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Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Ö
zellikle Kasım ayının son haftasında ardı ardına icra edilen sektörel etkinlikler,
bir kez daha konuyu gündeme getirmemizi ve sektörel etkinliklere ilişkin 
gözlemlerimizi sizlerle paylaşmamızı zorunlu kılıyor.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen TAI Havacılık ve Aviyonik Sistemleri Semineri, Haziran ayında
yine 7’ncisi düzenlenen SAVTEK etkinliğinde olduğu gibi, katılımcı sayısının azlığını 
bir kenara bırakacak olsak bile katılımcı seviyesinin düşüklüğü açısından hayal kırıklığı
yarattı. Özellikle Savuma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in yoğun gündemine
rağmen vakit ayırdığı bir etkinliğe, KOBİ’leri ayrı tutarsak sadece HAVELSAN’ın genel
müdür seviyesinde katılım göstermiş olmasının nedenleri; dahası konuşmacılara 
plaket takdimi esnasında müsteşarın sahnede uzun süre bekletilmesi gibi organizasyon
eksikliklerinin ve sektörel etkinliklerde katılımcı sayısının nasıl arttırılabileceği gibi 
konuların üzerinde düşünülmesi ve gelecek etkinliklerde bu iyileştirmelerin yapılması
gerekiyor. Aksi takdirde, sektörel etkinliklerin kalitesi ve bu etkinliklerden tarafların
beklentileri konusunda yaşanan tartışmalar, uzun süre daha gündemi meşgul etmeyi
sürdürecektir.

Bu noktada, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), Teknokent 
Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) ve Defence Turkey dergisi tarafından organize
edilen International Cyber Warfare and Security Conference etkinliği, sektörel bir 
etkinliğin nasıl organize edilmesi gerektiği konusunda, başarılı örneklerin de 
olabileceğini gösterdi.

Her ne kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve SASAD gibi sektörel kurumların
desteğini alamamış olsa da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kara Sistemleri Semineri (KSS) ise
sektörün böyle bir etkinliğe ihtiyaç duyduğunu gösteren bir havada icra edildi. 
KSS ve benzeri etkinliklerin çok daha geniş bir tabana ulaşan uluslararası etkinliklere 
dönüşebilmesi dileğiyle KSS’den bir gözlemimizle devam edelim. FNSS Strateji ve 
İş Geliştirme Lideri Bülent E. Beyoğlu’na, “Kara Araçları Sektörü Genel Görünümü”
başlıklı sunumunun ardından, Malezya askeri ataşeliğinden katılan bir yetkilinin, 
hem Malezya’da hem Türkiye’de yürütülen projelere ilişkin sorular yöneltmiş olması,
bize göre, KSS’nin çok daha etkin bir platforma dönüşebileceğini ortaya koyan bir 
gelişme oldu.

İkinci 10 yılımıza adım attığımız bu sayımızda, MSI Dergisi’ni, ülkeler arasında, savunma
ve havacılık sanayilerine ilişkin gelişmelerin paylaşıldığı, karşılıklı bir iletişim platformu
olarak konumlandırma hedefimiz kapsamında, ilk olarak, İtalya’nın Türkiye Askeri 
Ataşesi Deniz Kurmay Albay Daniele Civico’yu sayfalarımıza konuk ediyoruz. 
İki ülke ilişkilerin mevcut durumunun değerlendirilmesine yönelik bu kısa söyleşinin
devamında, özellikle yürütülen ortak projeler ve sektöre yönelik muhtemel 
iş birliklerini ele alacağımız çok daha kapsamlı bir söyleşiyi de gelecek sayılarımızda
sizlerle paylaşacağız.

Gündemdeki 15 adet ilave KT-1 siparişi ve bu siparişin HÜRKUŞ Projesi’ne olası 
etkilerinin yoğun bir şekilde tartışılacak gibi göründüğü Aralık ayının öne çıkan 
gelişmelerini ele alacağımız yeni yılın ilk sayısıyla Ocak ayında tekrar birlikte 
olmak üzere…

Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar; yeni bir IDEF yılı olan 2015’in, sektör adına koyulan 
kısa vadeli hedeflerin aşıldığı, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşma yolunda da 
kritik dönüm noktalarının geride bırakıldığı bir yıl olmasını dileriz.



ASELSAN, Kasım ayında
iki önemli iş birliğine

imza attı. Bunların ilki, 
11 Kasım’da yayınlanan
basın bülteni ile duyuruldu.
ASELSAN, yüksek güçlü
nano transistörlerin üretimi
için, BİLKENT Üniversitesi
ile birlikte, ASELSAN 
BİLKENT Mikro Nano 
Teknolojileri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (AB-MikroNano)
şirketini kurdu. Şirket 
kuruluş sözleşmesi, 
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hasan Canpolat
ve BİLKENT Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Atalar tarafından imzalandı.
Bu ortak girişim şirketi 
öncesinde, TÜBİTAK ve 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) tarafından
desteklenen Galyum Nitrat
(GaN) yarı iletken malzemesi
temelli nano transistör 
teknolojisi, ASELSAN ve 
BİLKENT tarafından milli
olarak geliştirilmişti. 
BİLKENT Üniversitesi 
Nanoteknoloji Araştırma

Merkezi (NANOTAM)’nde 
ise GaN temelli yüksek 
performanslı transistörler
üretilmişti. Bu ürünlerin
yüksek hızlarda ve yüksek
güçlerde çalışabildiklerinin
görülmesi ile birlikte, 
laboratuvar testleri 
tamamlanan transistörler,
ASELSAN’da yapılan saha
testlerinde de başarılı bir
şekilde kullanıldı. Üretilen
transistörlerden elde edilen
sonuçların, hedeflenen 
performansların da üzerinde
çıkması sonucunda, 
ASELSAN ve BİLKENT 
yönetimleri, nanoteknoloji
temelli transistörlerin ve 
entegre devrelerin 
Türkiye’de üretilmesi 
konusunda yatırım yapma 
ve ortak bir şirket kurma 
kararı aldı.
BİLKENT’te geliştirilen 
teknolojinin ve bilgi 
birikiminin, yeni kurulan 
AB-MikroNano firmasına
transferi, BİLKENT Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) tarafından
koordine ediliyor. 30 milyon

dolar tutarında bir yatırım 
ile kurulan AB-MikroNano,
Türkiye’de ilk kez ticari
amaçlı transistör ve elektronik
entegre devre üretimi 
yapacak. Şirket tarafından
üretilecek nanoteknoloji 
temelli ürünler, yurt dışına
da ihraç edilecek. ASELSAN
ile Bilkent Üniversitesi iş
birliği ile geliştirilecek 
transistörler, radar 
uygulamalarının yanı sıra
Yüksek Hızlı Tren (YHT), 
yenilenebilir enerji, elektrikli
arabalar ve 4G cep telefon
sistemleri gibi birçok farklı
alanda da kullanılıyor.
İkinci iş birliği ile ilgili 
açıklama ise 24 Kasım’da
yapıldı. ASELSAN, IBM ile
metal-hava pil teknolojileri
ve milimetre dalga tümleşik
devreler üzerinde ortak 
Ar-Ge faaliyetleri yapılacak.
Söz konusu iş birliği ile ilgili
sözleşme, ASELSAN Genel
Müdürü Dr. Faik Eken ve
IBM Genel Müdür Yardımcısı
Kenneth J. Keating Jr. 
tarafından imzalandı.

İki firma, ortak Ar-Ge 
faaliyetleri kapsamında, 
geliştirilecek metal-hava
(metal-air) pilleri, mevcut
Li-ion pillerine göre, aynı
ağırlıkta, en az 5 kat daha
fazla enerji depolayabilecek.
Yeni piller, bu niteliği ile
elektrikli araçların menzil
sorununu tümüyle çözen
kritik bir yapıtaşı olacak.
Mevcut Li-ion pil teknolojileri
ile ancak 160 km (100 mil)
gidebilen aile tipi bir binek
otomobil, geliştirilecek yeni
teknoloji sayesinde, en az
800 km (500 mil) mesafe 
kat edebilecek. Örneğin; 
dört kişilik bir aileyi taşıyan
elektrikli otomobil, tam 
doldurulmuş bataryası ile 
İstanbul’dan Kayseri’ye hiç
şarj edilmeden ulaşabilecek.
Ayrıca, IBM teknolojisi 
kullanılarak geliştirilecek
tümleşik devreler ve bu 
devrelere entegre edilecek
ASELSAN teknolojisi ile 
birçok radar uygulaması için
gerekli teknolojik altyapı 
kazanılacak. Proje kapsamında
geliştirilecek milimetre
dalga tümleşik devrelerin;
araçlarda çarpışma önleme,
sınır koruma, havalimanı 
yabancı cisim tespit, 
meteoroloji, otonom 
iniş yardım amaçlı 
radarların geliştirilmesi 
için kullanılması 
hedefleniyor.
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ASELSAN, İş Birliklerini Bilkent
ve IBM ile Genişletiyor

ASELSAN, Kasım ayında kutladığı
39’uncu kuruluş yıldönümü 
kapsamında, 4.500 çalışanı ile 
Anıtkabir’i ziyaret etti.
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Genelkurmay Başkanlığı, 10 Kasım 
tarihinde İnternet sitesinden 

yayınladığı haberlerle Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden önemli gelişmeleri 
kamuoyu ile paylaştı.
Haberlerden ilki, T129 ATAK 
helikopteriyle ilgiliydi. Verilen bilgiye 
göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
envanterine giren ve Ankara, 
Güvercinlik’te yer alan Kara Havacılık Komutanlığında bulunan 5 adet ATAK 
helikopteri, 5 Kasım’da, konuşlanma yerleri olan Malatya’ya, 2′nci Kara Havacılık
Alay Komutanlığına intikal etti. Böylece ATAK helikopteri, envantere girdikten
sonra, ilk defa Ankara dışında konuşlandırıldı.
İkinci haberde, TSK-2033 Yeniden Yapılanma Çalışmaları çerçevesinde, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının etkinliğini ve caydırıcılığını arttırmak 
maksadıyla gerçekleştirilen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Projeler Koordinasyon 
Toplantıları’nın ikincisi, planlamaya uygun olarak, 5-7 Kasım tarihlerinde, Adana’da
gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Ordu Komutanları,
EDOK ve Ana Ast Birlik Komutanları ile Kara Kuvvetlerinin değişik birliklerinde
görev yapan farklı rütbelerdeki subay ve astsubaylar katıldı. İlk toplantı, 
2-4 Nisan tarihleri arasında, Erzincan'da yapılmıştı.
Üçüncü haberde ise Türkiye'nin, yüksek çözünürlüklü ilk yerli keşif-gözetleme 
uydusu GÖKTÜRK-2’nin, Dünya etrafındaki kutupsal yörüngesindeki 10.000'inci 
turunu, 1 Kasım günü itibarıyla tamamladığı belirtildi. 18 Aralık 2012 tarihinde
uzaya gönderilen GÖKTÜRK-2 uydusu, yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde, 4.800 
adetten fazla görüntüleme görevini başarıyla icra etti. Bu süre zarfında, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ve kamu kuruluşlarının çeşitli görüntü talepleri karşılandı ve 
Dünya'nın çeşitli bölgelerinden görüntülemeler yapılarak 9.850.000 km²’lik alan
kapsandı. Kapsanan bu alanın 1.650.000 km²’lik kısmı, Türkiye üzerinde bulunuyor.
Son haber, 22-29 Eylül tarihleri arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, dünya
çapında önde gelen test merkezinden birisi olan İsveç'in Vidsel Test Atış Sahasında,
Thor's Hammer (Tor'un Çekici) adıyla icra edilen AIM-120C7 (AMRAAM) test 
atışlarına iştirak etmesine yönelikti. Biri asil, diğeri de yedek olmak üzere, 
iki adet modernize edilmiş F-16 uçağı ve bakım ekibi ile katılım sağlanan test 
atışlarında, ABD tarafından sağlanan ölçümlendirilmiş AMRAAM test füzesi, 
MQM-107 hava hedefine karşı, başarıyla ateşlendi. Haberle ilgili açıklamada,
ABD'nin ihraç ettiği AMRAAM füzeleri için geliştirilen yazılımın test edilmesi için
gerçekleştirilmiş atışlara katılan Türkiye’nin, envanterine almayı planladığı 
AMRAAM füzelerinin geliştirme faaliyetine katkı sağlamış olduğu bilgisi de yer aldı.

ATAK Görevde!
©

T
SK

©
T

SK
©

T
SK



6

MSI Dergisi - Aralık 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

SAVUNMA KISA

Elektronik Vadisi ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar
Derneği (SASAD) tarafından düzenlenen 7. TAI Havacılık

ve Aviyonik Sistemleri Semineri ve Sergisi, 25-26 Kasım 
tarihlerinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde 
gerçekleştirildi. 15 teknik çalıştay, 17 kısa sunum ve 
üniversite topluluklarının sunumlarının yer aldığı 
etkinliğin açılış konuşması, Vector Software firmasından
Vance Hilderman tarafından yapıldı.
Etkinliğin açılış oturumunda kısa bir konuşma yapan Otonom
Teknoloji Genel Müdürü Nezir Ertürk de çalışmaları ile ilgili 
bilgiler verdi. Havadan hafif insansız araçlar üzerinde çalışan
Otonom Teknoloji, “yere bağlı balon” kategorisinde geliştirdiği
Doruk sisteminin ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sistemin ilk 
sürümü, 300 metre irtifaya kadar çıkabiliyor. Ertürk, etkinliğin
hemen öncesinde, 1000 metre irtifaya çıkabilecek balonu 
tamamladıklarını; testlerine devam ettiklerini belirtti. Firmanın,
yere bağlı olmayan, kendi başına gezen insansız hava gemisi
TepeGöz ile ilgili çalışmaları ise devam ediyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki havacılık çalışmalarını 
anlatmak üzere kürsüye gelen Cevat Sunol, üniversitenin, 
TEI için turboprop motor testlerinde kullanılacak bir insansız
hava aracı (İHA) geliştirdiğini; bu İHA’nın 180 kg azami kalkış
ağırlığına ve 6 m kanat açıklığına sahip olduğunu ve 30 kg 
faydalı yük taşıyabildiğini anlattı. Sunol, üniversitenin tesislerini
İHA test merkezi olarak konumlandırmak istediklerini de 
sözlerine ekledi. Etkinliğin açılış oturumunun son konuşmasını,
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı. 

Prof. Dr. Demir, konuşmasının başında, boş olduğu 
gözlemlenen salonda, etkinliğin ana sponsoru TUSAŞ’tan
ve etkinliğin yapıldığı üniversite olan ODTÜ’den etkinliğe kaç
kişi katıldığını görmek için, TUSAŞ’ı ve ODTÜ’yi temsil eden 
katılımcılardan ellerini kaldırmalarını istedi ve salonun dörtte
birinin dolu olmasının üzücü olduğunu ifade etti. Türkiye’nin,
2023 yılında, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini
hatırlatan Prof. Dr. Demir, bu yolda Türkiye’nin en önemli 
kaynağının gençleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demir, gençleri
doğru yere kanalize edememenin, kendilerinin en büyük 
vebali olacağını belirterek şunları söyledi: “Başta Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere, sanayi ve teknoloji ile uğraşan
tüm oyuncular bu gerçeğin üzerinde durmalı. Genç insan 
kaynağımızı çok değerli bir madene benzetiyorum. Bunu 
yapabilirsek geleceğe umutla bakabiliriz. Bu tür forumları,
enerjiyi bir araya getirip sinerji oluşturma fırsatı olarak 
görüyorum. Benzer faaliyetlerin devamını diliyorum ve özellikle
bu tür faaliyetlerde desteğin ve ilginin gerçekten yürekten 
olmasını temenni ediyorum”.

BİTES, simülasyon ve eğitim alanlarına yönelik önde gelen ABD menşeli yayınlardan Military Training
Technology (MT2) dergisinin Eylül sayısında yayınlanan ve dünyanın, simülasyon ve eğitim 

alanındaki en başarılı 100 firmasının derlendiği listeye girmeyi başardı. Toplam askeri satış hacmi, 
yenilik ve program etkinliği kriterlerine göre oluşturulan liste, bir sıralama ya da derecelendirme 
içermiyor. BİTES tarafından konu ile ilgili olarak 5 Kasım’da yapılan açıklamada, bu başarının; 
teslim edilen ürünlerin kullanıcı tarafından beğenilmesi ve güvenilmesi ile simülasyon ve eğitim 
alanlarındaki yenilikçi ve çözüme odaklı, tamamen müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
geliştirilmesine borçlu olunduğu vurgulandı.

Bayraktar Taktik İnsansız
Hava Aracı (İHA) Blok B

Geliştirme Projesi’nde, 
17-22 Kasım tarihleri 
arasında yürütülen, 
1. Sistem Kabul Faaliyetleri
başarıyla tamamlandı. 
Baykar Makina tarafından 
24 Kasım tarihinde yapılan
açıklamada, kabul 
faaliyetleri kapsamında;
buzlu bulut, 83 km/saat 
hızında darbeli rüzgâr, 
türbülans gibi olumsuz 
hava şartlarında uçuş ile 

37 km/saat hızında darbeli
yan rüzgarda otomatik 
iniş gibi zorlu şartlarda, 
6 adet İHA platformunun
fonksiyonel ve performans
uçuşlarının hatasız olarak
tamamladığı belirtildi. 
Bu uçuşlar sırasında 
otomatik taksi, otomatik 
kalkış, seyir, yarı otonom
kullanım, otomatik iniş ve
otomatik park işlemleri 
gerçekleştirildi.

Sektör, TAI Havacılık
ve Aviyonik Sistemleri 
Semineri’ne İlgisiz Kaldı

Bayraktar Taktik İHA İçin Kabul İşlemleri Tamam

BİTES, Simülasyon ve Eğitim Alanında 
En Başarılı 100 Firma Arasında
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Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Otonom Teknoloji 
Genel Müdürü Nezir Ertürk.





HAVELSAN ve Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş.’nin, aralarında 

imzaladıkları Stratejik İşbirliği 
Anlaşması kapsamında 2 yıldır üzerinde
çalıştığı ve ortaklaşa geliştirdiği Kablosuz
Kabin İçi Eğlence Sistemi (Wireless IFE),
SKYFE’nin ilk prototipinin kurulum, 
entegrasyon ve uçak içi yer testleri 
tamamlandı. HAVELSAN tarafından 
konuyla ilgili 18 Kasım’da yapılan 
açıklamada, kurulumunun 
gerçekleştirildiği ilk uçağın, Türk Hava
Yolları (THY)’nın JFO kuyruk numaralı 
Boeing 737-800 tipi Edirne isimli yolcu
uçağı olduğu belirtildi. Türkiye’de 
geliştirilen ilk yerli kabin içi eğlence 
sistemi, yolcuların tablet, dizüstü 
bilgisayar ve akıllı telefon gibi kişisel
elektronik cihazlarına iOS, Android ve
web uygulamaları üzerinden kablosuz 
ağ bağlantısı (Wi-Fi) aracılığıyla hizmet
verecek. Sertifikasyonu ile ilgili 
başvurusu 30 Haziran’da yapılan 
sistemin, önümüzdeki Ocak ayı içerisinde
sertifikasyon onayını alması bekleniyor.
Kasım ayında, HAVELSAN’dan bir de 
ödül haberi geldi. Firma tarafından 
3 Kasım’da yapılan açıklamada, 
HAVELSAN’ın “Stevie International 
Business Awards 2014” organizasyonunda,
“Yılın En İyi IT Departmanı” dalında
gümüş ödülü kazandığı bildirildi. 
Açıklamada, dünyanın en saygın 

iş ödüllerinden biri olarak nitelendirilen
Stevie International Business Awards;
şirket performansı, pazarlama, insan
kaynakları, halkla ilişkiler gibi birçok
dalda veriliyor. 10 Ekim’de, Paris’teki
Westin Vendome Otel’de gerçekleşen 
ve 30’dan fazla ülkeden 400’e yakın 
yöneticinin bir araya geldiği ödül 
töreninde, HAVELSAN adına ödülü, 
Bilgi ve Sistem Yönetimi Müdürü 
Zafer Özkan aldı.
HAVELSAN’dan gelen bir diğer haber ise
firmanın CMMI (Capability Maturity Model
Integration / Yetenek Olgunluk Modeli
Entegrasyon) Seviye 3 değerlendirmesini
bir kez daha başarıyla tamamlaması
oldu. Belli bir süre için verilen CMMI 3
belgesi için, bu sürenin sonunda 
tekrar bir denetim gerçekleştiriliyor. 
HAVELSAN tarafından 14 Kasım’da 
yayınlanan basın bültenine göre, 
HAVELSAN’daki söz konusu denetim, 
10-24 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

                                                                                                      www.milscint.com

HAVELSAN,
Sivil Havacılıkta da 
Büyümeye 
Hazırlanıyor
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Stevie International 
Business Awards 2014
töreninde HAVELSAN adına
ödülü, Bilgi ve Sistem
Yönetimi Müdürü Zafer
Özkan (sağda) aldı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, 

25 Kasım’da, Hexagon 
Studio’yu ziyaret etti. 
Hexagon Studio Ar-Ge
merkezini gezen, yapılan 
çalışmalarla ilgili 
yetkililerden bilgi alan ve
firma tarafından prototipleri
üretilen araçları inceleyen
Işık, ziyaretinin sonunda,
"Yerli otomobil için 
ümidim ve arzum çok daha
arttı" dedi.
Hexagon Studio’nun 
otomotiv sektörünün yanı
sıra savunma ve denizcilik
sanayisi ile ilgili de önemli
faaliyetler yürütmesi ve 
her iki sektör arasında 
sinerji yaratan bir konumda
olması nedeniyle ziyaret,
sektör tarafından da 
dikkatle izlendi. Ziyaret ile
ilgili Hexagon Studio’dan 
yapılan açıklamada, bir 

Türk markasının ortaya
konması için gerekli 
altyapının Türkiye’de 
mevcut olduğu ve 
firmanın kendi öz 
kaynaklarıyla özgün bir 
taşıt platformu tasarlama 
ve geliştirme yolculuğunda
küçümsenmeyecek bir 
noktaya geldiği vurgulandı.
Kocaeli TAYSAD Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren Hexagon Studio,
kendisini, %100 yerli 
sermayeye sahip 
Türkiye’nin en büyük 
bağımsız Ar-Ge şirketi 
olarak tanımlıyor. 
2011 yılında, Ar-Ge Merkezi
Belgesi alan Hexagon 
Studio, ulaşım sistemleri,
savunma, havacılık ve 
denizcilik alanlarında 
faaliyet gösteriyor. 
Firma, raylı ulaşım 
sistemleri alanında Milli

Yüksek Hızlı Tren konsept
tasarımını da yürütüyor. 
Tasarım ve geliştirme 
döngüsünün tamamına 
yönelik özgün çözümler
üretme kabiliyetine sahip

olan firma, yurt içi 
projelerin yanı sıra yurt dışı
projelerde de yer alıyor ve
sektörünün önde gelen 
Avrupalı firmalarına hizmet
veriyor.

Hexagon Studio, Yeteneklerini En Üst Seviyede Anlattı
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Milli Savunma Bakanlığı himaye ve desteğinde, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 

yönetim ve sorumluluğunda, 5–8 Mayıs 2015 tarihlerinde, 
İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 12’incisi 
düzenlenecek IDEF fuarının startı, 12 Kasım’da, Ankara 
JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilen resepsiyonla verildi.
Resepsiyona, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir, TSKGV Genel Müdürü Fikri Gönültaş, Milli Savunma
Bakanlığı (MSB), Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve
TSKGV yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen general,
subay ve astsubaylar, çok sayıda yabancı askeri temsilci ile
yerli ve yabancı şirket temsilcileri katıldı.
Gecede, açılış konuşmasını yapan TSKGV Genel Müdürü 
Gönültaş, TSKGV’nin IDEF fuarını, MSB’nin himaye ve 
desteğinde iki yılda bir düzenlediğini ve 1993 yılından bugüne
kadar, 11 tane IDEF fuarını başarıyla icra ettiğini söyledi. 
Bir marka hâline gelen ve Avrasya buluşması olarak da 
isimlendirilen IDEF fuarının; katılımcı ülke, heyet ve firma 
sayısı itibarıyla bölgenin birinci ve dünyanın en büyük 
5 savunma sanayi fuarından biri konumunda olduğunu 
belirten Gönültaş, IDEF fuarlar dizisinin 12’ncisi olan IDEF’15
fuarında da geleneksel Türk misafirperverliğinin en iyi 
şekilde gösterileceğini söyledi.
Daha sonra kürsüye gelen TSKGV Fuar Şube Müdürü Erdinç
Soyak, IDEF’15 fuarının tanıtımını yaptığı sunumunda, 
rakamsal verilere yer verdi. IDEF’13 fuarına, 51 ülkeden 
794 firma ve firma temsilcisi; 81 ülke ve 2 uluslararası 
kuruluştan 531 üst düzey yabancı heyet üyesi katıldı. Heyet
üyelerinin arasında; 21 bakan, 5 genelkurmay 2’nci başkanı, 
6 kuvvet komutanı, 14 bakan yardımcısı ve 8 müsteşar yer
aldı. Fuar, 110 ülkeden, 54.210 profesyonel tarafından ziyaret
edildi. IDEF’13 fuarında, bir önceki fuara göre, katılımcı 
sayısında %25; heyet üyesi sayısında ise %22 artış kaydedildi.
Genelkurmay Başkanlığı, MSB, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 
SSM, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün tedarik birimleri için teşkil edilen 
20 görüşme ofisinde, 2.200'ün üzerinde randevulu görüşme
gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca, 20 toplantı ve teknik 
sunum ve 17 imza töreni yapıldı.

Soyak, konuşmasında, IDEF’15 fuarına yapılan başvurulara
göre, gerçekleşmesi beklenen rakamlara da yer verdi. 
Fuara 50’den fazla ülkeden, 800’ün üzerinde firmanın 
katılması bekleniyor. Ayrıca MSB tarafından, 126 ülkenin 
savunma bakanı,71 ülkenin tedarik makamları, 
14 uluslararası organizasyon başkanı ve 4 ülkenin ulusal 
silahlanma yöneticisi fuara davet edildi. Fuarda, karar 
vericiler ve tedarikten sorumlu birimler için, 21 görüşme 
ofisi oluşturulması planlanıyor.
Soyak, konuşmasını, yabancı misyon temsilcilerinden, 
ülkelerinin üst düzey heyetleri ve savunma sanayi 
firmalarının katılımı konusunda desteklerini; savunma 
sanayisi firmalarından da fuara katılımlarını ve basın 
mensuplarından ise yapacakları yayınlarla potansiyel 
katılımcıları ve kamuoyunun bilgilendirmesi konusunda 
katkılarını beklediklerini söyleyerek bitirdi. Konuşmaların 
ardından, davetlilere, IDEF’15 tanıtım filmi gösterildi.
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IDEF 2015 Start Aldı
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TSKGV Genel Müdürü
Fikri Gönültaş

TSKGV Fuar Şube Müdürü
Erdinç Soyak





SAVUNMA KISA

Endonezya’nın başkenti
Cakarta’da bu yıl 6’ncısı

düzenlenen Indo Defence
fuarı, 5-8 Kasım tarihlerinde
kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Kara, deniz ve hava 
sistemlerine yönelik olarak
gerçekleştirilen fuara, 
Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI) 
tarafından, ilk defa milli 
katılım organizasyonu 
düzenlendi. Savunma ve 
Havacılık Tanıtım Grubu
(TDA) da bir infostand ile 
fuarda yer aldı.
Fuar ile ilgili faaliyetlerini 
bir basın bülteni ile duyuran
firmalardan ASELSAN, 
standında; askeri ve 
profesyonel haberleşme 
sistemleri, Muhafız Uzaktan
Komutalı Silah Sistemi, 
IGLA füzeleri ile teçhiz 
edilmiş alçak irtifa hava 
savunma sistemi, termal 

ve gece görüş sistemleri ile
radar ve elektronik harp 
sistemlerinin sergilendiğini
belirtti. Açıklamada, 
ASELSAN standının 
Endonezya Silahlı Kuvvetler
Komutanı Orgeneral 
Dr. Moeldoko ve Endonezya
Deniz Kuvvetleri Komutanı

Oramiral Marsetio tarafından
ziyaret edildiği; Oramiral
Marsetio’ya, özellikle 
Muhafız Uzaktan Komutalı
Silah Sistemi’nin tanıtıldığı
bildirildi.
Otokar ise fuarda COBRA 
ve KALE araçlarının yanı sıra
TULPAR aracının maketini

sergiledi. Fuarda, Endonezya
Silahlı Kuvvetler Komutanı
Orgeneral Moeldoko ve 
beraberindeki heyet 
Otokar standını ziyaret 
ederek şirket ve ürünleri
hakkında Genel Müdür 
Serdar Görgüç’ten detaylı
bilgi aldı.

Türkiye, Endonezya’da, SSI Liderliğinde Bayrak Gösterdi
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Otokar, bu yıl ilk defa Türkiye’de düzenlenen ve 
19-20 Kasım tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen 

Automotive Testing Show & Expo etkinliğine katıldı. 
Otomotivin yanı sıra havacılık ve uzay endüstrileri için 
test ve geliştirme ekipmanı üreten tedarikçileri 
bir araya getiren ve deneyimlerini paylaşma imkânı sunan 
etkinlikte, Otokar’ın standında, test imkânlarına ve 
firmanın bu alandaki teknolojik atılımlarına vurgu yapıldı.
Otokar’dan konuyla ilgili 19 Kasım’da yapılan basın 
açıklamasında, gerçek hayatı benzeştiren modern 
ve teknolojik test altyapı ve metotları sayesinde, 
Otokar’ın ürün geliştirme ve devreye alma süreçlerini 
zaman ve maliyet yönüyle rekabetçi hâle getirebildiği 
belirtildi. Açıklamada ayrıca Otokar’ın, bünyesinde 
yer alan test imkânları ile birçok yönden Avrupa’nın 
sayılı test merkezleri arasında yer aldığı ve bu test 
imkânlarının, Ar-Ge faaliyetleri yürüten diğer tüm sanayi 
ve araştırma kuruluşlarına test hizmeti verecek şekilde 
açık tutulduğu vurgulandı. Otokar Test Merkezi’nin 
imkânları arasında; Dinamometreli İklimlendirilmiş 
Test Odası, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol 
simülatörü ve Türkiye’nin en büyük Elektromanyetik 
Uyumluluk Test Merkezi ile zırhlı araçlar ve Altay tankı 
projesi için oluşturulan mayın test ekipmanları ve balistik 
laboratuvarı sayıldı.

