Semiha Yaﬂar, özellikle firmalar›n›n yürüttü¤ü Ar-Ge projeleri ve alt
yüklenicilerle nas›l çal›ﬂt›klar› ile ilgili birer sunum yaparken TAYSAD Yönetim Kurulu
Baﬂkan Vekili Dr. Mehmet
Dudaro¤lu da otomotiv sektörü özelinde Ar-Ge’nin önemine ve nas›l katma de¤eri yüksek ürünler üretebiliriz konusuna de¤indi.
Genel oturumda yap›lan tüm
sunumlar› de¤erlendirdi¤imizde, FNSS Geliﬂtirme
Programlar› Direktörü Semiha Yaﬂar’›n yapt›¤› sunumun,
otomotiv ve savunma sektörü
aras›nda sinerji nas›l oluﬂtu-

SSM Kara Araçlar›
Daire Baﬂkan› Levent ﬁenel

rulur ve co-design nas›l uygulan›r konular›n› özetledi¤ini
söyleyebiliriz.
Savunma sanayisi ile otomotiv sanayisi aras›ndaki benzerliklerden ve farkl›l›klardan
bahseden Yaﬂar, sunumunda
iki sektör nas›l entegre olur,
nas›l birlikte tasar›m yapar
sorusuna da cevap arad›.
Herkesin performans gereksinimi oldu¤unu, fakat bu
performans gereksinimlerinin de farkl› oldu¤unu söyleyen Yaﬂar, h›z› örnek vererek;
h›z gereksiniminin savunma
sanayisinde geliﬂtirilen bir
kara arac› için azami 100
km/sa olarak tan›mland›¤›n›,
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bunun bir ticari araçta ise düﬂük kald›¤›n› söyledi. Güvenilirlik ve emniyetin her iki taraf
için de önemli oldu¤unu, bunun yan›nda maliyet etkin çözümler sunmak zorunda
olundu¤unu ekleyen Yaﬂar, ticari araç sektöründeki rekabetin savunma sanayisi ürünlerinde de oldu¤unu hatta savunmada kar marjlar›n›n çok
düﬂtü¤ünü ve uluslararas›
pazarda iﬂ yapabilmek için fiyatlar›n belirli bir yere çekilmesi gerekti¤ini ekledi. A¤›rl›k, ergonomi, sistem güvenli¤i konular›n› da örneklerle
aç›klayan Yaﬂar, farkl›l›klar
baﬂl›¤› alt›nda da ürün farkl›l›klar›na de¤indi ve askeri ihtiyaçlarda görev profili kavram› oldu¤unu; askeri bir arac›n hem karada, hem suda,
hem asfaltta, hem de arazide
kullan›m zorunlulu¤unu aç›klad›. Daha sonra askeri araç
üretiminde, proje bazl› çal›ﬂ›ld›¤›n›; üretim miktar›n›n ticari araçlara göre az oldu¤unu
belirten Yaﬂar, her iﬂi kendilerinin yapamayaca¤›n›; belirli alanlarda alt sistem tedarikçileri oluﬂturmak istediklerini sözlerine ekledi. Tedarikçilerin uzmanl›klar›ndan
yararlan›ld›¤› zaman -e¤er
gelen ürünler de iyiyse- maliyet ve zaman etkin çözümler
kullanma imkân› do¤aca¤›n›
ve akabinde özel yat›r›mlardan tasarruf edilebilece¤ini
söyleyen Yaﬂar, yan sanayi
firmalar›ndan bu aﬂamada ne
beklediklerini de ﬂu ﬂekilde
aç›klad›:
I Gereksinimlere yönelik
tasar›m hizmeti veya ürün,
I ‹htiyaçlara göre, ellerinde
var olan mevcut ürünleri,
terzi usulü de¤iﬂtirmeleri,
I Önerilerde bulunarak
rafta haz›r ticari ürün
geliﬂtirmeleri…
Otomotiv ile savunma sanayisi aras›ndaki farkl›l›klar iyi
anlaﬂ›lmad›¤› takdirde, savunmadaki üretim miktarlar›
ve proje takvimleri ile iﬂ yapman›n hiç kolay olmad›¤›n›
belirten Yaﬂar, yan sanayinin
bu süreçlerden kazan›mlar›n›
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da savunman›n dinamiklerini
ö¤renerek ona göre askeri
standartlara uygun ürün ve
çözümler geliﬂtirmek; otomotivde uygulanan çözümlerin askeri ürünlere aktar›lmas› konusunda odak rol üstlenerek, büyümekte ve ihracat› artmakta olan savunma
sanayisinde yer almak ﬂeklinde s›ralad›.
Bu noktada co-design nas›l
yap›labilir sorusuna da cevap
arayan Yaﬂar, otomotiv alt
sistemleri, güç grubu, güç
aktarma grubu, süspansiyon
ve yönlendirme sistemleri,
fren sistemi, yak›t sistemi, di¤er yard›mc› sistemler, operasyonel ayd›nlatma sistemleri, yang›n söndürme sistemleri, hidrolik ve pnömatik
sistemler, sürücü bölmesinde var olan direksiyon sistemleri, ›s›t›c›lar, klima sistemleri, gaz pedal› sistemi gibi konularda yan sanayinin
elinde haz›r bulunan bu çözümlerin, ihtiyaçlara göre
uyarlanarak kendi araçlar›na
entegre edilmesine aç›k olduklar›n› söyledi. Sonuç olarak ulusal Ar-Ge birikimi için
co-design’a ihtiyac›m›z oldu¤unu söyleyen Yaﬂar, böylece
sanayi birikimimizi paylaﬂma
ﬂans›m›z olaca¤›n› vurgulad›.