Otokar, Test İmkânlarını ve
Teknolojilerini Tanıttı
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Avustralya’nın, Yeni Nesil
Havuzlu Çıkarma Gemisi

Tedarik Projesi kapsamında
tedarik edilen 2 gemiden, 
inşası tamamlanan ilk gemi
olan HMAS Canberra, 
28 Kasım’da gerçekleştirilen
törenle Avustralya Kraliyet
Deniz Kuvvetlerine teslim
edildi. Törende bir konuşma
yapan Avustralya Savunma

Bakanı David Johnston,
HMAS Canberra’nın askeri
görevlerinin yanı sıra insani
yardım görevlerinde de
önemli bir rol oynayacağını
vurguladı. Navantia’nın 
İspanyol Deniz Kuvvetleri
için geliştirdiği LHD 
“Juan Carlos I” tasarımı

esas alınarak geliştirilen
Avustralya’nın havuzlu 
çıkarma gemilerinin tekne
kısmı, Navantia tarafından
İspanya’da inşa edildikten
sonra Avustralya’ya 
gönderiliyor ve gemilerin 
inşası Avustralya’da 
tamamlanıyor. Projenin 
2’nci gemisi HMAS 
Adelaide’nin ise gelecek yıl
teslim edilmesi öngörülüyor.
Bu teslimattan 4 gün önce
de 24 Kasım’da, Navantia 
tarafından Avustralya 
Kraliyet Deniz Kuvvetleri için

inşa edilen 12 adet hızlı 
çıkarma aracının 9’uncusu
teslim edildi. Bu araçlar,
HMAS Canberra ve HMAS
Adelaide havuzlu çıkarma
gemilerinde görev 
yapacaklar.

Navantia’dan Avustralya’da Çifte Teslimat

ROKETSAN, Ankara’daki
ana yerleşkesi ve Bilkent

Cyberpark’taki ofislerine ilave
olarak üçüncü tesisini de 
hizmete soktu. Kullanıcılara
ve müşterilere yakın 
çalışmanın yarattığı sinerjiyi
ve teknolojiyi dikkate alan
ROKETSAN, Sabiha Gökçen
Havalimanı’nın da içinde 
bulunduğu ileri teknoloji
parkı (İTEP) yerleşkesinde
bulunan İstanbul Teknopark’taki yeni ofisini açtı. İstanbul 
ROKETSAN Teknopark Ofisi’nin açılışı, 25 Kasım’da, Yönetim
Kurulu Başkanı Korgeneral (E) Dr. Eyüp Kaptan, Yönetim 

Kurulu Üyesi Ekin Özker, Genel Müdür Selçuk Yaşar ve 
Genel Müdür Yardımcısı Necip Pehlivantürk’ün katılımlarıyla
gerçekleştirildi.

ROKETSAN
İstanbul’da
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Dr. K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Bir şirketin ya da bir sektörün durumunu anlamak için, bazı
değerlerin rakamsal büyüklüğüne bakılır; bunlar arasında
ciro ve ihracat, önemli göstergeler arasında yer alır. Türk

savunma ve havacılık sektörü söz konusu olduğunda, dışarıdan
bakan birisi, bu iki parametre ile ilgili farklı kaynaklarda farklı ra-
kamlarla karşı karşıya kalabiliyor. Önce, bu iki konuda, bu yıl
içinde açıklanan rakamlarla ilgili duruma bakalım.

Sektör Rekoruna Erteleme
ABD merkezli haftalık Defense News dergisi, 4 Ağustos tarihli sa-
yısında, Çin’de faaliyet gösterenler hariç, dünyanın en büyük 100
savunma sanayisi firmasının sıralandığı, Top 100 listesini açıkladı
ve ASELSAN, bu sene, 1.001,4 milyon dolarlık savunma cirosu ile
67’nci sıraya yükseldi. ASELSAN’ın 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nda da
firmanın cirosunun 1 milyar doları geçtiği belirtildi.
Bu, Türk savunma sanayisi için kuşkusuz büyük bir haberdi: Bir Türk
şirketi, ilk defa 1 milyar dolar ciroyu geçmişti. Fakat ASELSAN’ın
borsaya açık bir şirket olarak bildirdiği rakamlarda herhangi bir
hata olmamakla beraber, mevzuattan kaynaklanan farklılıklar
nedeni ile herkes aynı fikirde değil. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın 2013 Yılı Sektör Analizi çalışmasında yer alan; “Sa-
vunma & Havacılık Satışlarına Göre İlk 25 Firma” listesindeki ra-
kamlara göre, ASELSAN’ın 2013 yılı cirosu, 940,35 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Bu farkın nedenini sorduğumuz yetkililer,
ASELSAN’ın borsa bildirimlerinin, Uluslararası Finansal Rapor-
lama Standartları (UFRS) uyarınca yapıldığını; SSM’nin ise ra-
kamları Vergi Usul Kanunu’na göre derlediğini belirttiler. Bu
açıdan bakıldığında, ASELSAN da SSM de ASELSAN’ın 2013 yılı
cirosu için kendilerince doğru ve geçerli rakamı belirtiyorlar.

İhracatta Hizmet Geliri Farklılığı
Rakamlardaki farklılık durumu, ihracat verileri için de geçerli.
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin rakam-
larına göre, Türk savunma ve havacılık sektörünün 2013 yılı ih-
racatı, 1,391 milyar dolar. Bu rakam, yuvarlanarak sıklıkla 1,4
milyar dolar olarak telaffuz ediliyor. SASAD ise ihracat rakamını,
bir dip not ile 1,569 milyar dolar olarak veriyor. Bu dip notta, “İh-
racat tutarında döviz kazandırıcı hizmet gelirleri de dikkate alın-
mıştır. Bu gelirler dikkate alınmadığı zaman SSI’nın açıkladığı
1,391 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir” ifadesi yer
alıyor. SASAD’ın bu dip not ile ilgili açıklaması ise şöyle: “Döviz
Kazandırıcı Hizmetler kapsamında, üye firmalarımızın diğer ül-
kelerde bakım onarım ve yenileştirme çalışmaları ve mühendislik
ve yönetim hizmetlerinin getirisi durumundaki döviz kazanımları,

SASAD verilerinde hizmet ihracatı olarak yer almaktadır. Bu hiz-
metler, SSI tarafından ihracata dâhil edilmemekte; ancak SASAD
bu hizmetleri ihracat rakamına dâhil etmektedir. Resmi ihracat
rakamı SSI tarafından deklere edilen rakam kullanılmaktadır”.

Sektörün Üyelikleri Henüz Olgunlaşmadı
Bu noktada, derlenen verilerin sektörü ne ölçüde yansıttığı da bir
soru olarak gündeme geliyor. SSI’nın, ICCDA 2014 etkinliğinde da-
ğıtılan broşürüne göre, kişi ve kuruluşlardan oluşan yaklaşık 285
üyesi bulunuyor. Bunların yaklaşık 35 tanesi, kişi üyeler. SASAD’ın
ise Kasım ayının başlarında, 88 asil ve 30 aday üyesi bulunuyordu.
SASAD’ın asil üyelerinden 36’sı, henüz SSI üyesi değil. SSM’nin, “Sa-
vunma & Havacılık Satışlarına Göre İlk 25 Firma” listesinde yer alan
firmaların, 9’unun SSI üyeliği bulunmuyor; 5 tanesi ise SASAD üyesi
değil. Gerek SSI gerekse SASAD’ın bu şartlar altında sektörün ta-
mamını kapsayacak noktada olmadığını gösteren bu tablo dolayı-
sıyla her iki kuruluş birbiri ile iletişim hâlinde olsa da derledikleri
rakamlarda, üye tabanları sınırlarının da etkisinin bulunduğu göz
önüne alınmalı. Firmalarla başta SSM Sanayileşme Portali olmak
üzere diğer kanallardan da bağlantıları bulunan SSM ise ihracat ra-
kamı konusunda SSI ile aynı rakamı, 1.391 milyon doları kullanıyor.

Çözümü Sektör Bulacak
Farklılıkların nedenleri ve bunların nasıl ortadan kaldırılabileceği,
üzerinde yorum yapılabilecek konular; fakat “Şu verileri şu kurum
derlesin, şu bilgiler şu kuruluşta toplansın” gibi uygulanabilir
çözüm önerileri, ancak sektör dinamiklerini ve sektördeki tüm pay-
daşların işleyişlerini çok iyi bilen, bu süreçlerin içerisinde yer almış
kişilerce önerilebilir. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz asıl
nokta ise çözümün öncesinde, rakamlardaki bu durumun farkına
varılması ile ilgili. Çünkü geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen çeşitli
etkinliklerde yapılan konuşma ve sunumlarda, sektörün önde gelen
kurum ve kuruluşlarından üst düzey yöneticiler, Türk savunma ve
havacılık sektörünün ihracat rakamını 1,5 milyar dolar olarak te-
laffuz ettiler. Bu toplantılardan bazılarında, sektör dışından da yerli
ve yabancı katılımcılar vardı ve bu kişilerin aklında, ihracatla ilgili
farklı bir rakam kaldı. Sektörün içindeki kişiler bile farklı rakamlar
telaffuz edebiliyorlarsa sektöre dışarıdan bakanların doğru bilgiye
ulaşmalarını beklemek çok da gerçekçi olmayacaktır.
Bu rakamsal farklılıklara kısa vadede bir çözüm bulunamaması
durumumda, savunma ve havacılık sektörü, hem sektör içinde
hem de sektör dışında, ortalıkta çeşitli farklı rakamların dolaştığı;
ancak hangisinin dikkate alınacağından emin olunamayan bir
sektörmüş gibi algılanabilir. Hiç kuşkusuz, bu, kimsenin gerçek-
leşmesini istemediği bir durum olsa da…
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ANALİZ

Rakamsal Farklılıklar, 
Sektörün İmajına Zarar Verebilir
Türkiye’de, savunma ve havacılık sektörünün paydaşları tarafından son dönemde 
açıklanan çeşitli rakamların, özellikle kurumsal paydaşlar arasında bazı farklılıklar
gösterdiği, dikkatli okurlarımızın da gözünden kaçmamıştır. Söz konusu rakamsal 
farklılıklar, herhangi bir özel amaç güdülmeden, sistemin işleyişinde kendiliğinden 
ortaya çıkan durumlar olsa da özellikle sektör dışındaki kişi ve kurumlarca yanlış 
anlaşılmaya elverişli bir tablo ortaya çıkıyor. Bu farklılıklara, sektörün dikkate alması 
ve çözüm bulması gereken bir konu olarak dikkat çekmek istiyoruz.
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Etkinlik, seminerin organizasyon çalışmalarını yürüten
Y. Müh. Kd. Alb. (E) A. Zafer Betoner’in açılış konuş-
ması ile başladı. Betoner, kısa konuşmasında, ulus-

lararası bir marka olma ve Türkiye’ye kara sistemleri için
bir tartışma platformu kazandırma konusundaki çalışmala-
rının devam ettiğini söyledi. Sözlerini, 3’üncü seminerde tek-
rar görüşme dileği ile tamamlayan Betoner’in kapanış
konuşmasında verdiği bilgilere göre, etkinliği, 2 gün bo-
yunca, toplam 714 kişi ziyaret etti.
Açılış oturumunda kürsüye ilk olarak, Türkiye Kalite Derneği
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Altan geldi ve
“Savunma Sektöründe Kalitenin Önemi” başlıklı konuşmasını
yaptı. Altan, savunma sektörünün rekabetçiliğini arttırmak
için ihracata yönelmek istediğini belirterek şunları söyledi:
“İhracatın artmasındaki en temel ihtiyaç, gerek büyük kuru-
luşlarımızın gerek yan sanayinin yönetim kalitesini arttırmak-
tan geçer. Kalite, üretim kalitesiyle sınırlı düşünülür; oysa
kalite bunun çok ötesinde yönetim kalitesini de ifade eder.
Yönetim kalitesi dediğimizde, kurumlarımızı doğru liderlerle,
doğru stratejilerle, doğru kaynak yönetimiyle, güçlü tedarik-
çilerle, iyi tanımlanmış süreçlerle yönetip, yenilikçilik ve ya-
ratıcılığı hayata geçirerek, sayısal verilerle performansımızı
ifade etmeyi anlıyoruz”. Yönetim ile ilgili bir algıya da dikkat
çeken Altan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunma sanayisi ola-
rak dikkat etmemiz gereken ve bizim için risk oluşturan bir
konu da yüksek teknoloji ile çalışmamızdır. Yüksek teknoloji
ile çalışıyor olmak, iyi yönettiğimiz yanılgısına sebep olabilir.
İleri teknoloji içeren çıktılara sahip olabiliriz; ancak kurum-
daki liderlik anlayışımız çok başarılı olmayabilir; 5 yıl sonraki
başarımızı iyi planlayan stratejilerimiz olmayabilir; süreçler
verimli ve etkili çalışmıyor olabilir; çıktı ve süreçlerde, çalı-
şanların ve diğer paydaşların yenilikçilik ve yaratıcılıklarından
faydalanamıyor olabiliriz. Bir diğer değişle yüksek teknoloji
ile çalışmak, çölde serap görmek gibi, iyi yönettiğimiz serabını
görmemize neden olabilir. Bundan kurtulmanın, bizleri uya-

nık ve gerçeği görür hâlde tutmanın yolu, yönetim modelle-
rinden yararlanmaktır. Yönetim modelleri, bizlere, dünya ça-
pında iyi yönetmenin ne anlama geldiğini öğretirken bizim
bunun ne kadarını başardığımızı ve ne kadarını başarmamız
gerektiğini de anlamamızı sağlar. Bu sayede, kendimizi ne
çok ne de yetersiz görürüz”.
Altan, konuşmasını, dinleyicileri başka sektörlerin, başka ku-
ruluşların ve başka ülkelerin de neler yaptığını yakından takip
etmeye çağırarak tamamladı. Açılış oturumunda ODTÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Atalay da üniversite-sanayi iş birliği
konusunda bir konuşma yaptı.
Açılış oturumunun son konuşmacısı ise Savunma ve Havacılık
Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Danışmanı Emekli Korgeneral
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Kara Sistemleri 
Semineri, Sektörün 

Dinamizmini Gösterdi
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kara Sistemleri
Semineri (KSS), ilkinden farklı olarak, 
sadece sektör firmalarının desteği ile 
3-4 Kasım tarihlerinde, Ankara’da, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde
gerçekleştirildi. Katılım, sektörün tüm 
paydaşlarının hazır bulunacağı bir 
etkinliğe göre daha sönük geçse de 
yapılan konuşmalar ve sunumlar, 
katılımcı beklentilerini karşılayan 
bir paylaşım ortamı yarattı. 
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com
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Abdullah Cahit Sarsılmaz oldu. Sarsılmaz, savunma ve hava-
cılık sektörlerinin geldiği noktayı ve hedefleri, rakamlarla özet-
ledi. Buna göre, kara sistemleri, savunma sanayisinin 2013 yılı
cirosundan %34’lük bir pay alarak yaklaşık 1,5 milyar dolarlık
ciroya ulaştı. Sektör genelinde en çok ihracatı yapılan 10 ka-
lemden 6 tanesi de kara sistemleri ile ilgili olarak gerçekleşti.
SSI’nın üye sayısının 400’e yaklaştığını belirten Sarsılmaz, ulus-
lararası alanda tanıtım çalışmalarına SSI ve Savunma ve Ha-
vacılık Tanıtım Grubu (Turkish Defence Alliance / TDA)
tarafından devam edileceğini söyledi. Sarsılmaz, sözlerini,
KSS’yi çok yararlı bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini belir-
terek tamamladı.
Etkinliğin 2’nci gününün açılış oturumunda ise AFCEA Türkiye
Genel Sekreteri K. Zafer Selçuk’un AFCEA’yı tanıtan sunumu-
nun ardından, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
(OSSA) Koordinatörü Hilal Ünal, “Savunma İhracatının Gelişti-
rilmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. OSSA’nın kurulu-
şunu anlatan Ünal, OSTİM’de yer alan yaklaşık 5.000 firmayı

konu alan rekabet analizi sonunda ortaya çıkan sektörleri des-
teklemek için kümeler oluşturduklarını ve bunlardan bir tane-
sinin de OSSA olduğunu söyledi. Üye sayısı 143’e ulaşan OSSA,
cirosunun en az %60’ını savunma ve havacılık sanayilerinde
gerçekleştiren firmaları üye olarak alıyor. Kümenin Ankara dı-
şında da üyeleri bulunuyor. OSSA’nın sadece firmalar tarafın-
dan yönetildiğini, kendisinin de bir firmanın ortağı olduğunu
ifade eden Ünal, OSSA’nın kurumsal yönetim sistemini kendi-
lerinin tasarlattığını ve İnternet üzerinden yönetilen bir küme
olduklarını belirterek, Türkiye’de bir ilk olan bu yönetim sistemi
ile kararları çok hızlı alabildiklerini; bunun da kendilerine bir
avantaj sağladığını vurguladı. Ünal, OSSA’nın başarısını; ana
sanayi ile çalışan, sertifikasyon alan, ihracat yapan, yurt dışın-
daki firmalarla doğrudan iş yapan firmalar yaratması olarak
sıraladı.
Etkinlikte, açılış oturumlarının dışında, paralel oturumlarda da
sunumlar gerçekleştirildi. Öne çıkan sunumlardan hazırladı-
ğımız ayrıntılı haberler, ilerleyen sayfalarımızda yer alıyor.
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Etkinliğin ana sponsorlarından ASELSAN, çalışanlarının
gerçekleştirdiği toplam 8 sunum ile aynı zamanda 

etkinliğin en faal firmasıydı. Etkinliğin açılışında, ASELSAN
adına konuşmayı, ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri
(SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa
Kaval gerçekleştirdi. Kaval, konuşmasının başında, 
dünyadaki jeopolitik gelişmeler çerçevesinde kara 
sistemlerinin önemine değindi ve kara sistemlerinde 
öne çıkan özellikleri şöyle sıraladı:
n Değişkenlik gösteren tehditlere ve dağınık muharebe 

kurgusuna uygun modüler sistem yapıları,
n Hızlı hareket kabiliyeti,
n Doğru ve gerçek zamanlı veri değişimi,
n Güvenilir ve kesintisiz haberleşme,
n Gelişmiş komuta kontrol fonksiyonları,
n Doğru ve hassas hedef tespiti,
n Vuruş hassasiyeti ve
n Yüksek idame ve beka seviyesi.

Kaval, konuşmasının ikinci bölümünde, ASELSAN’ın yeni 
organizasyonu ile ilgili yeni bilgiler verdi. Geçtiğimiz Temmuz
ayında duyurulan organizasyon değişiklikleri kapsamında,
ASELSAN’da, kâr merkezi olarak faaliyet gösterecek “Sektör
Başkanlıkları” ile çeşitli işlevlerle ilgili bir dizi genel müdür
yardımcılığı kuruldu. Bunlardan Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Genel Müdür Yardımcılığı, yurt dışında kurulacak Ar-Ge 
merkezleri de dâhil olmak üzere, ASELSAN’ın sahip olduğu
teknolojik kabiliyetlerin yönetiminden, sektör başkanlıklarının
ihtiyaç duyabileceği alanlarda Ar-Ge faaliyetlerinin 
başlatılmasından ve yönetilmesinden sorumlu olacak. 
Kaval’ın ilettiği bilgilere göre, ASELSAN, Türkiye’deki tüm 
Ar-Ge faaliyetlerinin %4’ünü, sanayi Ar-Ge faaliyetlerinin
%10’unu, savunma sektörünün Ar-Ge faaliyetlerinin ise
%43’ünü tek başına gerçekleştiriyor.
Yeni organizasyonla ilgili bir diğer ayrıntı da İnsan Kaynakları
Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı altında kuruluş 
çalışmaları devam eden “ASELSAN Akademi”. 

KSS 2014 ÖZEL

Kara Sistemlerinin Tüm Alanları ASELSAN’ın Kapsamında

ASELSAN ORGANİZASYON ŞEMASI
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ASELSAN Akademi, firmanın başta mühendis iş gücü 
olmak üzere, insan kaynaklarının kariyer planlamasının 
yapılması ve bu planlamaya uygun olarak çalışanların 
teknik ve yönetsel yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik 
akademik faaliyetleri yürütecek.
İş geliştirme ve pazarlama ile ilgili organizasyonunu da 
yeniden düzenleyen ASELSAN’da, yurt içi ve yurt dışı 
iştiraklerin yönetimi ile iş geliştirme faaliyetleri, Strateji 
ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı tarafından 
gerçekleştirilecek. Pazarlama faaliyetleri ise her bir 
sektör başkanlığı tarafından, faaliyet alanlarına uygun 
şekilde, bağımsız olarak yürütülecek.
Kaval, ASELSAN’ın kara sistemlerine yönelik 
organizasyonundaki değişiklerle ilgili de bilgi verdi. 
ASELSAN, yeni yapılandırmasında, tüm kara, deniz ve silah
sistemi faaliyetleri tek bir çatı altında, SST Sektör Başkanlığı
altında toplandı. SST Sektör Başkanlığı, sistem seviyesindeki
faaliyetleri ele alırken, çeşitli alt sistemleri ise diğer sektör
başkanlıklarından tedarik edecek. Kaval, bu konuda 
şunları söyledi:
“İçerisinde telsiz, radar, elektro optik sensörler, komuta
kontrol ve silah sistemi gibi birden çok alt sistemi barındıran
ve özellikle platform üreticilerimizi de ASELSAN’ın hangi
grubu ile çalışacağı konusunda zorlayan veya aynı proje için,
ASELSAN’ın farklı birimlerinden birden farklı teklif almak
veya birden fazla birimle çalışmak zorunda bırakan 
projelerde, tek temas noktası SST Sektör Başkanlığı olacak.
ASELSAN içi gerekli koordinasyon da SST tarafından 
sağlanacak. Bu çalışma şeklimizin, proje paydaşlarımızı da
daha mutlu edeceğini değerlendiriyoruz”.
Kaval, ASELSAN ile MİKES’in, ASELSAN şapkası altında 
birleşmesi ile ilgili faaliyetlere de değindi ve bu konuda 
sürdürülen çalışmaların, yıl sonuna kadar tamamlanmasının
beklendiğini belirtti.

ASELSAN’ın tesisleşme çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda
bulunan Kaval’ın verdiği bilgilere göre, Radar ve Elektronik
Harp Sektör Başkanlığının faaliyetlerini sürdüreceği Gölbaşı
yerleşkesine taşınma faaliyetleri, Kasım ayında başlayacak 
ve Şubat ayında da tamamlanacak. SST ve Ulaşım, Güvenlik,
Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlıkları’nın 
kullanacağı, Temelli’de kurulan Başkent Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki tesisler için ise mimari çalışmalar devam 
ediyor. ASELSAN, burada satın aldığı arsa üzerine inşa 
edeceği tesislerde, sistem seviyesinde teslimatlar 
gerçekleştirdiği; radar, elektronik harp ve hava savunma
projelerinde nihai entegrasyon ve test faaliyetlerini 
yürütmeyi öngörüyor.
Kaval, sunumunun 3’üncü ve son kısmını, “Kara 
Sistemlerinde ASELSAN Faaliyetleri” başlığı altında 
gerçekleştirdi. ASELSAN’ın ürünleri hakkında bilgiler ileten
Kaval’ın sunumunda, daha önceden açıklanmamış bazı 
bilgiler de yer aldı. ASELSAN, uzaktan komutalı silah 
sistemlerinin %66’sını yurt dışına satıyor. Uydu sistemleri 
ile ilgili yansıda ise uydu faydalı yükü olarak sentetik açıklıklı
radarın yanı sıra kameranın da gösterilmesi dikkatlerden
kaçmadı.
Kaval, sunumunun sonunda Performansa Dayalı Lojistik
Destek yaklaşımına geçilmesi konusundaki beklentilerini 
dile getirdi.

ASELSAN’dan Tanklara Komple Çözümler
Etkinlikte ASELSAN’ın tanklara yönelik çözümleri, 
Tank Sistemleri Program Direktörü Hikmet Balcı 
tarafından yapılan, “Tank Programlarına Yönelik 
ASELSAN Alt Sistemleri Yetenek ve Üstünlükleri” başlıklı 
sunumda anlatıldı. Balcı, ASELSAN’ın tanklarla ilgili 
çalışmalarının, günümüzde kullanım ömürleri ortalama 
50 yıla yaklaşan bu araçlara güncel teknolojinin 
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uygulanması temeline dayandığını belirtti. ASELSAN, 
tanklara yönelik olarak şu elektronik, elektro-optik ve 
elektromekanik sistemleri tasarlıyor ve üretiyor:
n Yeni Nesil Atış Kontrol Sistemi,
n Elektrikli Top Kule Takat Birimleri,
n Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi

(TKKMBS),
n Tank Sürücü Görüş Sistemi,
n Tank Lazer Uyarı Sistemi,
n Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi ve
n Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi.
Balcı, bu ürün yelpazesi ile ASELSAN’ın, dünyada tankın 
tüm elektronik, elektro-optik ve araç elektroniği (vectronics)
sistemlerini tasarlayan, üreten ve entegre eden tek firma 
olduğunu ifade etti. Firmanın bu özelliği, tanklara yönelik 

çözümlerinde optimizasyon sağlamasına da olanak tanıyor.
Örneğin, ortak işlevlerin bir araya toplanması ile sistemler
için tanka konulan birim (kutu) sayısı azaltılabiliyor. Nişancı
ve komutan periskopları farklı fiziksel şekil ve boyutlarda 
olsalar da aynı elektro-optik birimleri kullanıyor. Ayrıca 
kutuların içinde de tek tip işlemci kartları yer alıyor. 
ASELSAN’ın çözümleri, değişik platformlarda kullanıldığında
da çeşitli avantajlar sağlıyor. Balcı, bu konuda, ALTAY tankı
için geliştirdikleri sistemler ile Leopard 2 Modernizasyonu
çözümünde kullandıkları sistemlerin ortaklıklarına işaret
ederek, bu ortaklığın sağladığı avantajları; lojistik birliktelik,
düşük eğitim maliyetleri, düşük ömür döngüsü maliyetleri 
ve ortak yazılım ve donanım güncellemeleri olarak sıraladı.
Balcı, sunumunda, ASELSAN’ın konu ile ilgili çeşitli 
faaliyetleri hakkında bazı ayrıntıları da paylaştı:
n Kule ile ilgili çalışmalarda kullanılan 25 tonluk kule 

simülatörü sadece ASELSAN’da bulunuyor.
n ASELSAN, geliştirdiği sürücü görüş sistemini 1 ülkeye

ihraç etti.

KSS 2014 ÖZEL

ASELSAN’ın T-72 
tankları için önerdiği 
modernizasyon 
çözümleri.
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ASELSAN’ın T Serisi tankların
periskoplarına yönelik “
form-fit-function” tank termal
nişangâh çözümleri.
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n SARP uzaktan komutalı silah sistemi, komutan 
periskobu ile birlikte çalışabiliyor.

n ASELSAN’ın modernizasyonunu gerçekleştirdiği 
Leopard 1T tankları, Türk Kara Kuvvetlerinin 
envanterindeki tanklar arasında, en düşük arıza 
oranına sahip.

n ASELSAN’ın Leopard 2 Modernizasyonu çözümü ile 
ilgili çalışmalar, geçtiğimiz yıl Mart ayında tamamlandı.
Denemeler kapsamında, yaklaşık 600 atış yapıldı. 
Sunulan çözümün, Finlandiya ve Polonya’nın ihtiyaçları
kapsamında teklif edilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

n ASELSAN, Rus tasarımı tanklar için de çözümler 
geliştirdi. T-72 tankının modernizasyonu için atış 
kontrol sistemi, tank sürücü görüş sistemi, uzaktan 
kumandalı silah sistemi ve tank komuta kontrol 
muhabere bilgi sistemi çözümleri sunuluyor. 
T serisi tankların periskoplarına yönelik, mevcut 
nişangâh ile fiziksel boyutları uyumlu olan tank 
termal nişangâh çözümleri de ASELSAN’ın ürünleri 
arasında yer alıyor.

Projelerde Çalışmalar Tam Hız Devam Ediyor
Etkinlikte gerçekleştirilen diğer ASELSAN sunumlarında,
daha önceki etkinliklerde bahsedilmeyen, bazı önemli 
gelişme ve ayrıntılar da yer aldı.
ASELSAN Kara ve Silah Sistemleri Sistem Mühendisliği 
Müdürü Mehmet Karakaş, “Topçu Atış Kontrol Sistemleri”
başlıklı sunumunda, Panter Çekili Obüsü ile ilgili yaptıkları
çalışmalara değindi. ASELSAN, obüsün hidrolik olan yan 
manevra sistemini, hidro-pnömatik bir düzenekle değiştirdi.
Hassas topçu mühimmatı ile ilgili sorulan bir soruyu 
cevaplandıran Karakaş, bu konuda, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi ile bir 
proje yürüteceklerini; projenin, bu yılın sonuna kadar 
başlamasının öngörüldüğünü ve ürünün 3-4 yıl içinde 
ortaya çıkabileceğini belirtti.
SST Sektör Başkanlığı Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri
Proje Yöneticisi Bülent Başaran, “Kara Platformlarında
Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri” başlıklı sunumunda,
ASELSAN’ın kara platformlarına yönelik uzaktan 
komutalı silah sistemi çözümlerinden SARPER’i, 
sunum için getirdiği maket üzerinden anlattı. 
SARPER, bu haberin hazırlandığı tarihte, ASELSAN’ın 
İnternet sitesinde tanıtılan ürünler arasında 
yer almıyordu. SARP’tan daha hafif olan SARPER, 5,56 mm 
ve 7,62 mm tüfeklerle kullanılabiliyor. Başaran, 
uzaktan komutalı silah sistemlerini 7 ülkeye 
ihraç ettiklerini; talep olması hâlinde, bu sistemleri 
zırhlandırabildiklerini; Nurol Makina'nın Emniyet Genel 
Müdürlüğüne teslim ettiği araçlarda yer alan SARP 
sistemlerinin de zırhlandırılmış olduğunu dinleyicilerle 
paylaştı. Başaran’ın bahsettiği bir diğer çalışma ise bir 
yurt dışı kullanıcı için, Toyota HILUX aracına, Rus menşeli 
bir makinalı tüfek kullanarak entegre ettikleri SARP 
sistemi oldu.
SST Sektör Başkanlığı Hava ve Füze Savunma Sistemleri
Grup Başkanlığı’ndan Güven Solak ise hava savunma 
mühimmatında kullanılmak üzere geliştirilen ve tüm alt 
bileşenleri yurt içinde tasarlanıp üretilmiş olan ilk elektronik
tapanın kalifikasyon çalışmalarında son aşamaya gelindiği
bilgisini katılımcılarla paylaştı.
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Ayyazılım’ın seminer 
gündeminde, 2012 

yılında gerçekleştirilen 
ilk seminerde de tanıttığı 
Bütünleşik Gösterge Paneli
çözümü vardı. Ayyazılım
Genel Müdürü Atilla 
Yenidoğan, etkinlikte, 
“Taktik Araçlarda Kullanıcı
Arayüz Beklentileri ve 
Teknolojik Gelişmeler 
Çerçevesinde Sağlanan 
Kullanım Kolaylıkları” 

başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bütünleşik Gösterge 
Panelleri, analog bilgilerle sayısal 
bilgileri bir arada gösteren paneller olarak 
tanımlanıyor. Taktik araçlarda, sürücü 
tarafından kullanılan bilgilerin bir kısmı
analog kaynaklardan, bir kısmı ise 
çoğunlukla CAN Bus mimarisinde olan 
sayısal arayüzlerden geliyor. Günümüzde,
analog gösterge kullanımı talebi, sadece
bazı araç modernizasyonu projelerinde
gündeme geliyor. Diğer yandan, kamera
kullanımı gibi yenilikler, LCD gösterge 
kullanımını zorunlu kılarak, bir anlamda
Bütünleşik Gösterge Paneli ile ilgili 
altyapının kurulumunu sağlıyor. Yenidoğan,
tümüyle sayısal gösterge taleplerinin de
geldiğini belirterek, gelecekte bu tür 

göstergelerin standart hâle geleceğini öngördüklerini 
söyledi. Bütünleşik Gösterge Panelleri, sürücünün ihtiyaç
duyduğu standart bilgilerin yanı sıra çeşitli uyarıları ve 
durum bilgilerini gösterebiliyor. Ayrıca, seyrüsefer ve 
harita bilgileri, diğer araçların konumları ve durumsal 
farkındalık ile ilgili bilgiler gibi araç komutanının ihtiyaç 
duyacağı bilgiler de tek bir arayüz üzerinden gösterilebiliyor.
Yenidoğan, Bütünleşik Gösterge Paneli’nin bir altyapı 
olarak araçta hazır bulunmasının, araca sonradan entegre
edilecek diğer sistemler açısından da fark yaratacağını, 
bu sistemlerin üreticilerinin, görüntü ve kullanıcı arayüzü 
için bu altyapıyı kullanacaklarını söyledi. Bu yeniliğin, 
aracın içindeki karmaşıklığı azaltacağını da 
değerlendirmelerine ekledi.

Katıldığı etkinlikleri, mühendislik çözümlerini tanıtmak
için bir fırsat olarak gören FİGES, KSS’de, bilgisayar

destekli elektromanyetik analiz çalışmaları ile çoklu 
bünye dinamiği analizleri ile ilgili çalışmalarını anlatan 
sunumlarla yer aldı. Firmanın bilgisayar destekli 
elektromanyetik analiz konusunda gerçekleştirdiği 
örnek çalışmalar, ana başlıklarla şöyle 
sıralanıyor:

n Jenerik bir silah sistemi geometrisi için RKA azaltım 
hesabı,

n Korna ve reflektör anten ve radom analizleri,
n Kablo analizleri,
n Ekranlama etkinliği analizleri,
n Asenkron motor analizi,
n BLDC motor tasarımı ve CFD ısıl analizler ve
n Yıldırımın doğrudan ve dolaylı etkilerinin analizleri.

KSS 2014 ÖZEL

Ayyazılım, Bütünleşik Gösterge Panelleri
ile Araçları Bir Üst Seviyeye Taşıyor

FİGES’in Çalışmaları, Sektör ile Birlikte Çeşitleniyor

Ayyazılım tarafından bir Orta Doğu ülkesi için üretilen bütünleşik gösterge paneli.
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Çalışanlarının 4 sunum gerçekleştirdiği FNSS, özellikle
sektörün genelini ilgilendiren konulardaki sunumlarıyla

dikkat çekti. Etkinliğin ilk gününde, FNSS MILDESIGN 2015
Uluslararası Kara Araçları Tasarım Yarışması’nı tanıtan bir
sunum gerçekleştiren FNSS İş Geliştirme Müdürü Haldun
Olgun, 2023 yılına hızla yaklaştıklarını ve 2023 hedeflerine
ulaşabilmek için, sektördeki tasarımcı sayısını 4-5 katına 
çıkartmak zorunda olduklarını söyledi. Bu hedefe önemli 
katkısı olması beklenen MILDESIGN 2015 yarışmasını tanıtan
Olgun, 1 Kasım günü itibari ile yarışmaya yapılan kayıt 
sayısının 300’ü geçtiği bilgisini paylaştı. Olgun, yarışmanın 
ilk olarak 2011 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 
MILDESIGN 2011’in kazanımlarını şöyle sıraladı:

n 2 finalist FNSS ailesine katıldı.
n FNSS’nin marka değeri yükseldi.
n Tasarımcılar arasında FNSS’nin bilinirliği arttı. 
n Savunma sanayisinin kara araçları sektöründe özgün 

ürün geliştirme faaliyetleri ivme kazandı.
Etkinliğin ikinci günü, FNSS Strateji ve İş Geliştirme Lideri 
Bülent E. Beyoğlu, “Kara Araçları Sektörü Genel Görünümü”
başlıklı bir sunum yaptı. Sonrasındaki soru-cevap kısmı ile 
etkinlikte dinleyicilerin en çok katılım gösterdiği sunum bu oldu.
Beyoğlu, sunumunun başında, Türk kara araçları sektörünün
güçlü ve zayıf yönleri ile bu sektöre yönelik tehditleri ve 
fırsatları, Tablo 1’deki gibi sıraladı.
Beyoğlu, sektörün dışa bağımlı olunan konularını ise şöyle 
sıraladı:

n Güç grubu,
n Silah sistemleri,
n Zırh malzemesi (alüminyum ve çelik) ve
n Algılayıcı teknolojisi.
Beyoğlu, test altyapılarının da önemli olduğunu, bazen birkaç
bin dolarlık bir test için yurt dışına gitmek gerektiğini; böyle
bir durumda, nakliye masraflarının birkaç yüz bin doları 
bulduğunu söyledi.
Beyoğlu, önümüzdeki 10 yıllık dönemdeki iç pazar ile ilgili 
öngörülerinden de bahsetti. Herhangi bir iptal olmazsa yurt
içinde, önümüzdeki 10 yıl için önemli bir proje portföyü 
olacak. Bu projeler arasında; ALTAY tankının seri üretimi, yeni
nesil zırhlı muharebe aracı, Özel Maksatlı Taktik 
Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi, Silah Taşıyıcı Araç Projesi 
ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı Projesi ile bu araçların lojistik
destekleri yer alıyor. Bu projeler için, önümüzdeki 2-3 yıl içinde
ihaleye çıkılması öngörülüyor. Bugün, yılda 300 ila 400 milyon
dolar arasında ciro yapan kara araçları sektörünün cirosunun,
bu projelerin devreye girmesi ile 1 milyar doları aşması 
bekleniyor. Bu da sektörün, en az 2,5 kat büyümesi anlamına
gelecek. Bu doğrultuda, sektörün insan kaynakları ve 
KOBİ’lerle iş birliği gibi konularda da gelişme kaydetmesi 
gerekecek. Beyoğlu, sektörün, bu süreçte, kalifiye alt yüklenicilerini
yaratmak için bir fırsat yakalayacağına da dikkat çekti. Söz 
konusu 10 yıllık dönemin sonunda ise büyük projelerin sona 
ermesi ile sürdürülebilirlik konusu gündemde olacak. Beyoğlu, 
sektörün bu dönemde bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini; 
sürdürülebilirliği sağlamanın yolunun da bu değişimden 
geçtiğini ifade etti. Sürdürülebilirlik başlığı altında Beyoğlu’nun
değindiği bir diğer konu da “lojistikte sanayileşme” oldu.
FNSS’nin Suudi Arabistan’da devlete ait Al Kharj askeri tesisini
işletmesini örnek olarak gösteren Beyoğlu, “Devletin sahip 
olduğu, özel firmanın işlettiği” (Government Owned Company
Operated / GOCO) tesis modelinin, Türkiye’de de 
uygulanabileceğini belirtti. Bir diğer örneği ise yedek parça 
temini ve bakım konularında FNSS ile çalışan Birleşik Arap
Emirlikleri’nden verdi. Beyoğlu, Türkiye’de uygulanan tedarik
sistemine de ayrı bir parantez açtı. Mevcut teklif değerlendirme
sisteminde SSM tarafından uygulanan formül, teklif edilen 
fiyatın yanı sıra yerli katkı ve offset, KOBİ’lerin katılımı, 
teknolojik yatırımlar gibi konuları da dikkate alıyor. Beyoğlu,
tüm bunlara rağmen, formülün yine de maliyeti öne çıkardığını,
ucuz olanın kazandığını belirtti. Beyoğlu, sözlerine şöyle devam
etti:“Ucuz olduğunda da Türk Silahlı Kuvvetlerine en iyisini 
sunamıyorsunuz. Mesela Malezya’ya sunduğumuz çözüm,
muhtemelen Türk Silahlı Kuvvetlerine sunacağımız çözümden
daha donanımlı olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek 40 yıl
kullanacağı araçlar, en ucuz araçlar mı olacak? Bunu tartışmalıyız”.
Beyoğlu’nun sunumundan sonra söz alan Otokar firması 
yetkililerinden Ercan Ertüreten, teklif değerlendirme 
sisteminde kullanılan maliyet hesabına, ömür devri 
masraflarının da dâhil edilmesi gerektiğini söyledi.

KSS 2014 ÖZEL

FNSS’den Sektörün 
Geneline Bakış

GÜÇLÜ YÖNLER
n Özel firmalar
n Genişleyen ürün portföyü
n İhracat ile kanıtlanmış rekabet gücü
n Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

ihtiyaçlarının sürekliliği
n Savunma Sanayii Müsteşarlığının

sektörü sahiplenmesi
n Teknik yeterlilik

FIRSATLAR
n Yaklaşan yurt içi proje portföyü
n Avrupa savunma harcamalarındaki

azalma

ZAYIF YÖNLER
n Alt sistemlerde bağımlılık
n 2’nci seviye firmalarda eksiklik
n Yan sanayinin gelişim ihtiyacı
n Test altyapısı

TEHDİTLER
n Yurt içinde dalgalı talep
n Yurt içinde zorlu rekabet
n Artan uluslararası rekabet

Tablo 1. Türk kara araçları sektörünün güçlü ve zayıf
yönleri ile bu sektöre yönelik tehditler ve fırsatlar
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FNSS İş Geliştirme
Müdürü Haldun Olgun

FNSS Strateji ve İş
Geliştirme Lideri 
Bülent E. Beyoğlu
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Hexagon Studio çalışanları, etkinlikte gerçekleştirdikleri
2 sunum ile sektörün özel ihtiyaçlarına yönelik 

çözümlerini anlattılar. Engin Teke tarafından yapılan; 
“Şeritsiz Mühimmat Taşıma Sistemleri İçin Esnek Sevk 
Birimi ve Mayon Tasarımı” başlıklı sunumda, sistemin 
tasarım tarihçesi şöyle anlatıldı:
n Kavramsal Tasarım aşamasında, 40’dan fazla patent 

incelendi. Lamelli Yapı, Twister ve Flex Chute gibi 
sevk sistemleri, kendi içlerinde değerlendirildi.

n Detaylı Tasarım aşamasında, alt sistem ile beraber, 
toplam parça sayısı 537’ye ulaştı. Toplam ağırlık, 
100 kg olarak hesaplandı. Ağırlık azaltma çalışmaları
kapsamında, sistem ağırlığı, 70 kg’ye indirildi. Bu ağırlık
azaltma çalışmalarında, gereksinimler gözden geçirildi
ve sistemin bazı fonksiyonları değiştirildi. 4 adet prototip
için, yaklaşık 200 adet resim hazırlandı.

n Prototip aşamasında, 4 adet prototip için, yaklaşık 
2000 adet parça üretildi. Bu süreçte, 12 alt yüklenici 
kullanıldı.

n Test aşamasında, yaklaşık 450 adet mühimmat atışı 
gerçekleştirildi. Farklı malzemeler için, galvanik 
korozyon testi ve MIL-STD-810G’de tarifli çevresel 
testler yapıldı.

Hexagon adına yapılan diğer sunum, Umut Cırık 
tarafından, “Top Namlu Ağız Baskısı Tasarımının 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi” başlığıyla 
gerçekleştirildi. Bu çalışmada, sanal ortamda yapılan 
analizlerde, şok dalgalarının etkisinin en doğru şekilde 
görülebilmesi için, dinamik hesaplama ağı metodolojisi 
kullanıldı. Geri tepme kuvveti hesaplamalarında, mermili
(hareketli) ve mermisiz (sabit) hesaplama ağı kullanımı 
arasında, ciddi farklar görülmedi; bu sayede, sabit 
hesaplama ağı metodu ile devam edilerek maliyet ve 
zaman kazanımı sağlandı. Cırık, farklı namlu ağız baskı 
tasarımlarına sahip modellemeler ile 3 boyutlu analiz 
çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’de, kurumsal telekom pazarının, kullanıcı bazında 
en büyük üreticisi konumunda bulunan Karel, seminerde,

savunma ve havacılık sanayisine yönelik çözümlerini tanıttı.
Halka açık bir şirket olan Karel, 150’si Ar-Ge bölümünde 
faaliyet gösteren, 1.335 çalışana sahip. Firmanın cirosu, 
geçtiğimiz sene 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Karel, 
savunma ve havacılık sanayisine yönelik olarak elektronik 
üretim hizmetleri kapsamında iş yapıyor ve elektronik kartlar,
sistemler ve alt sistemler üzerinde çalışıyor. Etkinlikte Karel’in
vurgu yaptığı çözümleri ise DS200U Askeri Sahra Santralı ve
GRC-5218 Radyolink Haberleşme Sistemi oldu. IP özellikli,
esnek ve konfigüre edilebilen bir taktik saha haberleşme 
santrali olan DS200U’nun başlıca özellikleri şöyle sıralanıyor:
n TDM/PCM/SIP tabanlı haberleşme sistemi.
n Sayısal PCM/TDM %100 bloklanmama.
n CNR özelliği ile HF, VHF, UHF askeri ve sivil telsizler ile 

haberleşme yeteneği.
n Çok çeşitli trunk desteği: Geleneksel analog, sayısal, 

ISDN, PRI, E&M, TWT interfaces, E1, Fiber ve IP trunk.
n Radio-Link arayüzü için BNC bağlantı imkânı (GRC5218).
n Yedekli hotswap CPU yapısı.
n Yedekli dâhili güç ünitesi.
n Yüksek gerilim korumalı harici güç kaynağı ve bundan 

akü şarj etme özelliği.
n Kolay kullanım için LCD ve tuş takımlı operatör konsolu.
n Uzaktan erişim arayüzü.
GRC-5218 Radyolink Haberleşme Sistemi’nin özellikleri ise
şöyle sıralanıyor:
n 50 km LOS menzilli hızlı kurulabilen taktik haberleşme 

imkânı.
n 8.448 Mbps (E2) ve 2.048 Mbps (E1) veri hızlarında ve 

tüm çalışma bandında frekans atlama.
n Veri ve ses iletişimini aynı anda sağlama yeteneği.
n IP telefon üniteleri ile görüntülü iletişim yeteneği.
n Özel anten taşıyıcı ünitesi herhangi bir askeri araca 

monte edilebilir.
n Dâhili frekans çeşitlemeli haberleşme tekniği.
n Frekans atlamalı çalışma modunda link kesilmesine neden

olmadan çalışan Otomatik kirli frekanstan kaçma özelliği.
n İki seviyeli ileri hata düzeltme tekniği (FEC).

Hexagon Studio, 
Özel Çözümlerini Anlattı

Karel, Sahra Santralini 
ve Radyolink Haberleşme
Sistemini Tanıttı
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Etkinlikte Otokar çalışanları tarafından yapılan 4 sunum,
firmanın ürün ailesinin genişlemekte ve tüm üyeleri ile

kalifikasyonu tamamlanmış, olgun bir aile hâline gelmekte
olduğunu gösterdi. Otokar’ın yıllar içinde gösterdiği gelişimi,
Otokar Tank ve Zırhlı Taktik Araçlar Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Bakırcı, “Tank ve Zırhlı Araçlar” başlıklı sunumunda
anlattı. Bakırcı, lisans altında üretim sürecinde, gerçek bir
bilgi ve tecrübe aktarımı olmadığına dikkat çekerek, firmaların
bilgiye ulaşmak için kendilerinin çalışması gerektiğini ve
bunun uzun sürebilecek bir çaba olacağını belirtti. Bu 
noktada bir örnek vererek, şunları anlattı: “Bir yabancı firma
ile çalışırken, şase üzerinde bir uygulama yaptık. Firmadan
geldiler; bunu nasıl yaptınız diye sordular. ‘Siz bize şasi resmi
gönderdiniz; ona baktık, yaptık’ dedik. Firmadan gelen 
mühendis, utana sıkıla, ‘O resim doğru değildi ki’ dedi. Biz de
‘Biliyoruz, gelen şasiyi baştan aşağı ölçtük’ dedik. Hiç kimse,
size bir resme güvenmemeniz gerektiğini bile söylemiyor. 
O ürünü anlamanız, algılamanız lazım. Özellikle üzerine bir
şeyler yapacaksanız o bilgileri resimlerden alamazsınız”.
COBRA aracının geliştirilmesinin hikâyesini özetleyen 
Bakırcı, dünyada 20’den fazla ülkede, yaklaşık 3.000 
adedi aktif olarak kullanılan ve gerçek muharebe 
ortamlarında görev yapan bu aracı geliştirip tüm testlerini 
tamamlamalarından sonra, satabilmelerinin 5 yıl sürdüğünü
ifade etti. Bu gelişmelerden çıkarttıkları ders olarak sahada
kalifikasyonun ve pazarlamanın önemine değindi.
Bakırcı, gelişen teknolojinin ürün geliştirme sürecine etkileri
hakkında da konuştu. Otokar, bir projeye başladıktan sonra,
ilk 3-4 ay ürünün nasıl bir ürün olacağını ortaya çıkarmak 
için çalışıyor; ilk senenin sonunda ise ürünün tasarımı 
tamamlanabiliyor. Bu süreçte, pek çok şey, simülasyonlarda
önceden görülebiliyor. Simülasyonlarla ilgili ayrı bir parantez
açan Bakırcı, “Aslında artık simülasyonda yaptıklarımızı 

testlerle doğruluyoruz. Simülasyon her zaman sonuç verir.
Önemli olan o sonuca ne kadar güveneceğinizdir. Biz artık 
o aşamadayız; simülasyonlarımızın doğruluk derecesini 
arttırıyoruz” dedi.
Sektörün ürün geliştirme yaklaşımında değişikliğe ihtiyaç 
duyulduğu değerlendirmesini paylaşan Bakırcı, artık “proje
verin, yapayım” döneminin bitmesi gerektiğini ifade etti. Bu
doğrultuda, Otokar’ın, ALTAY projesinde aldığı destekten 
hareketle kendi öz kaynaklarını kullanarak bir dizi paletli
araç geliştirme çalışması başlattığını, TULPAR’ın bunun bir
örneği olduğunu anlattı. Bakırcı, ilk hedeflerinin, her zaman

KSS 2014 ÖZEL

Otokar’ın Ürün Ailesi 
Olgunlaşıyor
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Otokar, tasarım sürecinde gerçekleştirdiği simülasyonlarda, gerçek test çok yakın sonuçlar alabiliyor
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Otokar Tank ve
Zırhlı Taktik Araçlar
Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Bakırcı

Otokar 
ALTAY Proje Müdürü 
Dr. Mehmet Karaaslan
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Türk Silahlı Kuvvetlerine araç satmak olduğunu; ama bunun
yanında ihracat pazarlarında da rakipleri ile rekabet ederek,
yan yana testlere girip başarıyla çıkarak satış başarıları 
elde etmek istediklerini kaydetti. Bakırcı, Otokar’ın Ar-Ge
harcamalarının cirodaki payını ise %4,4 olarak verdi.
Bakırcı’nın sunumunda, bazı projelerle ilgili gelişmeler 
hakkında da bilgiler yer aldı. Buna göre, ARMA 8x8 aracı, 
90 mm’lik kule ile amfibik testleri başarıyla geçti. TULPAR’ın
amfibik sürümünün de çok yakın zamanda yüzdüğünün 
görüleceği belirtildi.
Bakırcı, önümüzdeki dönemin kritik konularını; mayına karşı
dayanıklılık, güç grubu ve soğutma sistemi ve amfibi kabiliyet
olarak sıraladı. Sunumunun sonuç kısmında da şu maddeleri
sıraladı:
n Savunma Sanayii Müsteşarlığının, bugüne kadar sektörün

önünü açan olumlu politikalarının devam etmesi, 
sektör açısından çok önemlidir.

n Ar-Ge ağırlıklı yatırımların ve özellikle sistem entegrasyon
kabiliyetinin sağlanmasına yönelik projelerin üretilmesi
gereklidir.

n Kullanıcı ve üretici arasındaki bağın geliştirilmesi, 
kritik öneme sahiptir.

ALTAY Projesi’nde Her Şey 
Plana Uygun İlerliyor
Etkinliğin en merak edilen sunumlarından biri, Otokar 
ALTAY Proje Müdürü Dr. Mehmet Karaaslan’ın, “ALTAY 
Projesi” başlıklı sunumuydu. Bu sunum sırasında salonun
kalabalıklığı gözlerden kaçmadı. Dr. Karaaslan, projenin

“Dönem I – Tasarım ve Prototip Üretim Dönemi”nin, “Prototip
Geliştirme ve Kalifikasyon Aşaması”nda bulunduğunu ve 
takvimine uygun olarak devam ettiğini söyledi. Sunumun 
yapıldığı tarihte, ilk prototip (PV1) teste hazır; 2’nci araç (PV2)
ise montajın son aşamasındaydı. Dr. Karaaslan, Hareket 
Kabiliyeti Ön Prototipi (Mobility Test Rig / MTR)’nin 
testlerini tamamladığını bildirdi. MTR; Otokar test pistinde 
ve Şereflikoçhisar, Çerkezköy ve Sarıkamış’ta, arazide, 
toplam 4.000 km’nin üzerinde mesafe kat ederek dayanıklılık
testleri gerçekleştirdi. Bu testler sırasında ve testlerin 
sonunda, tüm alt sistemler incelendi ve dayanımları 
doğrulandı. Atış Kabiliyeti Ön Prototipi (Firepower Test Rig /
FTR) ise Şereflikoçhisar’da 500’den fazla atış yaptı. Sunumun
yapıldığı tarihte, Ateş Gücü Testleri devam ediyordu.
ALTAY projesinin mevcut sözleşmesi, seri üretime yönelik
bazı çalışmaları da içeriyor. “Dönem II Seri Üretim Sözleşme
Çalışmaları” başlığı altında yürütülen çalışmalar, proje 
sözleşmesi uyarınca, 2013 yılının Haziran ayında başladı. 
Bu çalışmalar, 2015 yılının Eylül ayında tamamlanacak. 
Ayrı bir sözleşme olarak imzalanacak olan seri üretim projesi
kapsamında üretilen ilk tankın ise 2017 yılının Mayıs ayında
üretim bandından inmesi öngörülüyor.

Otokar Balistik ve Patlama Analiz Birim Yöneticisi Atıl Erdik, “Mayın Patlamasının 
Mürettebata Etkilerinin Sayısal Simülasyon Yöntemleriyle İncelenmesi” başlıklı sunumunda,
ARMA için gerçekleştirilen mayın patlaması simülasyonları ile ilgili bilgi verdi. Erdik’in 
sunumu, özellikle bu konuda araştırma ve çalışma yapanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Otokar, URAL aracı ile hidrolik yol simülatöründe gerçekleştirdiği hızlandırılmış
testlerde, aracın ömür devrinde yaşanabilecek sorunları önceden görüp, araç envantere
alınmadan gerekli tedbirleri alabiliyor.

Otokar, geliştirme çalışmaları
kapsamında, test parkurunda
kaydettiği yükleri, daha sonra
hidrolik yol simülatöründe
araca tekrar uygulayabiliyor.
Fotoğraflarda URAL aracının
testleri görülüyor.
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Seminerde ROKETSAN adına yapılan sunumlarda, 
ROKETSAN Balistik Koruma Merkezi (BKM) ön plana

çıktı. Faaliyetlerine, 2009 yılında yürürlüğe giren sözleşme ile
ALTAY tankının zırhının geliştirilmesine yönelik proje ile 
başlayan BKM, zırh konusunda farklı alanlardaki çalışmaları
ile bir mükemmeliyet merkezi hâline geldi. ROKETSAN 
İleri Malzemeler ve Balistik Koruma Proje Müdürü Timur
Akgül, “ROKETSAN Balistik Koruma Çözümleri” başlıklı 
sunumunda, bu çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. ROKETSAN,
ALTAY tankı için geliştirdiği zırh sisteminin kalifikasyonunu,
2013 yılında tamamladı. Sistem seviyesi faaliyetlerin yerine
getirilmesinin ardından, bu proje ile ilgili çalışmaların 2015
yılında tamamlanması hedefleniyor. ROKETSAN, bir yandan
da seri üretime yönelik hazırlıklara devam ediyor. Firma, 
zırh sistemine yönelik seri üretim sözleşmesini ise 2015 
yılında imzalamayı hedefliyor.
Alansal koruma konseptleri üzerinde de çalışan BKM’nin 
ele aldığı bir diğer proje de Modüler Geçici Üs Bölgesi
(MGÜB) Projesi. ROKETSAN, bu projede, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyacı olan MGÜB için gerekli balistik koruma
sistemlerini geliştirdi, üretti ve sistemlerin kurulumlarını
gerçekleştirildi. Bu sistemler, Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine girdi. Akgül, bu sistemlerde kullanılan 

malzemenin hepsinin, yerli kaynaklardan tedarik edildiğini
belirtti. Akgül, BKM’de yürütülmekte olan diğer faaliyetleri
şöyle sıraladı:
n STANAG 4569 Seviye 1’den 5’e kadar koruma sağlayan

zırh çözümleri,
n Hava platformları için Seviye 1’den Seviye 3+’ya kadar 

koruma sağlayan zırh sistemleri ve
n Kara araçları için RPG tehdidine karşı zırh 

çözümleri.
BKM’de Uzman Mühendis olarak çalışan Eralp Akgül de
küçük ve orta kalibre kinetik enerjili tehditlere yönelik 
balistik çalışmaları ve çukur imla tehditlerine yönelik 
balistik çalışmaları anlattı. Akgül, BKM’de geliştirilen 
zırhların üstün yanlarını anlatmak için verdiği örneklerden 
birinde, 7,62 mm mühimmata karşı geliştirilen 
çelik zırhların 180 kg/m2 ağırlığa sahip olduğunu; 
BKM’nin çözümünün ağırlığının ise 65 ile 74 kg/m2

arasında olduğunu söyledi.