Yan Sanayi
‹yi Yönetilmeli
Yo¤un program› sebebiyle
konferansa kat›lamayan Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar’› temsilen, genel
oturumun kapan›ﬂ›nda kürsüye ç›kan Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM) Kara
Araçlar› Daire Baﬂkan› Levent
ﬁenel ise konuﬂmas›nda, öncelikle SSM’nin 2012-2016
stratejik plan›nda, sürdürülebilir ve rekabetçi bir savunma
sanayisi oluﬂumunu sa¤la-

maya yönelik belirledikleri
hedefleri s›ralad›:
I ‹htiyaçlar›n yurt içinden
karﬂ›lanma oran›n› tabana
yay›lm›ﬂ bir tedarik zinciri
oluﬂturarak art›rmak,
I Savunma sanayisinin, ürün
tasar›m›ndan üretim ve
lojistik deste¤e uzanan
ömür devrinin tamam›nda
etkin rol almas›n› sa¤lamak,
I Teknoloji kazan›m›
çal›ﬂmalar›na sistematik
bir boyut kazand›rarak
savunma sanayisinin
ihtiyaç duydu¤u teknoloji
taban›n› oluﬂturmak.
Bu hedeflere ulaﬂmak için ise
yan sanayi ve KOB‹’lerin etkin
bir ﬂekilde kullan›m›n› arzulad›klar›n› ve yan sanayi ve
KOB‹’ler için kümelenme
stratejilerini ve bu kapsamdaki her giriﬂimi desteklediklerini belirten ﬁenel; “Yan sanayi iyi yönetildi¤i takdirde, hem
verim ve kârl›l›k artacak hem
de tedarik zinciri tabana yay›lm›ﬂ olacakt›r. Bunun tersine,
yan sanayi iyi yönetilemedi¤i
takdirde, alt sistem veya hizmet tedarikinde aksamalar
olacak, bu durumda ise ana
yüklenicinin sorumlu oldu¤u
proje takvimi de olumsuz etkilenecektir. Bu sebeple, ana
yüklenici ﬂirketlerimizin bu
sorumlulu¤u taﬂ›yabilecek bir
yönetim organizasyonu teﬂkil
etmelerine önem veriyoruz.”
dedi. Kara araçlar›n›, hava ve
deniz araçlar›yla mukayese
etti¤imizde, teknolojik derinli¤imizin daha fazla oldu¤unu;
bunun da otomotiv sektörünün ve yan sanayisinin Türkiye’nin toplam ihracat›nda
önemli bir düzeyde geliﬂmiﬂ
olmas›na dayand›¤›n› belirten
ﬁenel, ALTAY projesine de de¤inerek, baﬂlang›çta milli tank›m›z›n üzerinde de yurt d›ﬂ›ndan tedarik edece¤imiz alt

sistemlerin olaca¤›n›, zaman
içerisinde geliﬂtirme projeleriyle, bu alt sistemlerden kritik olanlar›n millileﬂtirilece¤ini söyledi. En kritik alt sistem
olarak belirtilen ALTAY tank›
güç grubu geliﬂtirilmesine yönelik bir projenin baﬂlat›lma
aﬂamas›nda oldu¤unu aç›klayan ﬁenel, konferansla ilgili
olarak da; “Bizimle proje gerçekleﬂtirecek ana yüklenici
firmalar›m›z›n yurt içinde gerçekleﬂtirilecek iﬂleri daha
fazla tabana yaymalar›n›, yan
sanayiye daha fazla iﬂ aktarmalar›n›, bu faaliyeti tam zamanl› görev edinecek yönetim
mekanizmalar› oluﬂturmalar›n› bekledi¤imizi tekrar vurgulamak istiyorum. Di¤er taraftan, alt yüklenici olarak iﬂe
talip olacak yan sanayi kuruluﬂlar›m›z›n da, savunma projelerinde iﬂ alabilecek kalifikasyon ve kalite standartlar›na eriﬂmek, savunma projelerinin gizlilik boyutu itibariyle
ﬂah›s ve tesis güvenlik belgelerini bir an önce almak yönünde bir gayret içerisinde olmalar› gerekir.” dedi.
Otomotiv ve savunma sektörlerinin birbirinin kabiliyetlerinden yararlanabilmesi ve
bunun için izlenmesi gereken
yollar hakk›nda görüﬂlerin
paylaﬂ›ld›¤› konferans›n ö¤leden sonraki bölümünde ise
paralel oturumlar gerçekleﬂtirildi. “Ar-Ge Teknolojilerinde Son Geliﬂmeler”, “Savunma Ana Sanayisi Tedarik Zinciri Yönetimi”, “Savunma Sanayisinden Otomotiv Sanayisine Teknoloji Transferi” ve
“Nas›l Co-Designer Olduk?
Zorluklar, Engeller, Faydalar” baﬂl›kl› panellerde, her
iki sektörün önde gelen kurum ve kuruluﬂlar›n›n temsilcileri bir araya gelerek yap›lmas› gerekenleri tart›ﬂt›.
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