ROKETSAN, Zırh Konusunda
Mükemmeliyet Merkezi 
Hâline Geldi
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ROKETSAN 
İleri Malzemeler ve
Balistik Koruma Proje
Müdürü Timur Akgül
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EUROJET, 
Eurofighter’daki 
Başarısını FX/TX’e 
Taşımayı 
Hedefliyor
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Şirketinin FX/TX ile ilgili
çalışmalarına liderlik
eden EUROJET Turbo

GmbH CEO’su Clemens Lin-
den, motor seçiminin önemi
hakkında şunları söylüyor:
“Şüphesiz ki uçak motoru,
seçiminin doğru yapılması
gereken en önemli uçak bile-
şenlerinden birisidir. Uçağı
geliştirecek taraf, hangi mo-
torun kullanılacağını sürecin
başından bilirse uçağın nasıl
tasarlanması gerektiğini de
bilir. EJ200 ile Eurofighter
arasındaki “evliliğin” başarısı,
her iki taraftaki ekiplerin,
projenin en başından beri bir-
likte çalışmış olmalarından
kaynaklanıyor. Bu sayede,
uçak ile motor arasındaki
arayüz son derece uyumlu-
dur. Nitekim Typhoon ile
EJ200 arasındaki arayüz o
kadar kusursuzdur ki, moto-
run değiştirilmesi dahi son
derece basit bir işlemdir ve
EJ200 motorunun 45 dakika
içerisinde değiştirilmesi müm-
kündür. Geçmişte kazandığı-
mız deneyim ve birikimler,
Türk havacılık sanayisinin
programlarına yönelik çalış-
malarımızın da temelini oluş-
turuyor. EJ200’ün son derece
gelişmiş bir ürün olması, 
10 yıldan fazla süredir görevini
başarıyla yerine getirmesi,
500.000’den fazla uçuş saatinin
olması ve kullanıcısına üstün
performans sağlaması, ürü-
nün başlıca avantajlarıdır.
EJ200’ün, farklı seçenekler
arasında en iyisi olduğunu dü-
şünüyoruz; çünkü böylesine
gelişmiş ve güvenilir ürünün
seçilmesi sayesinde, uçak

üreticisinin, aviyonik sistem-
lerin geliştirilmesine ve silah
sistemlerinin entegrasyonuna
daha fazla zaman ayırması ve
odaklanması mümkün ola-
caktır.”
Mevcut şartlar altında, EJ200
motoru, rakiplerine karşı nasıl
bir konumda yer alıyor soru-
suna Linden şöyle cevap veri-
yor: “Elbette FX/TX için
dünyanın en büyük ve önde
gelen motor üreticileri ile reka-
bet edeceğimizin bilincindeyiz.
Ancak ürünümüze güveniyo-
ruz. Özetlemek gerekirse mo-
torumuz istikrarlı ve güvenilir
bir performans sergiliyor; aynı
zamanda göreve hazırlık oranı
yüksek bir ürün. Şu an bir 
rekabet ortamındayız ve dola-
yısıyla rakiplerimizin neler
yapıp yapmadıklarını düşüne-
rek kendimizi meşgul etme-
meliyiz. Şu aşamada konsantre
olduğumuz konu, Türk paydaş-
larımıza, EUROJET’in teklifin-
den elde edecekleri faydaları
iyi anlatmaya çalışmak. Hepi-
miz, EJ200’nin son derece
güvenilir bir ürün olduğunu
ve performansını, geçtiğimiz

10 yıl boyunca Typhoon ile ka-
nıtladığını düşünüyoruz. Eli-
mizdeki ürünün çok iyi olması
nedeniyle bu ürünün başka
platformlara da yerleştirilme-
sini sağlamak için elimizden
geleni yapmamız gerektiğine
inanıyoruz. İşte bu nedenden
ötürü, Türkiye’deki çalışmala-
rımızı başlattık. Ayrıca iş pay-
laşımı ve teknoloji transferi
konularında da Türkiye açısın-
dan son derece iyi ve uygun bir
teklife sahip olduğumuzu dü-
şünüyorum.”
10 yılı aşkın bir sürede geliş-
tirilen EUROJET EJ200 mo-
toru, dünya çapında üstün
performansı, gücü ve reka-
betçi ömür devri maliyetle-
riyle tanınan bir ürün.
Üretilen ilk motorun 2003 yı-
lında teslim edilmesinden
beri, 6 ülkenin uçak filosuna,
1.000’in üzerinde EJ200 mo-
toru teslim edildi. Müşteriler
tarafından en sık dile getirilen
geribildirim ise EJ200’ün ben-
zer itki kuvvetine sahip motor-
lar arasında en iyisi olduğu
yönünde. Bu noktada Linden,
şu konuların altını çiziyor:
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Bir hava aracının tasarımında son derece önemli bir yere sahip
olan gövde ile motor arasındaki ilişki, bir uçak tasarımının da 
karakteristik özelliklerini, performansını ve nihayetinde 
başarısını belirleyen temel unsurdur. Bu nedenle Jet Eğitim
Uçağı ve Muharip Uçak Geliştirme (FX/TX) programının kritik 
kilometre taşlarından birisi de itki sisteminin ya da motorun 
seçimi olacak. Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile 500.000’den
fazla uçuş saatine ulaşan EUROJET EJ200 motoru da FX/TX 
projesinde seçilmek konusunda oldukça iddialı.

Yanma odasının merkezindeki 
sıcaklık, güneşin yüzeyindeki 

sıcaklığın neredeyse yarısı
kadardır; basınç düzeyi ise

okyanusun yarım kilometre 
derinliğindeki basınç 

ile aynıdır.

EUROJET 
Turbo GmbH 

CEO’su 
Clemens Linden
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“EJ200 ile uçan hava kuvvet-
lerindeki pilotlarla ne zaman
görüşsek, bize motorumuzun
mükemmel olduğundan bah-
sediyorlar. Sürekli motorla il-
gili hiçbir sıkıntı olmadığını,
uçakta tek yapmaları gereke-
nin, motoru çalıştırmak oldu-
ğunu ve motorun kullanımının
kolay ve sorunsuz olduğunu

belirtiyorlar. Pilotlardan aldı-
ğımız geribildirimler hep bu
yönde ve bu da bizim açımız-
dan güzel ve memnun edici bir
destek.”
4,5’uncu nesil olarak tanım-
lanan düşük bypass oranlı bir
turbofan motor olan EJ200’de
sekiz kademeli (3 alçak ba-
sınç ve 5 yüksek basınç) bir
kompresör sistemi ve yüksek
basınç ve alçak basınç kade-
melerinden oluşan tek bir
türbin bulunmaktadır. Art ya-
kıcı ile 20.000 lbf itki kuvveti
sağlayan EJ200 motoru, çift

motorlu savaş uçakları açı-
sından idealdir.
Çift ve tek motor konfigüras-
yonları arasında yapılacak
tercihin, FX/TX programının
yönünü de belirleyecek ol-
ması noktasında Linden, iki
motorun tek motordan daha
iyi olduğu yönünde, çok kuv-
vetli argümanları olduğunu
belirtiyor. 2012 yılından beri
EUROJET’in başında bulunan
ve Almanya’nın Aachen ken-
tindeki Technische Hochsc-
hule (Teknoloji Enstitüsü)’de
havacılık ve uzay mühendisliği
dalında yüksek lisansını ta-
mamlayan Linden, konuyla il-
gili şunları söylüyor: “Çift
motorlu tasarımların, teknik
ve güvenlik açısından belli
avantajlar sağladığını düşünü-
yoruz. Bunu görebilmek için,
Typhoon’un performansı ve

güvenilirliğine bakmak yeterli.
Ancak çift motorlu tasarımlar
ile ilgili değerlendirmelerimiz,
sadece kendi çalışmalarımıza
dayanmıyor. Çift motor yakla-
şımını destekleyen çok sayıda
ve kolayca erişilebilir kaynak
bulunuyor. Bu konuda, Ameri-
kan Hava Kuvvetleri tarafından
pek çok veri yayınlandı ve ger-
çekleştirdikleri bir araştırma
kapsamında, tek motorlu
uçakların motor kaynaklı so-
runlar nedeniyle çift motorlu
uçaklara göre 9 kat daha
fazla zayiat verdikleri açıkça
gösterildi. Bunun çeşitli ne-
denleri olmakla beraber, çift
motorlu tasarımların üstün-
lüğü konusundaki mevcut
veri ve kanıtların gayet net ve
tartışılmaz olduğunu söyle-
mek mümkündür. Amerikan
Hava Kuvvetlerinin söz ko-
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EJ200 motoru takılması planlanan
BLOODHOUND SSC’nin, saatte 
1.000 mil (1.609,43 km) hıza ulaşacak 
ilk otomobil olması hedefleniyor.
EJ200 sayesinde bir kurşundan daha hızlı
gitmesi beklenen BLOODHOUND SSC,
dört buçuk futbol sahası uzunluğundaki
bir mesafeyi, 1 saniyede kat 
edebilecektir.

Uçağın kalkışı sırasında, küçük boyutlu birinci kademe türbin kanatçıklarına uygulanan
kuvvet, yaklaşık 10 tondur. Bu kuvvetin etkisi, her bir kanatçığa iki katlı bir otobüs
bağlayıp aşağıya doğru sarkıtmaya eşdeğerdir.
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nusu çalışması, aynı tür mo-
tora ve toplam uçuş saatine
sahip iki tür uçak üzerinde, 3
milyon saatlik bir zaman sü-
resini kapsayacak şekilde
gerçekleştirildi.”
Bu durumda, EUROJET’in
sunduğu motor çözümü
acaba ne kadar iyi sorusu
akla gelebilir. Art yakıcı sis-
temi dâhil, en gelişmiş kom-
presör teknolojisine sahip
EJ200 motoru, yaklaşık 4
metre uzunluğunda; yakıt ve
hidrolik sıvısı hariç boş ağır-
lığı (dry weight) ise 1.000
kg’dan biraz daha düşük. Mo-
torun itki / ağırlık oranı ise
10’a yakın.
Birleşik Krallık, Almanya, İs-
panya, İtalya, Avusturya ve
Suudi Arabistan olmak üzere
6 farklı ülkenin hava kuvvet-
leri tarafından kullanılan
EJ200 motoru, performan-
sıyla ilgili bazı etkileyici veriler
de ortaya koyuyor. Örneğin,
500.000’den fazla uçuş saatine
rağmen, motorun uçuş sıra-
sında durma oranı (flight shut
down rates) endüstri ortala-
masının epey altında. Orta-

lama motor sökülme zaman-
larının, şartnamelerde talep
edilen sürelerden çok daha iyi
olmasının yanı sıra EJ200’ün
güvenilirliği ile ilgili veriler de
beklenenin çok üzerinde.
EUROJET yetkilileri, en geliş-
miş teknolojilere sahip EJ200
motorunun uçuş saati açısın-
dan böylesine önemli bir kilo-
metre taşını geçmiş olmasının,
potansiyel müşterilerin ger-
çekleştirecekleri incelemeler
için kuvvetli ve sağlam bir da-
yanak oluşturacağını düşünü-
yorlar. Bu veriler, her şeyden
önce ürünün güvenilir oldu-
ğunu gösteriyor. Bu noktada
Linden, motorun performansı
ile ilgili şunları söylüyor:
“Motorun son derece güveni-
lir olduğu konusunda her-
hangi bir şüphe yok. Daha
önceki motor nesilleri ile kar-
şılaştırıldığında, müthiş bir
uçuş saati performansına
sahip olduğumuzu görmek
mümkün: Motor başına, orta-
lama 1000 saatten fazla. Ni-
tekim İngiliz Kraliyet Hava
Kuvvetleri (Royal Air Force /
RAF)’nde bu konuda birinci

sırada olan Tyhpoon uçağı,
1700 saatlik bir uçuş perfor-
mansı sergiledi. Bu kadar
yüksek uçuş saati perfor-
mansları, savaş uçağı motor-
ları açısından, daha önce hiç
görülmemiş seviyeler; çünkü
çoğu zaman, bu tür motorla-
rın azami uçuş saatleri, sa-
dece birkaç yüz saat ile
sınırlıdır. Örneğin Libya’da
gerçekleştirilen operasyonlara
bakarsak, motorlarımızın gü-
venilirlik düzeylerinin, %99’a
yakın olduğunu; yani muazzam
seviyelerde olduğunu görebili-
riz. RAF tarafından yakın 
zamanda gerçekleştirilen mu-
harebe sortilerine baktığı-
mızda ise EJ200’ün 6000’den
fazla uçuş saati boyunca,
motor reddi (engine rejection)
nedeniyle tek bir uçuş iptalinin
dahi yaşanmadığı görülüyor.
Dolayısıyla bu motorun çok iyi
çalıştığı ve herhangi bir soruna
yol açmadığı açıkça ortada.”
Motorun performansı o kadar
etkileyici ki, İngiliz Kraliyet
Hava Kuvvetlerinden Korge-
neral Simon Bollom, motor
tasarımının “yapısal güveni-

lirliğine” değinerek EJ200’ün
performansı konusunda şu
değerlendirmeleri yapıyor:
“Sadece tek bir yedek motor
aldık; bunun yeterli olacağın-
dan emindik.”
EUROJET’in Satıştan So-
rumlu Başkan Yardımcısı
Colin England, EJ200’ün son
derece başarılı olduğu bir
diğer alanın da ömür devri
maliyetleri olduğunu belirti-
yor. EUROJET’in gelişmiş
bakım yöntemleri, standart
bakım takvimi ve yöntemleri-
nin aksine, motor parçaları-
nın işleyişi ve ömrünün,
motor aktif bir şekilde çalışır-
ken, ileri teknoloji motor iz-
leme sistemleri kullanılarak
izlenmesine imkân tanıyor.
Konuyla ilgili olarak England
şunları söylüyor: “İzleme sis-
temleri, tahmini kullanım de-
ğerlerinden ziyade, gerçek
kullanım değerlerini ölçebili-
yor. Hesaplarımız, kullanıcı-
ların ömür maliyetleri
açısından %50’ye varan ta-
sarruflarda bulunabileceğini
gösteriyor. Esas itibariyle
motorun parçalara ayrılma-
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Motordaki, tek kristalli malzeme 
özelliğine sahip türbin kanatçığı, erime
noktasından 200°C daha yüksek 
sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bunu sağlamak, 
bir fırına yerleştirilmiş bir buz küpünün
erimesine engel olmaya benzer.
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sına ya da motorun belli
zaman aralıklarında uçaktan
sökülmesine gerek bulun-
muyor. EJ200, bu bakımdan
çok avantajlı. Rekabetin yük-
sek olduğu bir pazarda, mali-
yet açısından uygun çözümler
sunmamız gerektiğinin far-
kındayız; EUROJET’in yaptığı
da budur.”
Eşsiz bir tasarıma sahip olan
EJ200, toplam 15 farklı mo-
dülden oluşuyor ve bakım-
onarım süreçleri sırasında, bu
modüllerden 7 tanesi, moto-
run bremzede test edilmesini
gerektirmeden değiştirilebili-
yor. Motorun bakımını kolay-
laştırıp hızlandıran bu özellik,
EJ200’ü farklı kılan avantaj-
lardan biridir. England, ko-
nuya ilişkin şunları belirtiyor:
“Bu tür yaklaşımlar, bizi ra-
kiplerimizden farklı kılıyor. El-
bette ki motorumuz, en
başından ömür devri maliyet-
lerini düşük tutacak şekilde
tasarlandı. Bu sayede, moto-
run ömür devri maliyetlerinin
düşük olduğunu rahatlıkla
gösterebiliriz. Ancak zamanla
kazandığımız deneyimlerden
yola çıkarak, bunu daha da ile-
riye taşıyabileceğimizi ve
ömür devri maliyetlerini daha
da düşürebileceğimizi düşü-
nüyoruz. Bu giderek daha
fazla odaklandığımız konular-
dan birisi. Burada göz önünde
bulundurulması gereken,
bugün kullanılmakta olan mo-
torların, üretilen ilk motor
partisine ait olduğudur. Diğer
bir deyişle motorlarımız üze-
rinde şu ana kadar herhangi
bir iyileştirme gerçekleştir-
medik; çünkü zaten bu yönde
bir gereklilik ya da talep or-
taya çıkmadı. Bu da bize, mo-
toru daha da geliştirmek
açısından büyük bir hareket
alanı tanıyor. Çok sağlam bir
temel üzerinde duruyoruz ve
buradan hareketle büyük bir
gelişime ve büyüme potansi-
yeli yakalamamız mümkün.”
EUROJET’in bir diğer kuvvetli
yanı ise kurulabilecek ortak-
lık ve önerebileceği teknoloji
transferi. Linden, bu konu-
daki görüşünü şöyle dile ge-

tiriyor: “Türkiye’nin, hem ge-
lişimi hem de tarihi açısından
çok önemli bir noktada olduğu
bu dönemde, ülkedeki endüs-
tri ile bağlantılar kurma 
şansına sahibiz. Türkiye 
Cumhuriyeti, 2023 yılında,
100’üncü yılını kutlayacak; bu
çerçevede FX/TX programı,
gerçekleştirilecek 100’üncü yıl
kutlamalarının bir parçası ve
ülkenin üretim kapasitesi açı-
sından kaydettiği büyük iler-
lemeleri gözler önüne seren
bir prestij projesi olma potan-
siyeline sahip. Dolayısıyla bu
dönemde, Türkiye’nin yapa-
cağı yatırımların, ulusal sa-
nayinin teknolojik bilgisini ve
birikimini arttırmaya yönelik
olacağını anlayabiliyoruz. Bu
noktada, EUROJET’in, bu sü-
reçte teknoloji paylaşımında
bulunmasına imkân tanıya-
cak altyapıya sahip olduğunu
ve bu konuda da istekli oldu-
ğunu belirtebiliriz.”
EUROJET; Rolls-Royce (Bir-
leşik Krallık), MTU Aero Engi-
nes (Almanya), ITP (İspanya)
ve Avio Aero (İtalya)’nun oluş-
turduğu bir konsorsiyum. Bu
çok uluslu konsorsiyum ya-
pısı, EUROJET’in, iş birliği ve
ortaklıklar çerçevesinde ça-
lışmak konusunda ne kadar
başarılı olduğunun da bir ka-
nıtı. Söz konusu ortakların
her birinin, hâlihazırda, Tür-
kiye’deki havacılık sanayisi ile
çeşitli ilişkileri ve iş birlikleri
bulunuyor.
Söz konusu dört firmanın
oluşturduğu konsorsiyum,
EUROJET’in kuvvetli yönle-
rinden birisi olarak görülü-
yor. Bu ortaklar arasındaki
ilişki, teknik konularla ilgili
açık görüşme ve tartışmala-
rın gerçekleştirilmesine
imkân tanıdığı gibi, dört
farklı baş mühendisin görüş-
lerinin de göz önünde bulun-
durulmasına imkân tanıyor.
Farklı ve özgün bakış açıları-
nın paylaşılmasına olanak
sağlayan bu eşsiz yapı, elde
edilen teknik sonuç ve ürün-
lerin kalitesini daha da arttı-
rıyor. Dolayısıyla ortaklığın,
EUROJET’in DNA’sına işle-

miş olduğunu söylemek
mümkün.
Linden, bu konudaki görüşle-
rini şöyle dile getiriyor: 
“EUROJET, son derece kar-
maşık üretim teknikleri ve
teknolojilerine sahip. Bunların
çoğunu başka ülkelere taşı-
mamız ve yansıtmamız müm-
kün. Ayrıca çok gelişmiş bir
destek hizmetleri anlayışına
da sahibiz ki bu anlayış, bize
çok özel bir konum sağlıyor.”
Bir diğer önemli husus da Av-
rupa kaynaklı çözümlerin,
Türkiye’nin, ITAR kısıtlamala-
rına tabi olmaksızın bir sa-
vunma sanayisi ihracatçısı

olmak konusundaki hedefle-
rine ulaşmasına yardımcı ol-
masıdır. Türkiye’nin de bir
NATO üyesi olması, her iki ta-
rafa da fayda sağlayacak or-
taklıkların kurulmasını daha
da kolaylaştırmaktadır.
Linden, son olarak şu nokta-
lara değiniyor: “Türkiye’de
her yıl çok sayıda mühendis,
üniversitelerden mezun olu-
yor. Türkiye, yeni bilgiler öğ-
renmeye hevesli ve kendi
kimliğini oluşturacak güce
sahip bir ülke. EUROJET’in de
bu konuda da her türlü des-
teği sağlayabileceğine inanı-
yoruz.”
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Tür Art Yakıcılı ve İkili Yekpare Disk Grubuna Sahip Turbofan
İlk Uygulama Eurofighter Typhoon (iki adet EJ200 motoru)
Gelecekteki Uygulamalar Tek veya çift motorlu savaş uçakları

İtki Kuvveti Art yanma ile 90 kN (20.000 lbf) 
Art yanmasız 60 kN (13.500 lbf)

Bypass Oranı 0,4:1
Sıkıştırma Oranı 26:1

Özgül Yakıt Sarfiyatı Art yanma ile 47-49 g/kNs
Art yanmasız 21-23 g/kNs

Hava Akışı (Debisi) 75-77 kg/s
Kompresör Kademeleri 8 kademe: 3 düşük basınç ve 5 yüksek basınç
Türbin Kademeleri 2 kademe: 1 yüksek basınç ve 1 düşük basınç
Yanma Sistemi Dairesel hava ve yakıt püskürtme
Ağırlık Yaklaşık 1000 kg
Uzunluk Yaklaşık 4 m

EJ200 Motorunun Teknik Özellikleri

İki adet EJ200 
motorundan güç alan 
Eurofighter Typhoon
uçağı, art yakıcının
yardımı olmadan ses
üstü (süpersonik) 
hızlarda uçabilir.





Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) ve
ODTÜ Teknokent tara-

fından, Elginkan Vakfı’nın ana
sponsorluğu ve Teknopark
İstanbul’un organizasyon iş
birliğiyle bu yıl 10’uncusu dü-
zenlenen Yeni Fikirler Yeni
İşler (YFYİ) yarışmasının ödül
töreni, 8 Kasım’da, ODTÜ
Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. Sa-
vunma Sanayii Kategorisi’nde
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM) ve ASELSAN tara-
fından ödüllerin verildiği, MSI
Dergisi’nin de basın sponsoru
olarak desteklediği YFYİ, ya-
rışmaya dâhil olan herkesin
girişimcilik konusundaki ye-
tenek ve imkânlarını geliştir-
mek için katkı sunmaya
devam etti.
Genç girişimcilerin fikirlerini,
2005 yılından bu yana, hem ya-
rışma sürecinde hem de ya-
rışma sonrasında destekleyen,
Türkiye’nin ilk ve en büyük
teknoloji tabanlı girişimcilik
yarışması olan YFYİ’ye, bu yıl,
1.353 farklı proje ile başvuru
yapıldı. Finale kalan 21 giri-
şimci ekip (Tablo 1);
n Genel
n Bilişim ve 

Telekomünikasyon
n Savunma
n Enerji
n Sağlık
olmak üzere, 5 ayrı katego-
ride yarıştı. Savunma Sanayii
Kategorisi’ni destekleyen
kurum ve kuruluşlar ara-
sında; ödül veren SSM ve
ASELSAN’ın yanı sıra spon-
sor olarak HAVELSAN, Me-
teksan Savunma, MilSOFT,
ROKETSAN, SDT, STM ve
TUSAŞ yer aldı.

Final etkinliğinin programı;
öğleden önce finale kalan
ekiplerin sunumlarını ger-
çekleştirmesi, jüri heyetleri-
nin karar toplantısı yapması
ve öğleden sonra da ödül tö-
reninin icra edilmesi şeklinde
gerçekleşti. Girişimciler,
kendilerine verilen, 3 daki-
kası sunum ve 2 dakikası
soru-cevap olmak üzere, 5
dakikalık bir süre içerisinde,
fikirlerini sundular. 

Türkiye’nin 
Geleceği Burada
Öğleden sonra gerçekleştiri-
len ödül töreninde, açılış ko-
nuşmasını, ODTÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Acar yaptı.
Prof. Dr. Acar, Türkiye’nin
orta gelir tuzağından kurtul-
mak ve dünyada sıradan tek-
nolojiler ve ürünler geliştiren,
refahta ve demokraside ge-
ride kalan ülkeler arasından
çıkmak için, iyi üniversitelere
ve teknoloji girişimcilerine ih-
tiyaç duyduğunu söyledi. YFYİ
için de bir parantez açan Prof.
Dr. Acar, 10 yıl içinde, bu

programın çok hızlı gelişti-
ğini; kendisine verilen bilgi-
lere göre, bugüne kadar
yaklaşık 5.000 proje başvu-

rusu olduğunu ve kendilerini
mutlu eden şeyin, gelen pro-
jelerin düzeyinin, niteliğinin
ve profesyonelliğinin her yıl
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ÖZEL HABER

Kategori Ekipler
CHAIN

Bilişim ve Telekomünikasyon Kategorisi ECAN
INOFAB
TESTLANCE
B&G TECH
GRAFENTEK

Enerji Kategorisi HEZAR
LI-FI TEKNOLOJİ
NİTA
2C
GRAFENTEK

Genel Kategori INTEST
MIT
VISIOMECHANICS
AIV LABS

Savunma Sanayii Kategorisi ALTATECH
METU
GRAFENTEK
BIOMFL
BTECH

Sağlık Kategorisi EXODIAG
MYS TEAM
STRAND BİYOTEKNOLOJİ

Tablo 1. YFYİ 2014 Finalistleri 

ODTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Acar

Teknolojiye Yön Veren 
Savunma Sanayisi, 

YFYİ Yarışması’nı Desteklemeye
Devam Ediyor Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve

ODTÜ Teknokent tarafından, Elginkan
Vakfı’nın ana sponsorluğu ve Teknopark
İstanbul’un organizasyon iş birliğiyle bu yıl
10’uncusu düzenlenen Yeni Fikirler Yeni
İşler (YFYİ) yarışmasının ödül töreni, 
8 Kasım’da, ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Savunma 
Sanayii Kategorisi’nde Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve ASELSAN tarafından
ödüllerin verildiği, MSI Dergisi’nin de
basın sponsoru olarak desteklediği YFYİ,
yarışmaya dâhil olan herkesin girişimcilik
konusundaki yetenek ve imkânlarını 
geliştirmek için katkı sunmaya devam etti.
Vehbi TUNCA / v.tunca@savunmahaber.com



artması olduğunu belirtti. İş
birliğinin önemine ve inovas-
yon konusundaki başarıda et-
kisine de değinen Prof. Dr.
Acar, YFYİ’nin bu sene 50 ku-
ruluşun desteği ile düzenlen-
diği bilgisini paylaştı.
Prof. Dr. Acar’ın konuşmasının
ardından, sırasıyla sponsor
temsilcilerinin konuşmalarına
ve ödüllerin takdim edilmesine
geçildi. 
n Bilişim Kategorisi’nde,

Microsoft Türkiye Genel
Müdür Yardımcısı Erhan
Yalçın, DEPARK Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Murat Özgören ve 
TEB Genel Müdür Vekili
Turgut Boz;

n Enerji ve Sağlık 
Kategorilerinde, YEDAŞ
Genel Müdürü Nurettin
Türkoğlu, Teknopark 
İstanbul Genel Müdürü 
Dr. İsmail Arı, GE Türkiye
Stratejik Yatırımlar 
Direktörü Erdoğan 
Çeşmeli;

n Genel Kategori’de, Arçelik
Genel Müdür Yardımcısı
İsmail Hakkı Sağır ve 
Elginkan Vakfı Müdürü
İlhan Üttü konuşmalarını
yaptılar ve ödülleri 
verdiler.

“Vizyonumuz 
Teknolojiye Yön Veren
Bir Sektör Olmaktır”
Savunma Sanayii Kategori-
si’nde, ABD Kampı Özel Ödü-
lünü vermek ve konuşmasını
yapmak için kürsüye gelen
ASELSAN Genel Müdürü Dr.
Faik Eken, araştırma, geliş-
tirme, inovasyon ve girişimci-
lik gibi kavramların önemine

işaret etti. Dr. Eken, konuş-
masında, Ar-Ge ile ilgili çeşitli
harcama rakamlarına da de-
ğindi. ASELSAN, 2013 yılında,
yaklaşık 1,1 milyar dolar ciro
elde etti ve devlet destekle-
riyle birlikte, yaklaşık 180
milyon dolarlık Ar-Ge harca-
ması yaptı. Bu rakam, 
Türkiye’nin toplam sanayi 
Ar-Ge harcamasının, yaklaşık
%10’una denk geliyor. Dr.
Eken, Toyota ve Microsoft gibi
küresel firmaların Ar-Ge har-
camalarının, Türkiye’nin top-
lam harcamasının üzerinde
gerçekleştiğine dikkat çeke-
rek, Türkiye’nin bu konuda
önemli bir gelişme göster-
mesi gerektiğini söyledi. Bu
noktada, savunma sanayisi-
nin teknolojiye yön veren sek-
tör olma misyonuna sahip
olduğunu da ifade etti.
Dr. Eken, ASELSAN’ın üniver-
sitelerle iş birliği yaptığı konu-
lara da değindi. ASELSAN,
kızılötesi görüntüleme konu-
sunda germanyum kristalle-
rinin üretimi, soğutma
uygulamalarına ve kızılötesi

kameralara yönelik kadmi-
yum çinko klorür teknolojisi,
LCD’nin yerini alacak ışık ve-
rici diyot teknolojisi ve yüksek

frekanslı elektrik ve elektro-
nik alanında çığır açan galyum
nitrat teknolojisi ile ilgili üni-
versitelerle birlikte çalışıyor.
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Ödül Kategori Ödül Alan Ekip Ödülün Miktarı (TL)
Elginkan Vakfı Büyük Ödülü Genel 2C 100.000
Arçelik ABD Kampı Özel Ödülü Genel Grafentek 25.000
OSTİM ABD Kampı Özel Ödülü Genel 2C 25.000
TEB Büyük Ödülü Bilişim Chain 100.000
Microsoft ABD Kampı Özel Ödülü Bilişim Testlance 25.000 
DEPARK ABD Kampı Özel Ödülü Bilişim Chain 25.000
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Büyük Ödülü Savunma Sanayii Grafentek 100.000
ASELSAN ABD Kampı Özel Ödülü Savunma Sanayii AIV Labs 25.000
GE Büyük Ödülü Enerji B&G Tech 50.000
GE Büyük Ödülü Sağlık BTech 50.000
YEDAŞ ABD Kampı Özel Ödülü Enerji Li-Fi Teknoloji 25.000
Teknopark İstanbul ABD Kampı Özel Ödülü Sağlık Exodiag 25.000
GE ABD Kampı Özel Ödülü Enerji B&G Tech 25.000
GE ABD Kampı Özel Ödülü Sağlık BTech 25.000

Tablo 2. Ödül Alan Ekipler

ASELSAN 
Genel Müdürü 
Dr. Faik Eken

Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı 
Sedat Güldoğan
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Kategoriler Türkiye’nin
İhtiyaçlarının Yansıması
SSM Büyük Ödülü’nü vermek
ve konuşmasını yapmak için
kürsüye gelen Savunma Sa-
nayii Müsteşar Yardımcısı
Sedat Güldoğan, 10 yıllık geç-
mişi olan yarışmaya, bu süre-
cin büyük bir bölümünde
destek verdiklerini hatırlata-
rak; bu yıla kadar, salonu hiç
bu kadar kalabalık ve yüksek
enerjili görmediğini ve geride
kalan zaman zarfında, yarış-
manın kalitesinin de yükseldi-
ğini söyledi. Yarışmada, 5 ana
kategorinin tesadüfen seçil-
mediğini belirten Güldoğan,
Türkiye’nin kamuda en çok
para harcadığı; ama karşılık
olarak da en azını aldığı sek-
törlerin bunlar olduğunu be-
lirtti. Güldoğan, savunma
sanayisinin diğer sektörlerle
de etkileşiminin olduğunu, ka-
zanan grubun da ürün hâline
getireceği bu fikri ile sadece
savunma sanayisine değil
başta enerji olmak üzere
bütün sektörlere hizmet üre-
teceğini sözlerine ekledi.

Girişimci Fabrikası
OSTİM
Genel Kategori’de, OSTİM ABD
Kampı Özel Ödülü’nü vermek
ve konuşmasını yapmak üzere
kürsüye gelen OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
konuşmasına, OSTİM’in bir gi-
rişimci fabrikası ve bir gelişim
merkezi olduğunu belirterek
başladı. Katma değeri arttır-
mak için bölgelerini yeni iş-
lere, yeni fikirlere ve yeni
teknolojilere açık tuttuklarını
söyleyen Aydın,  ODTÜ ile
çözüm ortağı olduklarını be-

lirtti ve OSTİM’in Ar-Ge konu-
sunda Teknokent’in bir devamı
olduğunu söyledi.
Türkiye genelinde birçok üniver-
sitenin ve girişimcilik ekosiste-
minde yer alan birçok paydaşın
katıldığı final etkinliğinin so-
nunda, jüri değerlendirmeleri
sonucunda, 5 kategoride yarışan
21 girişimci ekip arasından, 
9 ekip ödüllerini aldı (Tablo 2).
Yarışmanın basın sponsorları
arasında yer alan MSI Dergisi
olarak, bir anlamda okurları-
mızın bize verdiği desteği
yansıttığımız yarışmaya katı-
lan genç girişimcilerin heye-
canını paylaşıyoruz ve
hepsine, fikirlerinin peşinde
başarılar diliyoruz.

Savunma Sanayii 
Kategorisi’nde Büyük
Ödül, Pil Ömrünü 
Uzatan Grafentek’in
Savunma Sanayii, Genel ve
Enerji kategorilerinde yarışan
Grafentek ekibi, 100.000 lira de-
ğerindeki SSM Büyük Ödü-
lü’nün ve 25.000 lira
değerindeki Arçelik ABD Kampı
Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden
Ceyhun Afşin Derinboğaz ve

Malzeme Bölümü’nden Ahmet
Özkan’dan oluşan Grafentek
ekibi, projelerini, taşınabilir tüm
elektronik cihazlarda kullanılan
lityum iyon bataryaların, günü-
müz kullanım şartlarında ye-

tersiz kalmalarından yola
çıkarak geliştirdi. Ekip, batarya-
larda, yapısı tek karbon atomu
kalınlığında bir tabaka olan ve
lityum iyonlarını tutma kapasi-
tesi yüksek olan grafenin kulla-
nımını öneriyor. Böylece
bataryanın enerjisi 3-4 katına
çıkabiliyor ve elektrik iletkenliği
de üstün özelliklerde olan gra-
fen, şarj süresini dakikalar
mertebesine indirebiliyor. Ekip,
grafen elde etmek için kullan-
dıkları Prototip Grafen Reaktö-

rü’nün patentini de aldı. Ulus-
lararası alanda tanınırlığa da
sahip olan ekip, “Hello Tomor-
row Challenge” yarışmasında
enerji dalında finalist oldu.

ASELSAN’dan 
3 Boyutlu Gece Görüş
Sistemine Ödül
Savunma Sanayii Kategori-
si’nde ödül alan diğer ekip, AIV
LABS oldu. 25.000 lira tutarın-
daki ASELSAN ABD Kampı
Özel Ödülü’nü alan ekipte,
Yrd. Doç. Dr. Göksel Durkaya
ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kur-
tuldu yer alıyor. Ekip, KARA3:
Üç Boyutlu Gece Görüş Sis-
temi adını verdikleri gece ve

gündüz anti-kamuflaj görün-
tüleme teknolojisinin özgün ve
dünya çapında bir ilk oldu-
ğunu vurguladı. Ekip, metal ve
su gibi ısıyı fazla emen mad-
delerin termal kameralar için
dezavantaj oluşturduğunu be-
lirterek askerlerin giydiği çelik
yeleği örnek verdi. Patent baş-
vurusu da yapılmış olan
KARA3 sistemi, farklı birkaç
teknolojiyi barındırıyor. Bun-
lardan bir tanesi, hassas 3 bo-
yutlu lazer taraması. Diğer bir
teknoloji de yapılandırılmış ve
kodlanmış ışık kullanımı. Sis-
tem böylece kamuflaj giymiş
ya da ağacın arkasında sakla-
nan bir kişinin tespit edilebil-
mesine olanak sağlıyor. Ekip,
sistemlerinin yerli olmasına
ve ihracat izni gerektiren
parça içermemesine de vurgu
yaptı. Sistemin biyomedikal-
den imalat teknolojilerine
kadar çok farklı sektörlerde
de uygulama alanı bulunuyor.
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Tespit edilme mesafesi-
nin azaltılmasına yöne-
lik çalışmalar, düşman

birliklerinin sensör kapsama
alanlarındaki artışı dengeler;
teşhis edilme mesafesi ise
doğrudan silah sistemlerinin
menzillerine kumanda eder.
Bu noktada önemli olan; 
tespit edilme mesafesinin
azami seviyede azaltılmasının
yanı sıra düşmanın sizi tespit
etse dahi teşhis edememesi
nedeniyle “Muhtemel Düş-
man” kategorisinden “Düş-
man” kategorisine alabilmek
için size yaklaşma ve silah sis-
temlerinizin menziline girme
riskinin oluşmasını sağla-
maktır. Bu etkileşim orta-
mında, tespit edilme
mesafesinin yanı sıra teşhis
edilme mesafesinin de azal-
ması, harp oyununun belirsiz-
lik ortamını zorlayacak ve
bahse konu su üstü platfor-
muna, düşmanına daha da
yaklaşabilmesi için bir imkân
tanıyacaktır.
Bir su üstü platformunun teş-
his ve tespit mesafesinin azal-
tılmasına yönelik çalışmalar;
radar kesit alanı (RKA) azal-
tımı, kızılötesi (IR) iz azaltımı

ve ses izinin azaltımı gibi plat-
formun sebep olduğu 
izlerin azaltılması üzerine yo-
ğunlaşır. Bu noktada, özellikle
IR izin azaltılmasına yönelik
yapılan çalışmalar önem arz
eder. Çünkü bir döneme dam-
gasını vuran F-117 uçağı gibi
radara yakalanmama (stealth)
özellikleri ön plana çıkan bir
platformda dahi RKA azaltımı
için yapılacak geometrik çalış-
malara yer bulunabilirken,
hava platformunun itki siste-
minin neden olduğu IR izi
azaltmak için yapılabilecekler
oldukça sınırlıdır.

Ortam şartlarından dolayı IR
güdümlü mühimmatın çokça
tercih edildiği kuzey ülkeleri-
nin donanmalarını incelediği-
mizde, IR izin azaltımına
yönelik farklı çalışmalar gö-
rebiliriz. Norveç donanma-
sına ait “Fridtjof Nansen”
sınıfı hava savunma harbi fır-
kateynlerinde, baca gazları-
nın soğutularak geminin 
IR izinin azaltılması amacıyla
difüzör geometrisine sahip
baca içinde deniz suyu spreyi
oluşturulur. Bu sistemde;
baca içinde oluşan korozyon,
makine egzoz çıkışında tuz

birikimi ve benzerlerinden ol-
dukça farklı, çok büyük bir
baca geometrisine duyulan
ihtiyaç sebebiyle artan RKA
değeri, beka kabiliyetlerini
sadece belli bir doğrultuda
arttırmanın en basit bedel-
leri olarak ilk bakışta göze
çarpar.
İsveç donanmasının ileri tek-
nolojinin bütünleştiği bir plat-
form olarak dünyaya lanse
ettiği ve aktif olarak kullan-
dığı “Visby” sınıfı korvetlerde
ise IR iz azaltımında çıta biraz
daha yükseltilerek köprüüs-
tünde bulunan camlar dahi

46

MSI Dergisi - Aralık 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

ANALİZ

Su Üstü 
Platformlarında 

Kızılötesi İzin Azaltılması
Harp araç ve gereçleri için beka kabiliyeti, özellikle 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak, kapsama alanı sürekli
büyüyen sensör ve silah sistemlerine karşı alınması 
gereken tedbirlerin bir bütün hâlinde planlanmasını 
gerektirir. Tespit ve teşhis aşaması ile başlayan bu 
kabiliyetin, su üstü platformunun tüm tasarımından silah
seçimine, tahrik sisteminden görev sahalarının 
belirlenmesine kadar tüm sistemlerine ve harekât 
felsefesine etkisi bulunur.
Umut CIRIK
Tasarım Mühendisi, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. (Hexagon Studio)

Şekil 1. 
Zumwalt sınıfı 
fırkateyn akım 
hatları ve 
türbülans 
dağılımı
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kaplamalar ile izole edilmiş
ve tahrik sistemi egzoz çıkış-
ları deniz suyu içine verilerek
duman ve sıcaklığın oluşması
engellenmeye çalışılmıştır.
Ancak bu noktada, platfor-
mun akustik izi çok fazla art-
mış ve düşük makine
devirlerinde egzoz sistemi
içinde oluşan “back-pres-
sure” sebebiyle tahrik siste-
minde bir takım problemler
ortaya çıkmıştır.

Sadece Platform 
Geometrisi 
Optimizasyonu ile 
IR İzin Azaltımı
Konunun hassasiyetine binaen
Hexagon Studio bünyesinde,
bir su üstü platformunun IR 
izinin nasıl azaltılabileceğine
ilişkin başlanan araştırmalar
kapsamında, deniz platform-
larına yönelik bir çalışma
planı oluşturuldu. Bu çerçe-
vede yapılan çalışmalar, 
platformun tabi olduğu at-
mosferik şartların etkileri göz
ardı edilmeden; ülkemiz
çevre denizlerindeki güneş
ışımasının yüzeye etkileri,

farklı açı ve hızlarda oluşabi-
lecek bütün rüzgâr değerleri
ve baca gazları içindeki tüm
gaz bileşenlerinin etkileri de
hesaplamalara dâhil edilerek
yürütülüyor.
Donanmamıza ait gemilerin
tasarım detaylarının elimizde
bulunmayışı nedeniyle, açık
kaynaklarda yapılan bir araş-
tırma ile Amerikan Deniz
Kuvvetleri tarafından gelecek
nesil su üstü platformu ola-
rak lanse edilen Zumwalt 
sınıfı (DDX-1000) gemilerin
incelenmesine karar verildi.
Amaç, en ileri tasarım 
çözümleri kullanılan bir
platformda incelemelerin
sürdürülmesi ve daha iyiye
ulaşmak nasıl mümkün
olabilir sorusuna bir
cevap bulabilmekti.
Yüzey modellemesi
sonrasında ya-
pılan analizlerde
elde edilen üst bina etrafın-
daki akım hatları ve baştan
gelen rüzgârlar için
türbülans bölge-
leri Şekil 1’de
görülüyor.

Baca arkasında kalan heli-
kopter platformu ile silah ve
sensör sistemleri ekipman-
ları da göz önüne alınarak ya-
pılan incelemeler, sadece
sıcak gazların davranışı ile sı-
nırlı kalmıyor; baca gazlarının
içeriğinde bulunan O2, N2,
CO2 ve H2O oranlarına bağlı
olarak partikül dağılımını da
içeriyor. Optimizasyon mo-
delleri neticesinde elde edi-
len baca gazı dağılımlarına
bağlı olarak baca ve çevre-
sinde oluşan sıcaklık dağılı-
mındaki değişim, Şekil 2’de
görülüyor.
Yapılan analizlerde, platform
çevresindeki hava akımlarını
baca üzerine yönlendirmek
suretiyle ilave enerji ihtiyacı
da yaratmadan, var olan
doğal enerji kaynakları kulla-
nılarak yüzey sıcaklığı değer-
lerinde azalma sağlanmaya
çalışıldı. Bu doğrultuda, baca
üzerinde çerçeve, akış yön-
lendirici ve entegre çerçeve-
akış yönlendirici seçenekleri
değerlendirilerek tüm karşı-
laşma açılarındaki analizler in-
celendi ve farklı akış düzenleyici
yüzeylerle elde edilen sonuçlar
karşılaştırıldı (Şekil 3).
İlave bir sistem kurulumuna
gerek olmaksızın ve platforma
ek enerji ihtiyacı getirmeden,
sadece platform geometri-
sinde yapılacak optimizasyon
ile var olan doğal kaynakların
kullanımının, yüzey sıcaklığı
değerlerinde %2’ye varan
azalmaları beraberinde getir-
diği görüldü (Şekil 4).

İz Azaltımı 
Tasarımında 
Gelecek Çalışmaları
Hexagon Studio bünyesinde
yürütülen Ar-Ge çalışmala-
rında, yalnızca hesaplamalı
akışkanlar dinamiği ve ısı
transferi analizleri yapılmı-
yor. İz azaltımının çok daha
zorlu problemleri, platfor-
mun bekası için tüm sis-
temlerin bir bütün olarak
incelenmesi gerekliliği ile
ele alınıyor. Özellikle deniz
platformlarına yönelik ça-
lışmalarda; şok, titreşim ve
su altı akustiği gibi çok di-
siplinli mühendislik yakla-
şımları ile gelecek nesil
harp araç ve gereçlerinin
tasarımında yenilikçi çö-
zümler sunmak misyonuyla
hareket ediliyor.
Hexagon Studio, ileri mü-
hendislik uygulamaları ile
savunma ve havacılık sana-
yisi alanındaki temel prob-
lemlere en etkin çözümleri
üretmek üzere çalışmala-
rını sürdürüyor. Hexagon
Studio, Türk savunma sana-
yisinin artan bir ivme ile 
gelişmesi ve teknolojik re-
kabet düzeyinin küresel an-
lamda da artması için
ihtiyaç duyulan yerli tasarım
değerini sektöre kazandır-
mak amacıyla tasarım 
ve geliştirme döngüsünün
tamamında, Ar-Ge’ye dayalı
katma değer yaratmak
üzere yoluna devam ediyor.
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Şekil 2. Zumwalt sınıfı 
fırkateyn baca optimizasyonu 
ve bölgesel sıcaklık 
dağılımına etkisi

Şekil 3. Zumwalt sınıfı
fırkateyn baca 
geometrisi 
seçenekleri

Şekil 4. Düzenlenmiş akım hatlarına 
göre türbülans dağılımı



Retinar PTR, Meteksan
Savunma’nın, geliştir-
diği radarların tespit

ve teşhis özelliklerini vurgu-
lamak amacıyla görme du-
yusu ile ilişkili “retina”
kelimesi ile “radar” kelime-
sini birleştirerek oluşturduğu
ve “Retinar” adını verdiği yeni
ürün ailesinin ilk üyesi. Sınır
ve alan güvenliğini sağlamak
için geliştirilen orta menzilli
bir radar olan Retinar PTR, 
10 km menzilden araçları; 4
km menzilden de insan ve
hayvanları tespit ve teşhis
edebiliyor. Meteksan Savunma
tarafından geliştirilen algorit-
malar sayesinde, insan-hayvan
ayırımını gerçekleştirebilmesi,
radarın önemli ve ayırt edici bir
özelliği olarak dikkat çekiyor.
Retinar PTR, sınır güvenliği,
birlik ve kuvvet koruması, dev-
riye gezen güvenlik personeli-
nin kamp güvenliği gibi
operasyonel sahalarda gü-
venli alanlar sağlayabiliyor.
Aynı zamanda, havaalanları,
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Meteksan Savunma’nın, kurulduğu 2006 
yılından beri milimetre dalga boyunda

radar teknolojileri geliştirmek için 
sürdürdüğü çalışmaları, ilk meyvesini, 

başarıyla tamamlanan MİLDAR (Milimetrik
Dalga Radarı) Projesi ile vermişti. Bu 

alandaki faaliyetlerini, sözleşmesi 
geçtiğimiz sene Ağustos ayında yürürlüğe

giren MİLDAR-2 ile sürdüren Meteksan 
Savunma, milimetre dalga boyundaki 

bilgisini ve birikimini, yenilikçi ürünler 
geliştirmek için kullanmaya da devam 

ediyor. Firma, herhangi bir projeye bağlı 
olmaksızın, kendi öz kaynakları ile geliştirdiği

çevre gözetleme radarı Retinar PTR’yi, 
21 Kasım’da, Ankara’da düzenlediği basın

toplantısı ile tanıttı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Meteksan Savunma’nın 
Çevre Gözetleme Radarı Çözümü: 
Retinar PTR
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Meteksan
Savunma
Ezber
Bozdu
Retinar PTR’nin geliştirme
süreci ve tanıtımı, Türk
savunma ve havacılık 
sanayisinde çok az rastlanan
ya da hiç rastlanmayan 
nitelikleri ile bir anlamda ezber
de bozdu. Radarın, kullanıcı
tarafında tanımlı bir ihtiyaç ya
da başlatılmış bir proje yokken,
firmanın öz kaynakları ile
geliştirilmiş olması, sektörde
çok nadir görülen bir gelişme
olarak öne çıkıyor. Meteksan
Savunma, böyle bir ürünü
geliştirmekle kalmayıp, aynı 
zamanda ürün hazır olduğunda
basının karşısına geçerek,
teknolojisine ve ürün geliştirme
kabiliyetine duyduğu güveni de
gösterdi. Basın toplantısı
sırasında gösterilen tanıtım
filmi ise çekim sürecinde 
kullanılan teçhizatın doğruluğu
ve filmde oynayan aktörlerin
gerçek harekât senaryolarına
uygun hareketleri ile dikkat
çekti. Meteksan Savunma 
yetkilileri, bu filmin, sektörde
gerçek bir çekimle hazırlanan
ilk tanıtım filmi olduğunu da
vurguladılar.

©
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limanlar, elektrik santralleri,
boru hatları, rafineriler gibi
kritik tesislerde de tıpkı ope-
rasyonel alanlarda olduğu
gibi, tüm hareketliliği kullanı-
cısına anlık ulaştırabiliyor.

Esnek ve 
Kullanıcı Dostu
Retinar PTR, tam da kullanım
amacına yönelik özellikleri ile
dikkat çekiyor. Bunlardan ilki,
radarın taktik sahada kulla-
nıma uygun fiziksel yapısı.
Radar, parçalarına ayrılarak,
sırt çantalarında 2 asker ta-
rafından rahatça taşınabili-
yor. Askerler, radarı taşırken
yanlarında tüfek ve cephane
gibi muharebe teçhizatlarını
da bulundurabiliyor. Metek-
san Savunma yetkilileri, 
Retinar PTR’nin, daha düşük
bir konfigürasyonda, tek
asker tarafından da taşınabi-
leceğini belirtiyor. Radarın
gözetleme yapacağı yere ku-
rulumu da 5 dakika içinde ta-
mamlanabiliyor.
Retinar PTR’nin kolay taşına-
bilir olmasında iki özelliği rol
oynuyor: Milimetre dalga bo-
yunda çalışması ve menzili ile
ilgili yapılan tercih. Radarın
milimetre dalga boyunda ça-
lışması, anten ve diğer bile-
şenlerin küçük bir hacme
sığmasına olanak sağlıyor.
Diğer yandan, milimetre
dalga kullanımı, radarın iç ya-
pısında, mühendislerin mik-
ron seviyesinde çalışmasını
gerektirdi. Meteksan Sa-
vunma mühendisleri, uzman-
lık ve altyapı gerektiren bu
çalışmaları, MİLDAR Projesi
ile kazandıkları birikimle ye-
rine getirdiler.
Meteksan Savunma, MİLDAR
Projesi’nde, yine milimetre
dalga boyunda çalışan ve
menzili 28 km’yi bulan bir
radar geliştirmişti. Retinar
PTR’nin menzilinin 12 km ile
sınırlanmasında ise radarın
kullanım konsepti etkili oldu.
Hem güvenli bölge tanımı
hem de bu bölgede silahlı
müdahale yapmak için kulla-
nılabilecek seçenekler, araç-
lar için 10 km, insan ve

hayvanlar için 4 km’lik tespit
ve teşhis menzilini yeterli kılı-
yor. Örneğin, arazide, yere ko-
nuşlandırılmış bir radar,
ancak önünde coğrafi engeller
yoksa ve gözetleyeceği araziye
göre yüksek bir konuma ko-
nuşlandırılıp Dünya’nın yuvar-
laklığının olumsuz etkisinden
kurtulabilirse uzun menzillere
ulaşabiliyor. Tesislerde de ör-
neğin bir enerji santralinde,
güvenli bölgenin birkaç kilo-
metreden başlaması yeterli.
Kilometrelerce öteden tespit
ve teşhis yapılsa bile, gerek-
tiğinde müdahalede kullanı-
lacak silahların menzili ya da
karşı tarafın tehdit oluştura-
bileceği keskin nişancı tüfeği
gibi silahların menzili, birkaç
kilometrelik güvenli bölge
oluşturmayı yeterli kılıyor.
Retinar PTR’nin azami men-
zili, radarın çıkış gücünün de
daha düşük tutulmasını sağ-
lıyor. Radarın çıkış gücünün
ortalaması 1 W’nun altında ve
radar cep telefonlarından
daha az emisyon yapıyor. Bu
ise iki önemli avantaj sağlı-
yor. Düşük çıkış gücü ve çalı-
şılan dalga boyu, radarın
tespit edilmesini güçleştiri-
yor. Düşük çıkış gücü, aynı
zamanda radarın enerji ihti-
yacını da azaltıyor. Retinar
PTR, 2 tane pil bloğu ile ara-
lıksız 8 saat çalışabiliyor.
Retinar PTR’nin kullanım ama-
cına uygun bir diğer özelliği ise
radar konusunda uzmanlık ge-
rektirmeyen kullanıcı arayüzü.
Bu konuda da yoğun çalışmalar
yapan Meteksan Savunma, Re-
tinar PTR’nin kullanıcı arayü-
zünü, özel bir eğitim almamış
bir kişinin kullanabileceği do-
ğallıkta tasarladı. Günlük
hayatta yoğun olarak kulla-
nılan ve askeri kullanıma
girmeye başlayan akıllı tele-
fonları ve tabletleri de göz
ardı etmeyen firma, Retinar
PTR’nin, çevresel şartlar
açısından güçlendirilmiş bir
diz üstü bilgisayarda koşan
arayüzünü, bu platformlara
da taşıdı. Radar, aynı za-
manda 1 km’ye kadar mesa-
fede, uzaktan kumanda

edilebilme imkânı da sağlı-
yor. Operatör veya ekipteki
diğer personel sistemle bi-
rebir meşgul değilken bile
sistemin uyarı mesajları ile
radar ekranının başına ge-
çebiliyor.

Retinar PTR; 360 derece ta-
rama ya da seçili alan taraması
modlarında kullanılabiliyor.
Kullanıcı; dost, düşman ve
alarm bölgelerini işaretleyebi-
liyor ve radarı ize yönlendirebi-
liyor.
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Çalışma frekansı Ka Bant
Sistem mimarisi Özelleştirilmiş darbe-doppler, darbe sıkıştırmalı

Yürüyen insan: 4 km (RKA 1 m2)
Tespit menzilleri Küçük araç: 8 km (RKA 10 m2)

Büyük araç: 10 km (RKA 30 m2)
(RKA: Radar Kesit Alanı)

Menzil çözünürlüğü 3 m
Donanımsal sınır 12 km
Menzil çözünürlüğü 3 m
Açı çözünürlüğü 2 derece
Açısal hassasiyet 0,2 derece (analiz modu)
Tespit edilebilen asgari radyal hız 0,05 m/s
Sinyal çıkış gücü ~1,5 Watt
Yan açı kapsama 360 derece devamlı
Yükseliş açısı kapsama ±25 derece, otomatik
Çalışma sıcaklığı -30° C / +50° C
Depolama sıcaklığı -40° C / +60° C
Çevre koşulları dayanıklılığı MIL-STD-810F, IP66
Elektromanyetik dayanım ve uyumluluk MIL-STD-461E
Ağırlıklar Radar: 15 kg

Bütün sistem:  <25 kg
Bağlantı 10/100 Ethernet. Opsiyonel Wi-Fi

n BB-2590 batarya (2’li paketler)
n Şebeke veya araçtan güç alabilen 

taşınabilir güç kaynağı / pil şarj ünitesi
n 2B - 3B dijital haritalar üzerinde işaretleme
n Dâhili GPS, manyetik pusula, 

monoküler dürbün
Diğer Özellikler n Sabit veya araç üstü kullanım için 

teleskopik direk üstü konfigürasyon
n Wi-Fi ile uzaktan kullanım için antenler 

(opsiyonel)
n İze yönlendirmeli termal / gündüz kamera 

entegrasyonu (opsiyonel)
n 3B radar konsolu (opsiyonel)

Retinar PTR’nin Teknik Özellikleri

©
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İleri Teknoloji 
ile Özgün Ürün
Retinar PTR’nin teknolojik ola-
rak dikkat çeken 2 önemli
özelliği bulunuyor: Milimetre
dalga anten tasarımı ve algo-
ritmalar. Meteksan Savunma,
2012 yılında gerçekleştirilen
10. Teknoloji Ödülleri ve Kon-
gresi’nde, “Milimetre dalga
malzemeye gömülü dalga kı-
lavuzu anten tasarımı” ile ürün
dalında ödül almıştı. Firma, bu
ödülle de tescillenen tasarım
yeteneğini ve birikimini, Reti-
nar PTR’ye de taşıdı.
Milimetre dalga donanım 
yapısı kadar radarın başarı-
mında etkili olan algoritma-
lar, özellikle insan tespit ve
teşhisinde öne çıkıyor. 
Söz konusu algoritmalar, Me-
teksan Savunma mühendis-
leri tarafından geliştirildiler.
Retinar PTR, “micro doppler
spectrogram” analizini kulla-
narak, insan ve hayvan hare-
ketlerindeki mikro doppler
saçılımlarının farklılıklarını
tespit edebiliyor; böylece
insan, birden çok insan ve
hayvan arasındaki ayırımı ya-
pabiliyor. Radarın yanlış
alarm verme ihtimali ya da
yüzdesi, rakamsal olarak
açıklanmadı; ancak bu değe-
rin, benzerlerine göre daha
düşük olduğu bilgisi verildi.
Retinar PTR, teknolojisi ve
çalışma prensibi sayesinde,
optik sistemlerin etkisinin
azaldığı ya da ortadan kalk-
tığı; kar, sis, yağmur, gece ve
yetersiz ışık şartlarında da
net sonuçlar verebiliyor.

Meteksan Savunma
Gururlu
Retinar PTR’nin basına tanıtıl-
dığı toplantıda, basın mensup-
larının karşısına, Meteksan
Savunma Genel Müdürü
Murat Erciyes ile Meteksan
Savunma Genel Müdür Yar-
dımcısı Selçuk Alparslan çıktı.
Erciyes, konuşmasının ba-
şında, Meteksan Savunma’nın
gelişiminden ve misyonundan
bahsederek şunları söyledi:
“Meteksan Savunma, 2006 yı-
lında kurulmuş genç bir şirket.

Türkiye’deki en ileri teknoloji
ürünlerle ilgilenen, bu ürün-
leri geliştiren bir şirket. Bil-
kent Holding’in bir parçası.
Bilkent Holding, bugün ulus-
lararası derecelendirme ku-
ruluşları tarafından verilen
notları ile çok yüksek dere-
cede taahhütlerini yerine ge-
tirme kabiliyetine sahip;
sanayi, hizmet ve ticaret
alanlarında yer alan önemli
bir yapı. Biz de bu yapı içeri-
sinde, Bilkent Üniversitesine
kaynak yaratma misyonuyla
yer alan, bir anlamda kamu-
sal bir görev üstlenen bir şir-
ketiz”. Erciyes, Meteksan
Savunma’nın sektördeki yeri
ile ilgili de bilgi verdi. Erci-
yes’in verdiği bilgilere göre,
Meteksan Savunma, 2012 ra-
kamları ile savunma ve hava-
cılık sektörünün cirosunun
yaklaşık üçte birini teşkil
eden elektronik ve yazılım alt
sektöründe, TSKGV firmaları-
nın ardından, en büyük özel
şirket olma başarısını gös-
terdi. Erciyes, 1,1 milyar dolar
olan alt sektör cirosunun,
%80’inin vakıf şirketleri tara-
fından gerçekleştirildiğini;
geriye kalan payın yaklaşık
üçte birinin de Meteksan Sa-
vunma’ya ait olduğunu be-
lirtti. Firma, cirosunun %8’ini
Ar-Ge’ye ayırıyor.
Meteksan Savunma, bu sü-
reçte, büyüme rakamları ile de
dikkat çekiyor. 2010 yılından
bugüne, Meteksan Savunma,
bilanço değerlerinde %900 ve
satışlarında %600 büyüme
kaydederken, personel sayı-
sında ise yalnızca %35’lik bir

büyüme gerçekleşti. Erciyes,
personel sayısındaki büyümeyi
düşük tutabilmeleri ile ilgili şu
değerlendirmeyi yaptı: “Bunun
sebebi de savunma sanayisi-
nin düzenleyici kurumu vas-
fında olan Savunma Sanayii
Müsteşarlığının ortaya koyduğu
teknolojiyi ve sanayiyi yaygın-
laştırma prensipleridir. Çok 
sayıda alt yüklenicimiz, tedarik-
çimiz, iş ortağımız var; üniver-
site ve araştırma kurumları ile
birlikte çalışıyoruz. Nitekim
bugün size takdim ettiğimiz
ürün, Meteksan Savunma ve
Meteksan Savunma ile birlikte
hareket eden büyük bir paydaş-
lar kümesinin eseridir”.
Erciyes, Retinar’ın bir ürün ailesi
olduğunu hatırlatarak, deniz
platformları ve insansız hava
araçları gibi değişik uygulama-
lara yönelik sürümler çıkarmayı
planladıklarını da ifade etti.
Sözlerinin sonunda, 2023 he-
deflerine değinen Erciyes, “Bu
hedef içerisinde biz de kendi-
mize bazı görevler biçmiş bu-
lunuyoruz. Tabii ki hızlı
hareket edebilmek ve iddialı
olmak, özel sektör karakteri-
nin en belirgin özelliğidir. Biz
de bunu yerine getirmek için

hareket ediyoruz. Retinar PTR,
Meteksan Savunma’nın, hem
yurt içi hem de yurt dışı ihti-
yaçlara yönelik olarak kendi
yaptığı bir girişimdir. Bunun
için önemli miktarda yatırım
yapılmıştır. Ve bunun karşılığı
olarak, çok yüksek teknoloji
ürünü bir Türk sistemini, yurt
dışında satabilmenin mutlulu-
ğunu birlikte yaşayacağımızı
ümit ediyorum” dedi.
Meteksan Savunma Genel
Müdür Yardımcısı Selçuk Al-
parslan ise Retinar PTR’nin
teknik özellikleri ile ilgili bilgiler
verdi. Alparslan, Retinar
PTR’nin rakiplerine göre temel
farklılıklarını ve avantajlarını;
kolay şekilde taşınabilme, özel
eğitim almamış personel tara-
fından kullanılabilme, kablosuz
olarak uzaktan kontrol edile-
bilme, insan-hayvan ayrımını
yapabilme ve insanı tespit ede-
bilme olarak sıraladı. Alpars-
lan, radar için geliştirdikleri
algoritmalara ayrı bir parantez
açarak, insan tespitinin litera-
türde sıklıkla ele alınan bir
konu olduğunu ve Meteksan
Savunma’nın da bu konuda
önemli çalışmalar gerçekleş-
tirdiğini söyledi. Meteksan Sa-

52

MSI Dergisi - Aralık 2014                                                                                                                                        www.milscint.com

ÖZEL HABER

Meteksan Savunma, Retinar
PTR’nin kullanıcı arayüzünü, 
özel bir eğitim almamış bir kişinin
kullanabileceği doğallıkta 
tasarladı.



vunma mühendislerinin bir
kısmı, bu konuda yüksek lisans
ve doktora çalışmaları yürüttü
ve hâlen yürütüyor.
Alparslan, Retinar PTR’nin bü-
tününün Meteksan Savunma
mühendisleri tarafından gelişti-
rildiğini; donanımının ve yazılı-
mının tamamının özgün olarak
geliştirildiğini özellikle vurguladı
ve “Çok net söyleyebilirim ki
üretiminde dışa bağımlılık sıfır-
dır” ifadesini kullandı. Sayısal
tabanlı olması sayesinde, rada-
rın değişik kullanım ihtiyaçlarına
uyarlanabilmesinin kolaylığına
da dikkat çeken Alparslan, ürü-
nün, özgünlüğünün yanı sıra

kullanım amacıyla bir boşluğu
doldurduğunu da belirterek “Biz
boşluk dolduran, fark yaratan
bir sistem yapmaya çalıştık.
Kimsenin yerine geçmeye uğ-
raşmıyoruz” dedi.
Basın toplantısının soru cevap
kısmında, Retinar PTR’nin hitap
ettiği pazar ile ilgili bir soruyu
cevaplandıran Alparslan; pazar
araştırması kapsamında çeşitli
raporları incelediklerini; genel
olarak anayurt güvenliği sektö-
rünün, 2018 yılında, 500 milyar
dolarlık bir büyüklüğe ulaşma-
sının beklendiğini ve kendileri-
nin de bu pazardan pay almayı
hedeflediklerini söyledi. Alpars-
lan, radarın geliştirilmesi saf-
hasında, imzaladıkları protokol
ile Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekât Daire Başkanlı-
ğından görüş aldıklarını; şu
anda da Milli Savunma Bakan-
lığına bağlı birimler ve kuvvet
komutanlıkları ile iletişim hâ-
linde olduklarını belirtti.
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Mevcut Durum
Gemilerin elektronik harp
(EH) gereksinimlerinde gö-
rülen evrim; her geçen gün
deniz operasyonlarında, kıyı
muharebelerinde ve asimet-
rik operasyonlarda daha da
belirginleşen yeni senaryo
ve tehditler ile yakından iliş-
kilidir.
Vericilerin frekans kapsamı ve
kullanılan dalga biçimi ve tür-
lerinin geçirdikleri evrimi de
ayrıca göz önünde bulundur-
mak gerekiyor. Bu evrime yol
açan teknolojilerin arasında,
tespit edilme olasılığı düşük
(Low Probability of Intercept /
LPI) radarlar, sentetik açıklıklı
radarlar (Synthetic Aperture
Radar / SAR), ultra geniş bant
(Ultra-Wide Band / UWB) ve
yeni nesil yüksek süratli gü-
dümlü mermiler gibi yeni tek-
nolojiler yer alıyor.
Söz konusu yeni tehditlerle
baş ederken, kıyı sularında
gerçekleştirilen operasyon-
lar, tehditlerle ya da arka
plandaki emisyonlarla yoğun
hâle gelen elektromanyetik
ortamda, yeni teknolojilerin
kullanımını ya da mevcut ka-
biliyetlerin dengeli bir şekilde
uygulanmasını gerektiriyor.
Yakın menzilde ortaya çıkabi-
lecek olan “aniden açılan”
(pop-up) radarlarla, yeni nesil
radarlarla ve mevcut radarla-
rın geliştirilmiş türleriyle et-
kili bir şekilde baş edebilmek
için, daha kısa tepki zamanla-
rına ihtiyaç duyuluyor. Söz
konusu radar tehditleri ara-
sında, hem frekans modülas-
yonlu sürekli kesintisiz dalga
(frequency-modulated conti-
nuous-wave / FMCW) hem de
UWB türü LPI’ler; SAR ve gö-
rüntüleme radarları ve gide-
rek daha fazla kullanılan,
düşük frekanslarda çalışan
(B/C/D bantları veya üst bant-
ları, K bandı) radarlar bulu-
nuyor.
Donanmaların karşılaştıkları
ve evrimleşen operasyonel
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zorluklar nedeniyle ihtiyaç
duyulan sensör türlerinin sa-
yısı ve çeşidi giderek artıyor
ve farklı sensörler, gemi di-
rekleri üzerindeki -özellikle
direğin tepesindeki- sınırlı
yer için, adeta birbirleriyle re-
kabet eder durumdalar. Her
türlü görevi gerçekleştirebi-
lecek kapasite ve özelliklere
sahip gemilere olan talebin
sürekli artması nedeniyle
gemi tasarımlarında entegre
direk sistemlerinin kullanı-
mını ve esnek sensör konum-
landırması gibi çeşitli
çözümleri kapsayan bir para-
digma kayması meydana ge-
liyor.
Geliştirilen bu kabiliyetlere
ek olarak, açık denizlerde
gerçekleştirilen konvansiyo-
nel operasyonlarda karşılaşı-
lan yeni ve evrimleşen
tehditlerle de baş edilebilme-
sini sağlayacak, yeni çözüm-
lere de ihtiyaç duyuluyor. K
bandında çalışan hedef tespit
ve güdüm sistemleri, düşük
bantlarda çalışan radar sis-
temleri ve birden fazla
güdüm sistemine sahip sü-
personik (ses üstü) güdümlü
mermiler gibi tehditler, su
üstü platformlar açısından,
%100 önleme olasılığı ve
anlık tepki gerektiren tehdit-
lerdir.
Örneğin, günümüzdeki gü-
dümlü mermilerin seyir sis-
temleri, güdümlü mermiyi
ateşleyen platformların düşük
bantlarda çalışan radarı tara-
fından sağlanan koordinatları
kullanarak programlanabili-
yor. Füzenin uçuş rotası ise
sonradan başka bir platform
ya da hava radarından sağla-
nan bilgi ile bir veri bağı üze-
rinden değiştirilebiliyor. Daha
düşük irtifalara indikten
sonra, güdümlü mermi, ses
üstü hızlarda, nihai güdüm
için arama radarını çalıştırıp
hedef gemiye 20-30 saniye
içerisinde ulaşabilir. Bu şart-
lar altında, güdümlü mermi-
lere karşı tepki süresinin son
derece kısalması, karıştırma
sistemlerinin ya da karşı ted-
bir sistemlerinin kullanımını

zorlaştırdığı gibi; hava sa-
vunma füzelerini ve seri atışlı
topları da büyük ölçüde etki-
siz kılar.
Bu nedenlerden ötürü, kulla-
nılan radar sistemleri, mev-
cut tehditleri, erkenden ve
doğru bir şekilde tespit edip,
değerlendirebilmeli; ayrıca
güdümlü mermilerin nihai
güdüm sinyallerini ise anında
tespit ederek karşı tedbir sis-
temlerinin devreye girebil-
mesine imkân tanımalıdır. Bu
zorluklara ilave olarak gü-
dümlü mermilere karşı çe-
şitli karıştırma ve aldatma
yöntemleri de uygulanmalı-
dır; çünkü füzeler bir karşı
önlem olarak “elektromanye-
tik gürültüye kilitlenme” sis-
temlerini devreye sokabilir.
Ayrıca LPI radarlarının evri-
mini ve artan kullanımını da
göz önünde bulundurmak ge-
rekir; çünkü bu radarların
tespiti, bildirilmesi ve tanım-
lanması son derece zordur.
Kısa menzilli ve düşük güçte
yayınların yapılması, pratikte
sessiz radarlar ortaya çıkar-
tıyor. Bu tür sistemler, kıyı
sularında faaliyet gösteren
radarlarla seyrüsefer ama-
cıyla kullanılan radarlarda
yaygın olarak kullanılıyor.
Ancak düşük güçte yayın
yapan radarlar, artık hedef
takip sistemlerinde de kulla-
nılmaya başlandı. Dolayısıyla
artık düşük enerjili emisyon-
ların yerinde ve zamanında
tespit edilmesi de su üstü
platformlarının güvenliği açı-
sından kritik bir öneme sahip.
Deniz operasyonlarında ağ
destekli harekât konseptleri-
nin kullanımı ve veri bağları
üzerinden müşterek harekât
yapılması da son derece
önemli. Gemi dışındaki sen-
sörlerle -örneğin insansız
hava aracı (İHA) ve helikop-
terlerdeki sensörlerle- bağ-
lantı kurulmasını sağlayan
veri bağlarının kullanımı da
ayrıca değerlendirilmelidir.
Radar teknolojilerinin evrimi,
senkronize bir şekilde çalışan
radar ağlarından oluşan
radar sistemlerine ya da

multi-statik radarlara doğru
ilerliyor. Ancak bu sistemler,
vericilerin yerlerinin anında
tespit edilmesini sağlayabil-
mek ve yeni tehdit ve senar-
yolara karşı etkin tespit ve
tanımlama uygulamaları su-
nabilmek için ayrıca EH ağla-
rının desteğine ihtiyaç duyar.
Bu çerçevede, veri bağların-
dan elde edilen bilgiler, ince-
lenen bölgedeki diğer
unsurlar tarafından sağlanan
bilgilerle birleştirilerek, bölge
ya da hedefler ile ilgili entegre
bir görüntü oluşturulması
sağlanır. Söz konusu entegre
bilgi ve görüntüler ise komuta
ve kontrol yapısı tarafından
gerektiği gibi kullanılabilir. Ay-
rıca bir gemi, kendi sistemle-
rini kullanarak ya da başka
gemilerle ortak hareket ede-
rek, EH uygulamalarını “ge-

nişletilmiş öz savunma”
kavramını da kapsayacak şe-
kilde genişletilebilir. Diğer bir
deyişle düşmanın tespit faali-
yetlerinin önceden öngörül-
mesi, gemi dışındaki
elektronik karşı tedbirlerin
uzaktan kullanılması, düşmanı
yanıltmaya yönelik uygulama
ve tekniklerin senkronize edil-
mesi.
Ayrıca radyo ve televizyon ya-
yınları gibi farklı kaynaklardan
yayılan sinyalleri tespit edebi-
len pasif radarlar da göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu
tür sinyallerin tespit edilme-
sine yönelik uygulamalara il-
ginin giderek arttığını görmek
mümkündür.
Son olarak, SAR/ISAR sis-
temlerinin tespit edilmesi ve
bunlara yönelik karşı önlem
olarak veri işleme sistemleri

kullanarak sahte yankılar ve
karmaşık yanıltıcı görüntüler
oluşturan sistemlere ya da
nispeten daha basit maske-
leme sinyalleri oluşturan sis-
temlere duyulan ihtiyacın da
giderek arttığını belirtmek
mümkündür.

Indra’nın, Geleceğin
Deniz Sistemlerine
Yönelik Entegre 
Tasarım Yaklaşımı
Dünya çapında EH çözümleri
sunan bir tedarikçi olan
Indra, günümüzde savaş ge-
misi sistemleri ile ilgili EH uy-
gulamalarının geçirdiği evrim
sonucunda, donanmaların
karşılaştıkları yeni zorlukları
da iyi kavrayan bir firmadır.
LPI radarları da dâhil olmak
üzere, darbeli ve devamlı
dalga radar emisyonlarına

karşı otomatik ve anlık tespit,
yön bulma, analiz, sınıflan-
dırma ve tanımlama kabili-
yetlerini sunan ve su üstü ve
su altı platformlarda kullanı-
lan Rigel ve Pegaso çözüm-
leri, dünya çapında birçok
donanmada kullanılıyor.
Bu nedenden dolayı Indra, sa-
dece görev ve tehditler ile ilgili
kapasite ve gereksinimlerin
iyileştirilmesine değil; ürettiği
sistemlerin, geminin diğer
sensörleri ve geminin kendisi
ile uyumlu olmasını sağla-
maya da odaklanmaktadır.
İlk zamanlarda su üstü plat-
formlara sensör sistemlerinin
yerleştirilmesi konusunda ya-
şanan sıkıntılar ile farklı sis-
temlerin gemi ve gemi direği
üzerinde “en iyi yeri” edinmek
konusunda birbirleriyle reka-
bet etmesi sonucunda ortaya
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çıkan sorunlar neticesinde,
Indra gemi direklerinin en üs-
tüne ve etrafına farklı konfigü-
rasyonlarda yerleştirilebilen EH
sistemi tasarımları geliştirdi.
Gemilerde karşılaşılan bir
diğer sorun ise gemilere yer-
leştirilen verici sayısındaki ar-
tıştır. Günümüzde, gemilere,
çeşitli veri bağlantı sistemleri
(uydu haberleşme sistemleri,
ağ sistemleri ya da İHA / heli-
kopter haberleşme sistem-
leri), radarlar ve yoğun olarak
kullanılan EH sistemleri ku-
ruluyor. Elektromanyetik et-
kileşimi ortadan kaldırmak
için karartma ve bastırma
stratejilerinin giderek daha da
karmaşıklaşması ve gemi sis-
temlerini önceliklendirme ve
koordine etme gereği, farklı
unsurların belli koşullar al-
tında nasıl davranacaklarının
öngörülebilmesi konusunda
bazı sorunlara yol açabiliyor.
Bunlara ek olarak, bir gemi-
nin tasarım konsepti de EH
sistemlerinin dengeli ve etkili
olması açısından önemlidir;
çünkü bir geminin tasarımı,
onun “tespit edilebilirliği”, 
ihtiyaç duyduğu karşı önlem-
lerin türünü, miktarını ve
radar kesit alanı (RKA)’nı be-
lirler.
Bu nedenle hem sensörlerin
hem de gemilerin tasarımı;
RKA’yı azaltan, gemi ve sen-
sörler arasındaki uyumluluğu
arttıran ve sensör perfor-
mansını iyileştiren yeni bir
entegre yaklaşıma doğru yö-
nelmektedir: Entegre gemi
direği.
Bu yeni kavram, sadece gemi-
nin yapısını göz önünde bulun-
durmuyor. Tasarımın RKA’sını
azaltmanın, tedariki, kurulumu
ve bakımı kolaylaştırmanın,
elektromanyetik etkileşimi
azaltmanın yanı sıra sensörler
arasında sinerji yaratmaya ve
gelecek için uyumlu yol harita-
ları ortaya koymayı da mümkün
kılıyor.
Indra’nın, ulusal ve mümkün
olduğu durumlarda yerel iş
birlikleri yapma yaklaşımı ser-
gileyerek dâhil olduğu uluslar-
arası ortak araştırma ve

geliştirme projeleri kapsa-
mında; aynı çift göndermeç ve
almaç modüllerinin (dual
transmitter and receiver mo-
dules / DTRM), geniş bant ra-
darlar, dar bant radarlar, tam
bant EH sistemleri ve veri bağ-
larında kullanılması olasılığını
güçlendiriyor. Söz konusu mo-
düllerin farklı amaçlar doğrul-
tusunda kullanılması için basit
bir yeniden ayarlama işlemi
yeterli olacak.
Söz konusu entegre gemi di-
reği tasarımını hayata geçire-
bilmek için Indra, bu tasarım
dâhilindeki tüm sistemler
üzerinde kapsamlı bir analiz
gerçekleştirdi ve bu sayede,
farklı sistemler arasındaki si-
nerji, etkileşim ve uyumluluk
konusunda bir yol haritası
oluşturdu. Tasarımdaki Çok
Fonksiyonlu Radar, Entegre
Muhabere Sistemleri ve En-
tegre EH Süiti gibi ana sis-
temler, kapsamlı bir şekilde
gözden geçirildi ve ayrıca kul-
lanılan her sistem ve tekno-
lojiden en iyi performans elde
edilecek şekilde gerekli ayar-
lamalar yapıldı.
Entegre gemi direğinin tasa-
rım süreci kapsamında; özel-
likle dijital almaç (DRX),
DTRM, EH uygulamaları için
ultra geniş bant DRX sistemi,
fiber optik birleştirici ve dağı-
tıcılar, simülasyon ve plan-
lama programları ve dizin ve
açıklık analiz sistemlerini
oluşturan teknolojilerin daha

da geliştirilmesine yönelik
önemli çalışmalar gerçekleş-
tirildi. Bu çalışmaların bir
amacı da entegre gemi direği
için gereken toplam sistem
sayısını, direğin teknik gerek-
sinimleri doğrultusunda
azaltmaktı. Diğer bir deyişle,
kritik sistemleri ve unsurları
belirlemekti.
Entegre gemi direğinin işleyi-
şini optimize etmek için, Sen-
sör Entegrasyon Programı
aracılığıyla bir Temel Erişim
Ağı oluşturuldu. Söz konusu
erişim ağı, gemi direğindeki
sistemlerin aynı anda birkaç
işlem yapabilmelerini sağlar
ve sensörler arasında girişim
yaşanmasının önüne geçer.
Muhabere bantlarında çalı-
şan elektronik destek tedbir-
leri (Electronik Support
Measures / ESM) alt sistemi,
üst frekans bantları için 
mevcut antenlerde bulunan
R-ESM bandını; alt bantlar
için ise SIACOM (Entegre İle-
tişim Sistemi)’u kullanır.
Belirlenen hedeflere ulaşa-
bilmek, bu doğrultuda gerekli
faaliyetleri gerçekleştirmek,
ürünler için oluşturulan yol
haritalarını sürekli geliştire-
bilmek ve modern EH ile ilgili
kritik gereksinimleri belirle-
yip bunlara etkili çözümler
sunabilmek için; bir firmanın
her şeyden önce ilgili sistem-
lere ve bu sistemleri destek-
lemek için gereken kritik
teknolojilere hâkim olması ve

bunlarla ilgili geniş bir mü-
hendislik deneyimi ve bilgisi
olması gerekir. Örneğin, ESM
için dijital alıcılar, DRFM tek-
nolojisi, mikrodalga ve TX-RX
modülleri ve sinyal işleme
teknolojileri gibi…

Sonuç
Ortaya çıkan yeni tehditler ve
günümüzde savaş gemilerin-
den beklenen görev ve fonk-
siyonların giderek değişmesi,
gemilerde kullanılan sensör-
ler açısından koordineli bir
gelişim stratejisi gerektiriyor.
Bugüne kadar birçok tekno-
lojik yeniliğe imza atmış ve
bunların EH ile ilgili operas-
yonel sistemlerde uygulan-
masını sağlamış bir firma
olan Indra tarafından hâliha-
zırda kullanılan yapı ve tek-
nolojiler, gemilerdeki, hem
radar hem de EH sistemle-
rinde dijital altyapının kulla-
nılmasına imkân tanıyor.
Indra, savaş gemilerinin yeni
ihtiyaçlarını karşılayan ve en
son teknolojilere dayanan çö-
zümlerinin uygulanabilirliğini
ispat etmiş ve bunları kurum-
sal yol haritalarına ve tekno-
loji gelişim planlarına dâhil
etmiştir. Günümüz dünyası-
nın birer gerçeği olan yeni EH
şart ve koşulları ile baş ede-
bilmek için Indra’nın geliştir-
diği yapısal çözümlerin, farklı
platformların ihtiyaçlarına
göre uyarlanması da müm-
kündür.
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1. Giriş
Suriye’deki, 2011 yılından beri
devam eden iç savaşta, mu-
halifler tarafından kullanılan
muharebe yöntemlerinden
biri de tüneller kazılarak
Esad güçlerine yapılan büyük
bombalı saldırılardır. Tünel
kazılması ile düşman kuvvet-
lerin hattına geçilmesi ve tü-
nellerin patlatılması yöntemi,
Birinci Dünya Savaşı’nda da
sıklıkla kullanılan bir yön-
temdir. 1917 yılında, Belçika
Ypres’de İngiliz askerleri ta-
rafından kazılan ve Alman
mevzilerine uzanan 21 adet
tünel, 7 Temmuz günü
03.10’da aynı anda patlatılmış
ve Alman hattının geriye çe-
kilmesi sağlanmıştır. İngiliz
askerleri tarafından gerçek-
leştirilen bu tünel patlatma
saldırısı sonucunda, uzun-
luğu 60 ila 600 metre ara-
sında, derinliği ise 15 ila 38
metre arasında değişen kra-
terler (çukurlar) oluşmuştur.
Bu 21 tünelde kullanılan top-
lam patlayıcı miktarı ise 550
ton civarındadır. Aynı taktik,

İkinci Dünya Savaşı’nda ve Vi-
etnam Savaşı’nda da sıklıkla
kullanılmıştır (Rogers ve
Koper).
Bilindiği üzere, Gazze, uzun
yıllardan beri İsrail’in ablu-
kası altındadır. Filistinliler, bu
ablukayı aşmak amacıyla
Gazze’nin, özellikle yaklaşık
15 kilometrelik Mısır sını-
rında, 25 yıldan beri çok sa-
yıda tünel yapmıştır. ABD,
2009 yılında, Mısır’a, sınırın-
daki tünellerin bulunması
amacıyla 33 milyon dolar de-
ğerinde teknik destek sağla-
mıştır. Yine 2009 yılında, 
ABD ile İsrail devletleri ara-
sında, Gazze’deki tünellerin
bulunması amaçlı anlaşma
yapılmıştır. Gazze’deki bu tü-
nellerden bazıları, İsrail tara-
fına da geçmekte ve bazen
saldırı amaçlı olarak da kul-
lanılmaktadır. Örneğin 2006
yılında, Hamas mensupları
tüneller vasıtasıyla bir İsrail
tankına saldırı düzenlemiş; 2
askeri öldürmüş ve Gilad
Schalit isimli İsrail askerini
kaçırmıştır. İsrail, 5 yıl sonra
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Suriye’de, Arap Baharı’nın etkisiyle 
Mart 2011’de başlayan gösteriler, daha

sonra bir iç savaşa dönüşmüştür. 
Türkiye’nin hemen yanı başında hâlen
devam eden bu iç savaşta, Ekim 2014 

itibarıyla hayatını kaybeden insan sayısı,
200 bini geçmiştir. Ölenlerin yaklaşık üçte

birini ise siviller oluşturmaktadır. 
Suriye’deki iç savaş, düzenli ordu savaşından

ziyade, şehir içinde ve kuralı olmayan 
bir biçimde sürmektedir. İç savaşın yoğun

olarak yaşandığı Halep ve İdlib bölgesinde,
muhalif gruplardan biri olan İslami Cephe

(Islamic Front), Esad güçlerine karşı
büyük bombalı saldırılar düzenlemektedir.

Bu bombalı saldırılar, genelde, tünel 
kazılarak hedefin altına yerleştirilen

büyük miktarda patlayıcının infilak 
ettirilmesi şeklinde olmaktadır. 

İç savaşta uygulanan bu metotların 
mühendislik / istihkâmcılık (combat 

engineering) açısından irdelendiği bu 
makalede, komşu ülkede yaşanan savaşın,
mühendislik amaçlı kullanılan enstrümanlar

ile izlenebildiği ve önemli bilgilerin elde
edilebildiği gösterilmektedir.

Fikret KURAN* / f.kuran@vgm.gov.tr
*İnşaat Yüksek Mühendisi

Suriye 
İç Savaşının 
İstihkâmcılık 

Açısından 
İrdelenmesi

Exp-4



varılan anlaşma gereğince,
Schalit’i, hapisteki 1.027 Filis-
tinliyi serbest bırakmak ko-
şulu ile geri alabilmiştir.
İsrail’in, Gazze’ye, 17 Tem-
muz’da başlattığı ve ateşkese
kadar olan sürede, çoğu sivil
2000’e yakın Filistinlinin ha-
yatını kaybettiği hava ve kara
harekâtının ana hedefinin de
Gazze’deki tünellerin imhası
olduğu belirtilmiştir.
Günümüzde tüneller, Suriye iç
savaşı veya Gazze’nin dışında,
birçok ülkenin sınır hattı bo-
yunca, çeşitli farklı amaçlar
için de kullanılabilmektedir.
Örneğin, ABD ile Meksika sı-
nırı boyunca, kaçakçılar tara-
fından, uyuşturucu kaçırmak
amacıyla çok sayıda tünel inşa
edilmiştir. Kuzey Kore ile Kore
Cumhuriyeti sınırında da tü-
neller bulunmaktadır. Bu tür
tünellerin tespiti için, sınır
hattı boyunca sondaj kuyuları
açılması, askeri birimler tara-
fından uygulanan yöntemler-
den birisidir. Kore Cumhuriyeti
askerlerinin, Kuzey Kore as-
kerleri tarafından açılan tünel-

leri, bu yöntemi uygulayarak
tespit ettiği bilinmektedir (Ro-
gers ve Koper). ABD-Meksika
sınırında, su kuyusu açmak
veya diğer çeşitli amaçlarla
yapılan sondajlar ya da alt-
yapı çalışmaları sırasında,
uyuşturucu kaçakçılığı ama-
cıyla kullanılan tüneller de
şans eseri bulunabilmekte-
dir. İstihbarat çalışması 
ile tünellerin bulunması 
bir çözüm olmakla birlikte,
gerek İsrail gerekse ABD ta-
rafından tünellerin bulun-
ması için teknolojik cihazlar
da kullanılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesine bağlı
olarak, gerek tüneller kazılır-
ken meydana gelen titreşim-
leri gerekse yer altındaki
boşlukları tespit edebilen ci-
hazlar, hassas sonuçlar vere-
bilmektedir. ABD ve İsrail
tarafından, tünellerin tespi-
tinde daha hassas ve doğru
sonuçlar verebilecek cihazla-
rın geliştirilmesi amaçlı Ar-Ge
çalışmaları yapılmakta ve bu
çalışmalar günümüzde de
devam etmektedir. Bunlardan

biri, ABD Anayurt Güvenliği
Bakanlığı (Department of Ho-
meland Securty) için Lock-
heed Martin tarafından
geliştirilen “microgravity” ci-
hazıdır. Yer altındaki boşluk-
ların, çok düşük miktarda da
olsa yer çekiminde değişime
neden olduğu prensibinden
hareketle geliştirilen cihaz,
yerçekimindeki mikro düzey-
deki değişimlerin tespit edil-
mesi ve buna bağlı olarak
boşlukların yerinin belirlen-
mesinde kullanılmaktadır.
Ancak bu yöntem, pahalı ol-
masının yanı sıra yerleşim
yerleri içindeki tünellerin
bulunmasında yetersiz kala-
bilmektedir.
Diğer bir yöntem ise gerek
tünel kazılırken gerekse
tünel içerisindeki insan kay-
naklı hareketler nedeniyle
oluşan titreşimleri ölçen sis-
mik sensörler kullanılması-
dır. Yerleşim yerlerinde,
trafik ya da çeşitli makinele-
rin çalışması gibi insan kay-
naklı diğer titreşimler de
bulunmaktadır. Dolayısı ile bu

titreşimlerle tünel kazılması
kaynaklı titreşimleri ayırt
edebilmekte güçlükler yaşa-
nabilmektedir. İsrail Jeofizik
Enstitüsü, 1990’lı yıllarda,
Gazze hattı boyunca tünelle-
rin bulunması için sismik ci-
hazlar yerleştirerek bir tünel
arama sistemi önermiştir. Bu
sistem, Sismik Savunma Du-
varı (Seismic Defence Fence)
olarak adlandırılmıştır. Pilot
proje süresince, sismik sen-
sörler yardımıyla Kerem
Shalom bölgesi yakınların-
daki büyük bir tünel, kazılır-
ken bulunmuştur. İsrail,
2001 yılında, daha gelişmiş
teknoloji sunduğunu düşün-
düğü Hadas isimli firmaya,
tünellerin tespit edilmesi için
bir cihaz geliştirme işini
ihale etmiştir. Ancak firma-
nın, ihtiyacı karşılayacak
ürün ve yazılımı üretememe-
sinin ardından, 2011 yılında
proje iptal edilerek devlet ve
özel sektör konsorsiyumuna
verilmiş olsa da hâlen daha
sorunu çözebilecek bir ürün
geliştirilememiştir.
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İsrail tarafından tünellerin
bulunmasına yönelik diğer bir
yöntem de sınırdaki duvar-
lara paralel fiber optik kablo-
lar kurulmasıdır. Ancak geniş
alanlarda arama yapmak için
büyük yatırım gerektiren bu
yöntemde, dış etkilere bağlı
olarak fiber optik kablolarda
kolaylıkla hasar meydana ge-
lebilmektedir.
Yeraltı tünellerinin bulunma-
sında en etkili yöntemlerden
biri GPR (Ground Penetrating
Radar / Yere Nüfuz Eden
Radar) cihazı kullanılmasıdır.
Bu cihaz, yer altındaki su ve
kanalizasyon kanalları gibi alt-
yapıların tespitinde, yapıların
temel araştırmalarında ve yer-
altındaki arkeolojik kalıntıların
tespitinde sıklıkla kullanıl-
maktadır. GPR cihazı ile 
10 metre derinliğe kadar olan
tüneller, başarı ile tespit edi-

lebilmektedir. Cihaz, killi ze-
minlerde ve tuzlu yeraltı suyu
bulanan zeminlerde ise doğru
sonuç veremeyebilmektedir.
10 metreden daha derindeki
boşlukların bulunabilmesi için,
çok düşük frekanslı dalgaların
gönderilmesi gerektiğinden,
mevcut GPR cihazları, her 
durumda başarılı sonuçlar ve-
rememektedir. Örneğin, Gaz-
ze’deki zemin türü kumlu
olmasına rağmen, tünel derin-
likleri 15-18 metre ve daha de-
rinlerde olduğu için, bu
tünelleri GPR cihazı ile tam
olarak tespit edebilmek müm-
kün olamamaktadır. Yine
ABD-Meksika sınırında da
tünel derinlikleri 25 metreyi
bulmaktadır. ABD tarafından,
daha derinlerde tarama yapa-
bilen GPR cihazlarının gelişti-
rilmesi için Ar-Ge çalışmaları
yapıldığı bilinmektedir.

Tünellerin tespit edilmesi
için, mühendislik alanında da
kullanılan bu cihazlar, her du-
rumda yeterli sonuç vereme-
diği gibi her cihazın
kullanılabileceği alanlar ve
kapasiteleri farklılık göster-
mektedir. Arazi yapısı, yeraltı-
nın yapısı, tünel derinliği,
insan kaynaklı çevresel diğer
titreşimler, yerleşim yeri gibi
birçok faktöre göre cihazların
etkinliği değişmektedir. Bu
yüzden en akılcı yöntem, istih-
barat çalışması ile birlikte, bu-
rada belirtilen cihazların bir
kaçını birlikte kullanmaktır.
Yine en önemli faktörlerden
birisi de bu cihazlar ile elde
edilen birçok veriyi inceleye-
cek ve mühendislik açısından
doğru bir şekilde irdeleyebile-
cek yazılım ve teknik insan
kaynağıdır. Bu, cihazların te-
mininden daha da önemlidir.

2. Suriye İç Savaşında
Tünel Kazılarak 
Yapılan Bombalı 
Saldırılar
Suriye iç savasında, İslami
Cephe tarafından, özellikle
Halep ve İdlib bölgelerinde,
Esad güçlerine karşı, tünel
kazarak bombalı saldırılar
düzenlenmektedir. İslami
Cephe, bu bombalı saldırıları,
“Zelzele Operasyonu” olarak
adlandırmaktadır. Bu saldırı-
ların toplam sayısı tam olarak
bilinmemesine karşılık, baş-
lıca 11 tanesi bu makalede ir-
delenecektir. Çalışmada,
bombalı saldırılar, yapılış ta-
rihlerine göre kodlanmıştır.
Bu saldırılara ait bilgiler,
haber ajansları gibi açık kay-
naklardan elde edilmiştir.
Tünel kazılması ve patlamaya
ait görüntüler ise propaganda
amaçlı internete yüklenen
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video görüntülerinden elde
edilmiştir.
Exp-1 olarak kodlanan ilk
bombalı saldırı, 14 Şubat’ta,
Eski Halep bölgesinde, Halep
Kalesi’nin hemen yanındaki
Carlton Otel’e düzenlenmiştir.
Carlton Oteli’nin bulunduğu ta-
rihi bina, Osmanlı İmparator-
luğu zamanında, 150 yıl önce
inşa edilmiştir. Halep’deki bu
içkale, UNESCO tarafından
Dünya Kültür Mirası liste-

sinde dâhil edilmiştir. Rejim
güçleri tarafından kullanılan
otele yönelik saldırı, sabah
saatlerinde gerçekleştiril-
miştir. Saldırı için, 75 metre
uzunluğunda bir tünel kazıl-
mıştır.
Exp-2 olarak kodlanan ikinci
saldırı ise 19 Şubat’ta, rejim
güçleri tarafından kullanılan
Eski Halep bölgesindeki Carl-
ton Otel’e yakın bir binaya ya-
pılmıştır.

Exp-3 olarak kodlanan
üçüncü bombalı saldırı, ülke-
nin en büyük askeri kışlala-
rından biri olan, Halep’deki
Hanano Askeri Kışlası’na, 17
Nisan’da yapılmıştır. Saldırı,
üç ayrı tünelde, yakın zamanlı
üç ayrı patlatma yapılarak
gerçekleştirilmiştir.
Exp-4 olarak kodlanan dör-
düncü bombalı saldırı, Eski
Halep bölgesinde, rejim güç-
leri tarafından kullanılan
Halep Sanayi Odası Binası’na,
27 Nisan’da düzenlenmiştir.
Saldırı, yine üç ayrı tünelde,
yakın zamanlı üç ayrı pat-
latma yapılarak gerçekleşti-
rilmiştir.
Exp-5 kodlu, tünel kazılarak
yapılan beşinci bombalı sal-
dırı, İdlib şehrine bağlı Maa-
rat Al Numan kasabasındaki,
Wadi Al Deif askeri üssüne, 
5 Mayıs’ta gerçekleştirilmiş-
tir. Haber ajansları, saldırıda,
40 ton patlayıcı kullanıldığını
bildirmiştir. Saldırıda hedef,

Wadi Al Deif askeri üssünde
bulunan ve rejim güçleri ta-
rafından kullanılan askeri
kontrol noktasıdır. Maarat Al
Numan Kasabası, stratejik
açıdan, Şam ile Halep’i birbi-
rine bağlayan, M5 otoyolu
üzerinde bulunmaktadır.
Bölge, Şam ile Halep arasın-
daki bağlantıyı kesmek için,
muhalifler açısından stratejik
öneme sahip bir bölgedir. Bu
saldırı için, 300 metre uzun-
luğundaki tünel, İslami Cep-
he’ye bağlı 60 savaşçı
tarafından, 50 günlük sürede
kazılmıştır.
Exp-6 olarak kodlanan altıncı
tünelle bombalı saldırı, 
8 Mayıs’ta, yine Eski Halep
bölgesindeki Carlton Otel’e
düzenlenmiştir. Bu, aynı otele
yapılan ikinci bombalı saldırı-
dır. 14 Şubat tarihli ilk saldı-
rıda, otelde kısmi göçme
meydana gelmiştir. Bu saldı-
rıda ise otel tamamen yıkıl-
mıştır.

Exp-1 olarak kodlanan bombalı saldırı için 75 metre uzunluğunda bir tünel kazıldı.



Exp-7 kodlu yedinci saldırı,
İdlib şehrine bağlı Maarat Al
Numan Kasabası’ndaki rejim
güçleri tarafından kullanılan
Wadi Al Deif askeri kontrol
noktasına, 14 Mayıs’ta,
akşam saatlerinde yapılmış-
tır. Bu saldırı, aynı bölgeye
yapılan ikinci bombalı saldırı-
dır. Haber ajanslarına göre,
bombalı saldırıda 55-60 ton
patlayıcı kullanılmıştır. Patla-
yıcı malzeme; gübre, TNT ve
havan topundan oluşmakta-
dır. Kazılan tünel, 750 metre
uzunluğunda, 2 ila 2,2 metre
yüksekliğinde ve 1,2 ila
1,3 metre genişliğindedir. Tü-
nelin kazılması, 7,5 ay kadar
sürmüştür. Tünel, kazı sıra-
sında, 2 kez rejim güçleri tara-
fından tespit edilmiştir. İlk
seferinde, İslami Cephe savaş-
çıları, tünel güzergâhını değiştir-
mek zorunda kalmışlardır. İkinci
seferde ise rejim güçleri, patla-
yıcı ile kazılan tüneli imha etmiş-
tir. İslami Cephe savaşçıları, bir
kez daha tünel güzergâhını de-
ğiştirmek zorunda kalmıştır.
Exp-8 kodlu sekizinci saldırı, 
11 Temmuz’da, Eski Halep böl-
gesinde ve tarihi Emevi Camii
çevresinde, Hizbullah destekli
rejim güçlerinin kullandığı ka-
rargâh binalarına ve Layra-

moun bölgesindeki rejim güç-
leri tarafından kullanılan ve
Hava Kuvvetleri İstihbarat Bi-
nası’na komşu bir binaya dü-
zenlenmiştir. Saldırıyı diğer
bombalı saldırılardan ayıran
özelliği, gece yapılmış olması-
dır. Saldırıda, üç tünel kazılmış
ve üç farklı patlama gerçekleş-
tirilmiştir. İstihbarat binasına
komşu binaya gerçekleştirilen
saldırıda, 15 ton patlayıcı kul-
lanılmıştır.
Exp-9 ve Exp-10 kodlu saldırı-
lar ise 29 Temmuz’da, peş
peşe düzenlenmiştir. Rejim
güçleri tarafından kullanılan
Halep Kalesi civarındaki bina-
lara ve Han Şeyhun bölgesin-
deki binaya saldırıda, üç tünel
kazılmış ve ayrı ayrı patlatma
yapılmıştır. Saldırılar, akşam
saatlerinde düzenlenmiştir.
Exp-11 kodlu saldırı, 14
Ekim’de, İdlib şehrine bağlı
Maarat Al Numan kasabasının
güneyindeki, rejim güçleri ta-
rafından kullanılan Al Hama-
diyah askeri üssü yakınındaki
Al Dahrooj kontrol noktasına,
gündüz saatlerinde gerçek-
leştirilmiştir. İslami Cephe ile
Özgür Suriye Ordusu’nun bir-
likte gerçekleştirdiği saldırıda,
tünel kazılması safhası üç ay
kadar sürmüştür.
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Patlama Kaynaklı Sarsıntıların
İncelenmesi, Nükleer 
Denemeler İçin Başlatıldı
ABD, New Meksiko’da ilk nükleer denemenin yapıldığı 
1945 yılından günümüze, Dünya’da, çok sayıda askeri amaçlı 
nükleer bomba denemeleri yapılmış ve hâlen yapıla gelmektedir.
Özellikle Soğuk Savaş döneminde, nükleer denemeler sismograf
kayıtları ile takip edilmiş; deney yerleri ve nükleer testin 
büyüklüğü, diğer ülkeler tarafından belirlenmiştir. Türkiye’de de
1951 yılında imzalanan NATO anlaşması gereğince, Belbaşı Nükleer
Test İzleme Merkezi kurulmuştur. Ankara, Belbaşı’nda bulunan 
bu istasyon, insan kaynaklı titreşimlerin artması sonucu, 
Kırıkkale Keskin’e taşınmıştır. Bu merkez, hâlen Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde 
yer almaktadır (www.koeri.boun.edu.tr). 1996 yılında, 44 ülke,
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty / CTBT)’nı imzalamıştır.
Türkiye de, bu antlaşmayı 1996 yılında imzalamış; antlaşma,
TBMM’de 2000 yılında onaylanmıştır. Kırıkkale Keskin’deki 
istasyondan, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması 
Antlaşması Örgütü (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
Organization / CTBTO)’ne veri akışı bulunmaktadır. Nükleer 
denemeleri izlemek amacıyla CTBTO’ya bağlı dünyanın çeşitli 
yerlerinde bulunan sismograf istasyonlarının yanı sıra patlamalar
sonucu yayılan düşük frekanslı ses dalgalarını tespit etmek için 
infrasound istasyonları; su altı patlamalarının tespiti için ise
hydrophone istasyonları da bulunmaktadır. Bu istasyonlardan 
elde edilen kayıtlar, Viyana’daki CTBTO merkezinde toplanmaktadır
(www.ctbto.org). Nükleer denemelerin yanı sıra insan kaynaklı
büyük patlamalar veya kazalar, bu merkeze ait istasyonlar 
tarafından da kaydedilmektedir. Belçika’ya ait iki F-16 uçağının
çarpışması ve İngiltere Buncefield yakıt deposu patlaması, 
Avrupa’da bulunan infrasound istasyonları tarafından 
kaydedilmiştir (Cerenna vd., 2009).

Exp-6





Tüm saldırılarda kullanılan
yöntem ve patlayıcı türü aynı-
dır. Saldırılarda, patlayıcı mal-
zeme olarak gübre, TNT ve
havan topu mermisi kullanıl-
mıştır. Saldırıya ait resimler-
den, %33 oranında nitrat
içeren gübre kullanıldığı gö-
rülmektedir. TNT ile gübrenin
patlaması amaçlanmaktadır.
Bu nedenle patlayıcı ağırlığı-
nın büyük bir kısmı, gübreden
oluşmaktadır. Havan topu
mermisi kullanılması ise pat-
lama yönünün yukarıya doğru
olmasını ve hedefe daha fazla
hasar verilmesini sağlamak-
tadır (Gitterman ve Hofstetter,
2012). Tünel kazılarına ait re-
simlerden, zemin türünün
kireç taşı olduğu anlaşılmak-
tadır. Zeminin sert olmasın-
dan dolayı, tünellere tahkimat
konulmamıştır. Tünellerin ka-
zılmasında, kazmanın yanı
sıra kırıcı el kompresörleri de
kullanılmıştır. Tünelleri yeraltı
suyundan daha derinde yap-
mak, su tahliyesini gerektirdi-
ğinden çok zordur. İç savaşın
sürdüğü Suriye’nin kurak bir
bölgede yer almasından do-
layı, yer altı suları, yüzeyden
epeyce derinde bulunmakta-
dır. Saldırının hedefini belirle-
mek için ise koordinat
tespitinde, mühendislerce de
kullanılan teodolit aleti kulla-
nıldığı görülmektedir. Tünel
genişlikleri, 1-1,2 metre 
arasında; yükseklikleri ise 

1,5-2 metre arasındadır. He-
defin altına ulaşıldıktan sonra,
patlayıcıları yerleştirmek için,
daha geniş odacıklar yapıl-
mıştır. Tünel derinliklerinin
ise 2,5 metreden daha aşağıda
olduğu düşünülmektedir. Zira
yapılan saldırılar, şehir içinde
gerçekleştirilmektedir. Dola-
yısı ile tüneller kazılırken bi-
naların temelleri, şehir içi
kanalizasyon ve içme suyu
şebekeleri gibi altyapıların al-
tından geçilmesi gerekmek-
tedir. Altyapı mühendisliğinde
genel kural olarak, şehir içi
kanalizasyon boru hatları, yol 
seviyesine göre, yaklaşık 
2,5-3 metre aşağıda yer al-

maktadır. İçme suyu şebeke-
leri de yine genel kural ola-
rak, kanalizasyon hatlarının
üzerinde yer almalıdır. Tünel
derinliğinin çok fazla olması
da yapılan bombalı saldırının
etkinliğini azaltmaktadır. Yapı-
lan deneysel çalışmalar, pat-
latma derinliğinin fazla olması
durumunda, krater oluşmadı-
ğını göstermektedir. Bu du-
rumda, hedefe zayiat
verdirmek de mümkün olma-
maktadır. Askeri ve deneysel
amaçlı yapılan tek ateşlemeli
kontrollü patlatma deneyleri
dikkate alındığında, tünel de-
rinliklerinin, 10 metreden
daha fazla olmadığı düşünül-

mektedir. Daha önce ifade
edildiği üzere, 10 metreden
daha az derindeki tüneller,
GPR cihazı ile bulunabilmek-
tedir. Bu durum, tünel kazıla-
rak yapılan bombalı
saldırıların, mühendislik yön-
temleri ile önlenebileceğini
göstermektedir.
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Olay Tarih Saat (GMT) Magnitüd
İskoçya, Lockerbie üzerinde Boeing 747 tipi yolcu uçağına bombalı saldırı 
ve uçağın düşmesi (Magnitüd değeri uçağın yere çarpmasına ait) 21.12.1988 ------ 1,3 (ML)
Rusya, Kursk nükleer denizaltı patlaması (iki ayrı patlama) 12.08.2000 07:28:27 1,5 (ML)

07:30:42 3,5 (ML)
El Kaide’nin, ABD New York Dünya Ticaret Merkezi saldırısı 11.09.2001 08:46:26 0,9 (ML)
(Saat sırası ile 1. Çarpma, 2. Çarpma, Güney Kule göçmesi, 09:02:54 0,7 (ML)
Kuzey Kule göçmesi) 09:59:04 2,1 (ML)

10:28:31 2,3 (ML)
Fransa, Toulouse AZF gübre fabrikası patlaması 21.09.2001 08:17:56 3,4
İngiltere, Buncefield yakıt deposu patlaması 11.12.2005 06:01:31 2,2 (ML)
Slovakya, Novaky mühimmat fabrikası patlaması (4 ayrı patlama) 02.03.2007 15:26:24

15:26:53
15:26:55 0,6 (ML)
15:28:05 2,2 (ML)

Arnavutluk, Gerdec mühimmat deposu patlaması (iki ayrı patlama) 15.03.2008 11:10:06 2,9 (ML)
11:29:15 2,5 (ML)

Porto Rico, Catano petrol deposu patlaması 23.10.2009 24:21:13 2,8
Hindistan, Sitapura rafineri patlaması 29.10.2009 ~07:36:00 2,3
Kore Cumhuriyeti, Cheonan korvetinin patlama sonucu batması 26.03.2010 12:21.57 2,04 (ML)
Güney Kıbrıs, Evangelos Florakis Askeri Üssü mühimmat patlaması 11.07.2011 02:47:52 3,0 (ML)
ABD, Texas West Waco gübre fabrikası patlaması 18.04.2013 00:50:46 2,1 (mb)

Tablo 1. Dünyadaki bazı büyük kontrolsüz patlamalar ve ölçülen yapay deprem magnitüdleri

Exp-5

Exp-5



3. Dünyadaki 
Kontrolsüz Patlamalar
ve Sismoloji
İnsan kaynaklı patlamalar,
depremlere benzer titreşim-
lerin oluşmasına neden ol-
maktadır. Bu tür yer
sarsıntıları, “yapay deprem”
olarak adlandırılmaktadır.
Özellikle Soğuk Savaş döne-
minde, yapılan nükleer dene-
meler sismograf kayıtları ile
takip edilmiş; bu sayede,
deney yerleri ve nükleer tes-
tin büyüklüğü, diğer ülkeler
tarafından belirlenmiştir. Adli
Sismoloji, nükleer testlerin
izlenmesinin yanı sıra bom-
balı terörist saldırıları, maden
kazaları, uçak kazaları, yakıt
boru hattı patlamaları ve yakıt
deposu patlamaları gibi, bir-
çok sıra dışı ve toplumsal 
etkisi büyük olayda kullanıl-
mıştır. Sismograf kayıtları ile
patlamanın saniye hassasiye-
tinde gerçekleşme zamanı,
patlamanın kaç kez olduğu,
patlamanın coğrafi konumu,
açığa çıkan sismik enerji ve
buna bağlı olarak patlamanın

büyüklüğü hesaplanabilmek-
tedir (Kim ve Gitterman,
2013-Kim vd., 2001-Koper vd.,
2003-Koper ve Wallace, 1999-
Kristekova vd., 2008-Mishra
vd., 2012). Sismograf kayıtları-
nın kullanıldığı bu tür önemli
olaylardan bazıları şöyle sıra-
lanabilir:
n 1995 yılında, ABD’nin 

Oklahoma Federal 
Hükümet Binası’na 
düzenlenen bombalı 
saldırı,

n 1998 yılında, El Kaide
terör örgütü tarafından,
ABD’nin Kenya, Nairobi
Büyükelçiliği’ne 
düzenlenen bombalı 
saldırı,

n 2000 yılında, Rus nükleer
denizaltısı Kursk’un, 
Barents Denizi’nde, 
bir patlama sonrası 
batması,

n ABD’de, New Meksiko,
Carlsbad doğal gaz boru
hattı patlaması,

n 2004 yılında, İngiltere
Buncefield kentindeki
yakıt deposu patlaması,

n 1988 yılında, Pan Am 
Havayolları’nın, 103 sefer
numaralı yolcu uçağına,
İskoçya Lockerbie 
üzerinde bombalı saldırı,

n 2010 yılında, Kore 
Cumhuriyeti’ne ait 
Cheonan korvetinin 
patlama sonucu batması,

n 2007 yılında, Slovakya 
Novaky mühimmat 
fabrikası patlaması ve

n 11 Eylül 2001’de, 
El Kaide terör örgütünün,
New York Dünya Ticaret
Merkezi’ne yolcu 
uçaklarıyla saldırısı.

Bu olaylarda, bazen saldırı veya
kazanın zamanı çok önemli
olurken bazı olaylarda ise coğ-
rafik konumu daha önemli ola-
bilmektedir. Örneğin, Lockerbie
olayında, sismograf kayıtların-
dan, uçağın düştüğü yer, 300
metre hassasiyetle hesaplana-
bilmiştir (Reynolds, 2011). 
Bu tür olaylarda, sismograf 
kayıtlarından elde edilebilecek
veriler, olayın meydana gelme-
sinden hemen sonra, acil
durum yönetimi ve planlaması

açısından son derece önemli
olabilmektedir. Sismograf ka-
yıtlarından, kaydın, patlama
veya deprem olup olmadığı tes-
pit edilebilmektedir. Patlamalar
ve depremlerin ayrıştırılmasına
yönelik, çok sayıda bilimsel ça-
lışma bulunmaktadır. Patlama
sonucu elde edilen sismograf
kayıtları kısa süreli olup, im-
pulse (vuruş ya da darbe) etkisi
vermektedir. Patlama ile dep-
remi ayıran en büyük özellik,
patlamada oluşan P ile S dalga-
larının amplitüt oranının, dep-
remlere göre daha büyük
olmasıdır (Rogers ve Koper-
Ottemöller ve Evers, 2008;-Git-
terman vd., 2007). Deprem-
lerde oluşan S dalgaları (kayma
dalgaları), hasara neden ol-
maktadır. Patlamalarda ise S
dalgalarının genlikleri daha
düşük olduğundan, patlamalar,
depremlere göre daha az ha-
sara neden olmaktadır.
Bilindiği üzere, Türkiye’de, 
5 Eylül 2012 tarihinde, 
Afyonkarahisar’da yaşanan
mühimmat deposu patlaması; 
20 Ağustos 2013 tarihinde ise
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Kırıkkale, Hasandede’de, MKEK
Barut Deposu patlaması mey-
dana gelmiştir. 5 Mayıs 2013
tarihinde ise İsrail tarafından,
Suriye’nin başkenti Şam’ın ku-
zeybatısında ve şehrin hemen
dışında, Kasyun Dağı eteğinde
bulunan Cemraya Askeri Bi-
limsel Araştırma Merkezi ve
aynı alan içerisindeki askeri
mühimmat depolarına yapılan
hava saldırısı sonucunda
büyük patlamalar meydana
gelmiştir. Bu üç olaydaki pat-
lamalar, yüzey patlamalarıdır
ve yapay depremler meydana
getirmiştir. Yerel saat ile
21:07:55.53’te meydana gelen
Afyonkarahisar mühimmat de-
posu patlaması, lokal magni-
tüd büyüklüğü 2,1 olan yapay
bir deprem üretmiştir. Patla-
mada, 3.800-7.000 kg arasında
TNT eşdeğeri mühimmat infi-
lak etmiştir. Kırıkkale’de mey-
dana gelen patlama ise lokal
magnitüd büyüklüğü 2,3 olan
yapay bir deprem oluşturmuş-
tur. Patlama, yerel saat ile
21:03:03.41’de meydana gel-
miş ve 9.500 kg TNT eşdeğeri
barut infilak etmiştir. İsrail’in,
Şam’daki askeri araştırma
merkezine saldırısı sonucu
olan en büyük patlama, yerel
saat ile 01:48:46.1’de mey-
dana gelmiş ve coda magni-
tüd büyüklüğü 3,5 olan yapay
deprem oluşturmuştur. Sal-
dırıda, en büyük patlama ile
370 ton TNT eşdeğeri mü-
himmat imha edilmiştir
(Kuran, 2014).

4. Tünel Saldırıları
Sonucu Oluşan 
Yapay Depremler 
ve Saldırılarda 
Kullanılan Mühimmatın
Büyüklüğü
Ülkemizde, iki farklı kurum ta-
rafından, zayıf yer hareketi is-
tasyonları ile ülke çapında
deprem izleme sistemi işletil-
mektedir. Bunlar; Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü (KRDAE) ile
Afet ve Acil Durum Yönetim
Başkanlığı (AFAD) bünyesindeki

Deprem Dairesi Başkanlığı’dır.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Mer-
kezi (EMSC), dünya çapında
depremleri izlemektedir. Bu
merkeze, Türkiye de dâhil
olmak üzere, çok sayıda ülke-
nin deprem izleme merkezle-
rinden deprem çözüm verileri
gönderilmektedir. Bombalı
saldırıların meydana geldiği
zaman diliminde, yukarıda be-
lirtilen kurumlar tarafından,
saldırıların meydana geldiği
hedeflere çok yakın depremler
kaydedilmiş ve lokal magnitüt
olarak depremlerin büyüklüğü
hesaplanmıştır. Tüm saldırı-
lardaki hedefler ile deprem iz-
leme merkezlerinin tespit
ettiği deprem merkezleri ara-
sında, 1,2-26,4 km arasında
değişen farklılıklar bulunmak-
tadır. Saldırı anına ait video 
görüntüleri ve haber ajansla-
rından elde edilen veriler ince-
lendiğinde, saldırı anı ile
açıklanan depremlerin oluş
zamanları arasında, örtüşme-
ler bulunmaktadır. Exp-1 ve
Exp-6 saldırıları, haber ajans-
larına göre sabah gerçekleşti-
rilmiştir. Yine aynı tarihte ve
sabah saatlerinde, deprem iz-

leme merkezleri tarafından da
depremler kaydedilmiştir.
Haber ajansları tarafından,
Exp-7 saldırısının, akşam saat-
lerinde yapıldığı ifade edilmek-
tedir. Deprem izleme
merkezleri de aynı tarih ve sa-
atlerde, saldırı hedefine çok
yakın bir deprem kaydetmiştir.
Exp-8 olarak kodlanan saldırı,
gece saatlerinde olmuştur.
Yine aynı saatlerde ve saldırı
yerine çok yakın bir deprem
tespit edilmiştir. Exp-9 ve 
Exp-10 olarak kodlanan saldı-
rılar ise kısa zaman aralıkları
ile iki ayrı patlatma saldırısıdır.
Deprem izleme merkezleri ta-
rafından da kısa zaman aralık-
larıyla ve saldırı hedefine çok
yakın merkezli iki ayrı deprem
tespit edilmiştir. Deprem iz-
leme merkezleri tarafından
belirlenen bu depremler, faya
bağlı tektonik depremler ol-
mayıp, İslami Cephe’nin Esad
güçlerine karşı tünel kazarak
gerçekleştirdiği büyük bombalı
saldırılar sonucu meydana
gelen titreşimlerdir. Diğer bir
ifadeyle bu depremler, pat-
lama ile oluşan, insan kay-
naklı yapay depremlerdir. 
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Saldırı Hedef Olay Yapay Deprem Yapay Deprem Patlama ile Yapay Deprem
No Zamanı Zamanı Büyüklüğü Merkezi Arasındaki 

(Yerel Saat) (ML) Fark (km)
Exp-1 Halep Carlton Oteli 14.02.2014 07:14:31 2,4 (AFAD) 2,3

Sabah 07:14:31 2,7 (KRDAE) 5,3
07:14:31 2,7 (EMSC) 5,0

Exp-2 Halep Carlton Oteli Yakını 19.02.2014 14:43:34 1,9 (AFAD) 5,9
Exp-3 Halep Hanano Askeri Kışlası 17.04.2014 08:42:43 1,9 (AFAD) 6,0
Exp-4 Halep Sanayi Odası Binası 27.04.2014 12:31:02 1,9 (AFAD) 3,0

12:31:01 2,3 (KRDAE) 13,0
Exp-5 Maarat Al Numan Wadi Deif 05.05.2014 18:16:50 2,7 (AFAD) 1,2

Askeri Üssü Kontrol Noktası Akşam 18:16:48 2,8 (KRDAE) 7,4
18:16:51 2,7 (EMSC) 3,3

Exp-6 Halep Carlton Oteli 08.05.2014  09:32:27 2,7 (AFAD) 4,8
Sabah 09:32:27 2,6 (KRDAE) 10,8

09:32:27 2,7 (EMSC) 8,4
Exp-7 Maarat Al Numan Wadi Deif 14.05.2014 18:58:51 2,7 (AFAD) 18,5

Askeri Üssü Kontrol Noktası Akşam 18:58:49 2,9 (KRDAE) 12,0
18:58:51 2,8 (EMSC) 2,6

Exp-8 Halep Kalesi Çevresinde 11.07.2014  21:51:39 2,3 (AFAD) 2,4
Askeri  Karargâh Binaları Gece 21:51:42 2,1 (KRDAE) 26,4

Exp-9 Halep Kalesi Çevresinde 29.07.2014 17:49:56 2,6 (AFAD) 5,6
Askeri Karargâh Binaları Akşam 17:49:55 2,5 (KRDAE) 8,2

17:49:57 2,6 (EMSC) 2,2
Exp-10 Halep Kalesi Çevresinde 29.07.2014 17:55:06 2,2 (AFAD) 15,2

Askeri Karargâh Binaları Akşam 17:55:07 2,3 (KRDAE) 13,6
Exp-11 Maarat Al Numan  14.10.2014 15:09:05 3,0 (AFAD) 7,0

Al Hamadiyah Askeri Üssü  Öğleden Sonra 15:09:07 3,1 (KRDAE) 10,7
Al Dahrooj Kontrol Noktası 15:09:05 3,0 (EMSC) 9,0

Tablo 2. Bombalı saldırılar ve oluşan yapay deprem bilgileri

Şekil 1. En büyük S dalgası genliğinin en büyük P dalgası genliğine oranının en büyük 
S dalgası genliğinin logaritması arasındaki ilişki. Patlamalarda, P dalgası genliği daha
büyük olduğundan S/P oranı depremlere göre daha düşüktür. (Kartal ve Horasan, 2011)





Bu yapay deprem kayıtların-
dan, saldırıların tam olarak
gerçekleşme zamanı ve pat-
lama ile açığa çıkan enerjinin
büyüklüğüne bağlı olarak
kullanılan mühimmatın mik-
tarı bulunabilmektedir. Yapı-
lan bombalı saldırılar
incelendiğinde, saldırıların
gerçekleştiği Şubat, Nisan,
Mayıs ve Temmuz aylarında,
genellikle 3 büyük bombalı
saldırının gerçekleştirildiği
görülmektedir. Yine saldırı
ayları arasında, birer aylık
sakin bir dönem bulunmakta-
dır. Exp-11 kodlu saldırı ile
bir önceki saldırı arasında ise
2,5 ay kadar bir süre vardır.
Saldırıların gerçekleştirilme
saati incelendiğinde, saldırı-
lardan yalnızca bir tanesinin
(Exp-8) saat 21.51’de, gece
gerçekleştirildiği görülmek-
tedir. Diğer tüm saldırılar gün
ışığında yapılmıştır.
Patlamalarda açığa çıkan sis-
mik enerjinin büyüklüğü, pat-
lamanın suda veya karada
olmasının yanı sıra derinde
veya yüzeyde olmasına göre
de büyük değişkenlikler gös-
termektedir (Bonner vd,
2013-Brocher, 2003-Gitter-
man vd., 2011-Khalturin vd.,

1998). İslami Cephe tarafın-
dan tünel kazılarak rejim
güçlerine yapılan bombalı
saldırılarda, patlamalar yü-
zeyden aşağıdadır. Patlama
derinliği, yukarıda da açıklan-
dığı üzere, 2,5 metreden daha
fazladır. İsrail’de, maden
ocaklarında ve belirli bir de-
rinlikteki tek ateşlemeli kont-
rollü patlatmalar sonucunda,
yapay deprem büyüklüğü ile
patlayıcı miktarı arasında
aşağıdaki ilişki bulunmuştur
(Gitterman vd., 2007).
Md= -1.42 + 0.99log(W)
Bu denklemde, Md süreye
bağlı depremin büyüklüğü; 
W ise kilogram olarak patla-
yıcının eşdeğer TNT ağırlığıdır.
Bombalı saldırılarda, patlayıcı
miktarının bulunmasında bu
denklem kullanılmıştır. Bütün
patlamaların büyüklüğü belir-
lenirken patlayıcı türü ne
olursa olsun, eşdeğer TNT
ağırlığına dönüştürülmektedir.
Örneğin, 1 kg ANFO’nun eşde-
ğer TNT miktarı 0,82 kilogram-
dır. Bombalı saldırılarda
ağırlıklı olarak gübre kullanıl-
mış; TNT ve havan topu mer-
misi, patlamanın olması ve
etkinliğinin arttırılması için kul-
lanılmıştır. Gübrelerin patla-

malarında, eşdeğer TNT ağır-
lıkları ise 0,30-0,33 mertebe-
sindedir.(http://mines.industry.
qld.gov.au/assets/explosi-
vespdf/siting_guide_ssan.pdf).
Saldırılarda kullanılan patlayıcı
miktarı hesaplanırken bulunan
eşdeğer TNT ağırlıkları gübre
miktarına dönüştürülmüş ve
haber ajanslarına açıklanan
patlayıcı miktarı ile karşılaştı-
rılmıştır. Saldırılar sonucunda
deprem izleme merkezleri ta-
rafından tespit edilen yapay
depremlerin büyüklükleri ara-
sında farklılıklar bulunmakta-
dır. Bu nedenle, patlayıcı
miktarı hesaplanırken bu mer-
kezler tarafından bulunan lokal

magnitüd büyüklüklerinin orta-
laması alınmıştır. Hesaplanan
patlayıcı miktarı ile açıklanan
patlayıcı miktarları birbirine
çok yakındır.
Sismik kayıtlara göre, saldırı-
ların saniye hassasiyetinde
oluş saatleri, yapay deprem
zamanı ile aynı olup, yerel saat
olarak Tablo 2’de verilmekte-
dir. Sismik kayıtlardan hesap-
lanan en büyük bombalı saldırı,
14 Ekim’de, Maarat Al Numan
Kasabasında Al Hamadiyah
askeri üssü yakınında Al Dah-
rooj kontrol noktasına düzen-
lenen, Exp-11 kodlu bombalı
saldırıdır. Bu saldırıda, 31,2 ton
TNT eşdeğerinde patlayıcı
(gübre+TNT+havan topu mer-
misi) kullanılmıştır. En az pat-
layıcı kullanılan saldırılar ise
Exp-2 ve Exp-3 kodlu saldırı-
lardır (Tablo 3).

5. Sonuç
Birinci Dünya Savaşı’nda da
kullanılan tünel kazarak bom-
balı saldırı taktiği, iç savaşın
yaşandığı Suriye’de de İslami
Cephe tarafından, “Zelzele
Operasyonu” adı altında Esad
güçlerine karşı kullanılmakta-
dır. Bombalı saldırılar, operas-
yonun adında olduğu gibi insan
kaynaklı yapay depremler
üretmişlerdir. Bu yapay dep-
remler, deprem izleme mer-
kezleri tarafından, faya bağlı
tektonik bir deprem olarak
açıklanmıştır. Patlama ile elde
edilen bu yapay deprem veri-
lerinden, saldırıların saniye
hassasiyetinde oluş zamanı,
coğrafi konumu ve saldırıda
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Saldırı Yapay Deprem Rapor Edilen Hesaplanan Hesaplanan
No Ortalama Patlayıcı Miktarı Eşdeğer Gübre Miktarı

Büyüklüğü (ML) (ton) TNT Miktarı (ton) (ton)
Exp-1 2,60 -- 11,5 35,0
Exp-2 1,90 -- 2,3 7,0
Exp-3 1,90 -- 2,3 7,0
Exp-4 2,10 -- 3,6 11,0
Exp-5 2,73 40 ton 16,0 48,0
Exp-6 2,67 -- 13,5 41,0
Exp-7 2,80 55-60 ton 18,3 56,0
Exp-8 2,20 15 ton 4,5 14,0
Exp-9 2,57 -- 10,6 32,0
Exp-10 2,27 -- 5,3 16,0
Exp-11 3,03 -- 31,2 95,0

Tablo 3. Saldırılarda kullanılan patlayıcı miktarları

Exp-5



kullanılan patlayıcının miktarı
hesaplanabilmektedir.
İrdelenen tünel saldırılarında, 2
ton ile 31 ton arasında, eşdeğer
TNT ağırlığında patlayıcı kulla-
nıldığı hesaplanmıştır. Bu de-
ğerler de 7 ile 95 ton arasında
gübreye karşılık gelmektedir.
Hesaplanan miktar ile haber
ajansları tarafından bildirilen
miktarlar arasında uyum bu-
lunmaktadır. En büyük saldırı
olan Exp-11 kodlu saldırı, eş-
değer TNT ağrılığına göre, Af-
yonkarahisar Mühimmat
Deposu patlamasından 4,4-8
kat arasında; Kırıkkale Barut
Deposu patlamasından ise 3
kat daha büyük olarak hesap-
lanmıştır. Bu saldırı, İsrail’in
Şam Cemraya Askeri Araş-
tırma Merkezi’ne hava saldırı-
sında olan patlamanın 12’de 1’i
kadar hesaplanmıştır.
Sismolojik kayıtlar; yakıt de-
poları, boru hatları ve mü-
himmat depoları patlamaları
gibi büyük patlamalarda,

uçak kazalarında, bombalı
büyük terör saldırılarında ve
savaş durumunda yapılan
saldırıların analizinde, önemli
bilgiler sağlayabilmektedir.
Tüm bu olaylarda, bazen ola-
yın büyüklüğü bazen coğrafi
konumu bazen de zamanı
önemli olabilmektedir.
Tünellerin bulunması için mü-
hendislik amaçlı kullanılan
farklı cihazlar ve yöntemler
bulunmaktadır. Ancak her ci-
hazın ve yöntemin arama yapı-
lacak yerin yerleşim yeri
olması durumuna, jeolojik ya-
pısına, tünel derinliğine bağlı
olarak hassasiyeti değişmek-
tedir. Suriye’deki saldırılarda,
tünel derinliği çok fazla olmadı-
ğından, çeşitli cihazlar yardı-
mıyla tünellerin bulunabileceği
ve saldırıların önlenebileceği
düşünülmektedir. Temmuz
ayında, İsrail’in Gazze’ye düzen-
lediği hava ve kara harekâtının
ana hedefini tüneller oluştur-
maktadır. Bu harekât kapsa-

mında, bazı tünellerin imha
edilmesine karşılık tüm tünel-
ler bulunamamıştır. ABD, ka-
çakçılık amaçlı kullanılan
Meksika sınırındaki tünelleri,
İsrail ise Gazze’deki tünelleri,
teknolojik cihazlarla bulabil-

mek amacıyla Ar-Ge çalışma-
larını sürdürmektedir. Tür-
kiye’nin de bu konuda
askeri-teknik araştırmalar yap-
masının ve yetişmiş insan kay-
nağı bulundurmasının önemli
olacağı düşünülmektedir.
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KARDAK Harekâtı’na katılan
komutanlık, 1997 yılında 
Arnavutluk, 2006 yılında Lüb-
nan ve 2011 yılında Libya’dan
mülteci tahliyesi gerçekleş-
tirdi. 2008 yılından itibaren
Arap Denizi, Aden Körfezi 
ve Somali açıklarında faaliyet
gösteren deniz haydutları 
ile mücadele eden SAT 
Komutanlığı, 2012 yılında,
Marmara’da kaçırılan Kar-
tepe Deniz Otobüsü’nde te-
rörist etkisiz hâle getirme ve
rehine kurtarma operasyonu
gerçekleştirdi.
Kuzey SAT Grup Komutan-
lığı, Güney SAT Grup Ko-
mutanlığı ve SAT Eğitim
Merkezi’nden oluşan ko-
mutanlığın muharip görev-
leri arasında:
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n Düşmanın yüzer ve kıyı
hedeflerine sinsi taarruz,
baskın ve sabotajlar 
düzenlemek,

n Su altı engellerini ve 
sistemlerini etkisiz hâle
getirmek,

n Dost hava unsurlarına
hedef bilgisi vermek 
ve hedef aydınlatması
sağlamak,

n İstihbarat bilgilerini 
toplamak maksadıyla
düşman hatları gerisine
sızarak uzak keşif 
icra etmek,

n Harekât sonrası hedef 
ve hasar kontrolü icra
etmek ve

n Düşmana ait plajlarda 
su altı keşfi icra etmek
yer alıyor.

Komutanlığın ayrıca:
n Denizde terörizme, 

illegal faaliyetlere ve
suça karşı mücadeleye
destek vermek,

n Rehine kurtarma 
harekâtı icra etmek,

n Muharip olmayanların
güvenliği ve tahliyesine
yönelik görevler icra
etmek,

n Denizde arama ve 
kurtarma görevleri ve 
insani yardım harekâtına
destek gibi görevleri de
bulunuyor.

Deniz Haydutları
Yakalandı
Basın mensupları önünde
gerçekleştirilen tatbikatlar
kapsamında ise ilk olarak,
denizde suçla ve terörizmle
mücadele eğitimi icra edildi.
Senaryo gereği, şüpheli bir
gemiye helikopterden ha-
latla inildi ve Kapalı Mahal
Harekâtı icra edildi.
Eğitimlerin ikinci bölü-
münde, gerçek mühimmat-
larla atış yapıldı. Düşman
bölgesine ulaşan SAT ko-
mandoları, su altından gele-
rek nöbetçileri etkisiz hâle
getirdi. Su altı intikali sıra-

sında, SAT savaş yüzücüleri
tarafından, dışarı kabarcık
vermeyen kapalı devre dalış
cihazı kullanıldı. SAT koman-
doları, uzun süren su altı in-
tikallerini emare vermeden
gerçekleştirmek amacıyla bu
cihazla yaptığı intikal süre-
since saf oksijen soludu.
Üçüncü ve son eğitim göste-
risinde ise düşman hedefine
baskın faaliyeti yapıldı. Sin-
sice bölgeye gelen SAT ko-
mandoları, bir tepede
bulunan hedefleri ve düş-
man unsurlarını yoğun ateş
altına aldı. Bunun için SAT
komandoları, hücum ve

destek timi olarak ikiye ay-
rıldı. Düşman için kritik
öneme sahip güç kaynağı,
SAT komandoları tarafından
patlayıcı düzenek kullanıla-
rak imha edildi.
Etkinlikte, 1-8 Kasım tarih-
leri arasında icra edilen, 18
ülkeden 70 sporcunun katıl-
dığı 236 kilometrelik Kala-
hari Augrabies Extreme
Maratonu’nda, 21 saat 42
dakika 5 saniyelik derecesi
ile birinci olan Deniz Piyade
Yüzbaşı Mahmut Yavuz da
hazır bulundu. Basın turu,
toplu fotoğraf çekiminin ar-
dından sona erdi.
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BAE Devlet Başkanı
ve BAE Silahlı Kuv-
vetleri Başkomu-

tanı Şeyh Halife bin Zayid
El Nahyan’ın himayesi 
altında gerçekleştirilen
IDEX, her iki yılda bir IDEX
LLC tarafından BAE Silahlı
Kuvvetleri’nin desteği ve
ortaklığıyla, BAE’nin baş-
kenti Abu Dhabi’nin mer-
kezinde bulunan Abu Dabi
Ulusal Fuar Merkezi (Abu
Dhabi National Exhibition
Centre / ADNEC)’nde dü-
zenleniyor. ADNEC’nin
toplam alanının tamamını
kullanan IDEX fuarı, yakla-
şık 133.000 m2’lik bir alanı
kapsıyor.
Fuar hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan IDEX
Yönetim Kurulu Başkanı Saleh El Marzouki, “20 yıla aşkın de-
neyim ve çalışmalarımız sayesinde, IDEX, dünya çapında, mo-
dern savunma sanayisini şekillendiren en ileri teknolojilerin,
fikirlerin ve yeniliklerin sergilendiği önde gelen fuarlarından
birisi olarak kabul ediliyor. IDEX 2015’e katılım konusunda dün-
yanın dört bir tarafından şahit olduğumuz ilgi ve heyecan, bek-
lentilerimizi aştı. Şu aşamada, mevcut fuar alanının tamamı
rezerve edilmiş durumda. İster bölgedeki en üst düzey sanayi
liderleri ve önde gelenleri ile buluşma fırsatını elde etmek için
olsun ister ürün ve hizmetlerinizi uluslararası katılımcılara ser-
gilemek için olsun, IDEX 2015’te varlık göstermek, bu sektörde
faal olan tüm bireyler, şirketler ve devletler için bir olmazsa ol-
mazdır. Küresel savunma pazarının gözleri, 22-26 Şubat 2015
tarihleri arasında, Abu Dhabi’ye odaklanacak” diyor.
IDEX 2015, aşağıda belirtilen alan ve etkinlikleri kapsayacak:

n 12 Adet Kapalı Fuar Salonu: Fuara katılan yüzlerce 
yerel ve uluslararası savunma sanayisi üreticisi 
ve yüklenicisi, stantlarını, 12 fuar salonu, toplanma alanı
ve iç avluyu kapsayan, toplam 35.000 m2’lik bir alana 
kurabilecek.

n Açık Alan: Kapalı fuar alanının dışında kalan Capital Plaza;
bir medya merkezi, stant alanları, açık hava teşhir alanları
ve şalelerden oluşuyor.

n Canlı Gösteriler: IDEX, fuara katılan firmalara, kendi 
ürün ve ekipmanlarıyla gösteri yapma imkânını sunmaya
devam ediyor. Koreografik gösteriler, her gün, hem su 
üzerinde hem de bu amaç için kurulmuş pist üzerinde 
gerçekleştirilecek. Fuara katılan firmalar, ayrıca isterlerse
araç ve ürünlerini teşhir edebilecekleri özel gösteriler de
düzenleyebilecekler.

ADVERTORIAL

IDEX, Dünya 
Savunma Sanayisini
Abu Dhabi’de
Buluşturuyor

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX, 22-26 Şubat 2015
tarihleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin Abu Dhabi kentinde 
gerçekleştirilecek. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik en son teknolojilerin
sergilenmesi için ideal bir platform sunan IDEX, katılımcılarına Orta Doğu ve
Kuzey Afrika bölgesindeki devlet kurumları, işletmeler ve silahlı kuvvetler ile
yeni ilişkiler kurma ve mevcut ilişkilerini de kuvvetlendirme imkânı tanıyor.

ROKETSAN ve BAE’nin Jobaria Defense Systems firması tarafından geliştirilen 
MCL (Multiple Cradle Launcher / Çok Kundaklı Lançer) Sistemi, IDEX 2013’ün yıldızları arasındaydı.
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n IDEX Savunma Konferansları: IDEX 2015 ile aynı zamanda
gerçekleştirilecek olan IDEX Savunma Konferansları; 
savunma sanayisinin kara, deniz ve hava sektörleri ile 
ilgili en son ve gelişmiş teknolojiler hakkında görüşme 
ve tartışmaların yapılacağı bir platform sunacak.

IDEX ayrıca, deniz savunma sistemlerine odaklanan NAVDEX ile
insansız sistemlere odaklanan UMEX ile birlikte düzenlenecek.

Deniz 
Savunma 
ve Güvenliği
İçin 
NAVDEX
IDEX 2015’in deniz savunma ve gü-
venliği ile ilgili bölümü olan 
NAVDEX, bu alanda Orta Doğu ve
Kuzey Afrika bölgesinde düzenle-
nen en önemli etkinliklerden biri

olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında gerçekleştirilen etkinliğin ba-
şarısı ardından NAVDEX 2015, deniz savunma ve güvenliği ko-
nusunda çalışan firmalara, sahip oldukları teknoloji ve hizmetleri
sergileyebilecekleri özel bir platform sunmaya devam ediyor.
ADNEC Marinası’nın limanında düzenlenecek olan NAVDEX,
aşağıda belirtilen alan ve etkinlikleri kapsayacak:
n 3000 m2den fazla fuar alanı: Gemi, denizcilik ve sahil 

güvenliği teknolojileri, ekipmanları ve araçları konusunda
uzmanlaşmış yerel ve uluslararası katılımcılar, 
ürünlerini fuar alanında sergileyebilecekler.

n Su üstü sergi alanı: NAVDEX’in su üstü sergi alanı, 
fuar katılımcılarına gemilerini marinadaki geçici köprü 
dubalarına yanaştırarak sergilemelerinin yanı sıra 
isterlerse denizde günlük olarak düzenlenen gösterilere
katılmalarına da imkân tanıyacak. 

n Savaş gemileri alanı: Fuar boyunca, faklı ülke 
donanmalarına bağlı savaş gemileri, marina limanında
demir atıp ziyaretçilerini bekleyecekler. NAVDEX 
katılımcıları, isterlerse fuarı ziyaret eden bu savaş 
gemilerinin güvertesine konuklarını davet edebilecek ve 
bu gemilerde kullanılan ekipmanları ve teknolojileri de 
ziyaretçilerine gösterebilecekler.

n Denizde canlı gösteriler: Her gün düzenlenecek olan 
canlı ve koreografik gösteri programları, ziyaretçiler 
tarafından, limandaki NAVDEX alanının hemen yanında 
bulunan tribünlerden izlenebilecek.

İnsansız 
Sistemler 
UMEX’te
İlk defa düzenlenen UMEX etkin-
liği sayesinde IDEX 2015, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine
yeni nesil savunma teknolojile-
rinin getirilmesine öncülük et-
meyi hedefliyor. BAE Silahlı
Kuvvetleri’nin Genel Karargâhı

tarafından da desteklenen ve bölgedeki birçok kuruluşun, sivil
ve askeri kurumun, savunma firmasının ve devlet delegasyo-
nunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, insansız
sistemlerle ilgili teknoloji ve imkânların tanıtılması için ideal
bir platform sağlayacak. UMEX, yeni ve en gelişmiş insansız
teknolojilerini, bu teknolojilerin askeri kullanımı ve sivil alan-
lara entegrasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarla birlikte ser-
gileyecek.
Abu Dhabi, 2030 Vizyonu’nun bir parçası olarak; sivil ve askeri
havacılık ekipman ve parçalarının, savunma elektroniğinin ve
diğer uzay ve havacılık teçhizatlarının imalatı ve bakımı ile il-
gili mevcut kapasitesini geliştirmeye odaklanıyor. IDEX’e pa-
ralel olarak icra edilecek UMEX, uluslararası pazardaki eğilim
ve değişiklikleri vurgulayacak ve BAE Silahlı Kuvvetleri’nin
mevcut hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak ideal bir
iş platformu sunacak.
UMEX; insansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız
su üstü araçları ve insansız su altı araçları için malzeme ve
parça üreten veya tedarik eden tüm ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlara kapılarını açacak. İnsansız sistemlerden ve bunların
geliştirilmesinden sorumlu tüm BAE ve Körfez İşbirliği Kon-
seyi (GCC) temsilcilerinin de katılım göstermesinin beklendiği
UMEX, şu nitelikleri ile öne çıkıyor:
n UMEX, katılımcılarına, Orta Doğu pazarında insansız 

sistem teknolojilerine odaklanmış bir fuar ve konferans 
ortamı sunuyor.

n Katılımcılar GCC ülkelerinde ve Orta Doğu’da geçerli olan
en güncel tedarik politikaları ve eğitim gereksinimleri 
hakkında bilgi edinecekler. 

n İnsanız hava ve kara araçları ile canlı gösteriler 
düzenlenecek.
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Birol TEKİNCE: İtalya ve Türkiye 
arasında, hem askeri alanda hem 
savunma ve havacılık sanayisi alanında
gerçekleşen iş birliğine dair görüşlerinizi
özetleyebilir misiniz? Bu konularda, 
iki ülke arasındaki potansiyeli nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve sizce bu 
potansiyelin ne kadarı kullanılabiliyor?
Albay Daniele CIVICO: İtalya ve Türkiye,
Akdeniz bölgesine yönelik ortak menfaat
ve öncelikleri bulunan iki dost ülkedir.
Dolayısıyla her iki ülke, bölgede güven-
liğin, istikrarın ve barışın tesis edilme-
sinden yanadır. İtalya ve Türkiye
arasında, hem NATO hem de AB şemsi-
yesi altında gerçekleşen mükemmel iş
birliklerini görmek mümkündür. Özel-
likle de savunma ve havacılık sanayisi
açısından, T129 ATAK helikopterinin ge-
liştirilmesi konusundaki başarılı iş birli-
ğinden söz edebiliriz. İki ülke arasında
muazzam bir iş birliği potansiyeli bulu-
nuyor. İtalya ve Türkiye, özellikle:
- Genel maksatlı helikopterlerin geliş-
tirilmesi ile ilgili projelerde,
- Denizcilik ile ilgili projelerde ve
- Uzay programlarında
iş birliğine yönelik adımlar atabilirler. Bu
liste, tüm iş birliği olasılıklarını kapsamı-
yor; sadece sanayi alanında gerçekleşti-
rilebilecek iş birlikleri konusunda birkaç
örneğe değiniyor.
İtalya, birçok açıdan Türkiye’nin gelişmiş

sanayisi ile birlikte çalışmak konusunda
hem deneyimli hem de bilgi sahibidir. Bu
potansiyelden, Türkiye’nin de menfaat-
lerine uygun bir şekilde ve taraflar ara-
sında “yük ve maliyetlerin” adil bir
şekilde paylaşılmasını da sağlayacak şe-
kilde daha fazla yararlanılabilir.

Birol TEKİNCE: Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, 
konuşmalarında, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin olgunluğunu 
vurgulayarak Türk ve yabancı firmaların
birlikte teknolojik ortaklar olarak 

çalışması gerektiğini dile getiriyor. 
Bu mesajı siz nasıl yorumluyorsunuz?
Albay Daniele CIVICO: Prof. Dr. Demir’in
görüşlerine, İtalya’daki birçok savunma
sanayisi firmasının da katıldığını değer-
lendiriyorum. Her iki ülkenin firmaları,
yapılacak her türlü iş birliğinin başlıca
aktörleri olacaklar. İtalyan ve Türk sa-
vunma ve havacılık sanayileri, mükem-
mel kabiliyetlere sahip ve kendi
alanlarında son derece deneyimli. Her iki
sanayinin teknolojik uzmanlık alanları,
çoğu zaman diğerini tamamlar nitelikte.
Gerektirdikleri yüksek araştırma ve ge-
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Deneyimli Ortaklar:
Türkiye ve İtalya
İtalya Silahlı Kuvvetler Günü etkinliği kapsamında,
İtalya’nın Türkiye Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay
Daniele Civico ile kısa bir söyleşi gerçekleştirme 
fırsatımız da oldu. İki ülke ilişkilerini ele aldığımız 
bu söyleşinin devamı niteliğinde, projeler ve sanayi
alanındaki iş birliklerini konu aldığımız bir diğer 
söyleşiyi de gelecek sayılarımızda sizlerle paylaşacağız.
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Hazırlayan: Birol TEKİNCE 
b.tekince@savunmahaber.com



liştirme maliyetleri sebebiyle, günü-
müzde, yeni savunma sistemlerinin belli
ortaklarla iş birliğine gidilmeden gelişti-
rilmesi pek mümkün değil.
Bu noktada, İtalya ve İtalyan firmaları, Tür-
kiye ve Türk firmalarını güvenilir ve potan-
siyel ortaklar olarak görüyor. Daha önce de
belirttiğim üzere, hem savunma sanayile-
rimizin hem de ekonomilerimizin ortak
menfaatlerine hizmet eden ve “kazan-
kazan” yaklaşımına dayalı çözümlerin üre-
tilmesi, firmalarımızın çalışmalarına ve her
iki ülkenin sahip oldukları imkânları ve ilgili
maliyetleri paylaşmak konusunda ne kadar
istekli olduklarına bağlıdır.

Birol TEKİNCE: Değinmek istediğiniz
başka bir konu var mı?
Albay Daniele CIVICO: AgustaWestland,
TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN iş birli-
ğiyle yürütülen T129 ATAK projesi, İtalyan
savunma ve havacılık sanayisinin, Tür-
kiye’deki savunma ve havacılık sanayisi ile
iş birliği kurmak konusunda ne kadar is-
tekli olduğu gösterdi. Bu aşamada, 
T129 helikopterine bazı diğer ülkelerin de
ilgi duyduğunu biliyoruz ve bu ülkelerin sa-
yısının zamanla artması bekleniyor.
AgustaWestland’ın ürettiği helikopterle-
rin performansı, rakipleri tarafından
üretilen helikopterlere göre, çoğu
zaman daha üstündür. Dolayısıyla
AW101 helikopteri gibi AgustaWest-
land’ın diğer bazı ürünleri de Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü-

nün mevcut kabiliyetlerini kuvvetlendir-
mek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kul-
lanılabilir.
Deniz kuvvetleri açısından ise tarafların
karşılıklı olarak faydalanabilecekleri ve
menfaatlerinin örtüştüğü birçok alan bu-
lunuyor. Bunun bir örneği, yakın zaman
önce Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
için inşa edilen 4 adet arama kurtarma
gemisi konusunda sağlanan destekte
görülebilir.
Sonuç olarak; verdiğim birkaç örnekten
de görülebileceği gibi, İtalyan firmaları-
nın Türk firmaları ile çalışmak ve iş bir-
liği yapmak konusunda istekli
olduklarını söyleyebilirim; özellikle de
yeni ve modern programlar geliştirmek

ve bunlardan ortaklaşa faydalanabilmek
açısından. Ortak programlar çerçeve-
sinde üretilmesi ya da geliştirilmesi ge-
reken parça, alt sistem ve sistemler,
taraflar arasında karşılıklı bir şekilde ve
tamamlayıcılık esasına göre paylaşılı-
yor. Bu durum, İtalyan ve Türk firmaları
arasındaki iş birliğinin, taraflar açısın-
dan ne kadar elverişli olduğunu ve mev-
cut iş birliklerinin daha geliştirilmesinin
mümkün olduğunu açıkça gösteriyor.

İtalya’nın Türkiye Askeri Ataşesi Deniz
Kurmay Albay Daniele Civico’ya, zaman
ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.



İtalya Silahlı Kuvvetler Günü, 4 Ka-
sım’da, İtalyan Büyükelçisi Gianpaolo

Scarante ve eşinin ev sahipliğinde, An-
kara Hilton otelinde verilen bir resepsi-
yonla kutlandı. Büyükelçi Gianpaolo
Scarante, Askeri Ataşe, Deniz Kurmay
Albay Daniele Civico, Askeri Ataşe Yar-
dımcısı Yarbay Gabriele Iemma ve eşle-
rinin, davetlileri girişte karşıladığı
davete, Türkiye’deki yabancı büyükelçi-
ler, diplomatlar ve askeri ataşeler, Türk
Silahlı Kuvvetlerini temsilen general,
subay ve astsubaylar, Türkiye’de iş
yapan İtalyan firma temsilcileri, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisi temsilcileri,
Türk iş adamları ve basın mensupların-
dan oluşan çok sayıda davetli katıldı.
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İ T A L Y A

Daniele 
CIVICO

Rütbesi Deniz albay
Akredite Olduğu Azerbaycan
Diğer Ülkeler ve Gürcistan
Görevi Savunma Ataşesi
Görev Başlangıç Ağustos 2014 
Bitiş Tarihleri Ağustos 2017
Doğum Tarihi 19 Eylül 1963
Doğum Yeri Roma

n Livorno Deniz Harp
Okulu (1984-88) 
Deniz ve Denizcilik 

Eğitim Bilimleri Diploması
n Uluslararası ve 

Diplomasi Bilimleri
Diploması   

n Kurmaylık Diploması
n 1988-1996 Seyir ve

İletişim Subayı
n 1996-1997 Devriye 

Komutanı
n 1997-1998 Korvet Komutanı
n 1999-2002 Harekât Subayı
n 2005-2006 Fırkateyn 

Askeri Meslek Komutanı
Hayatı n 2007-2011 Deniz 

Haberleşme Dairesi Başkanı  
n 2011-2012 AGF/AOR 

Komutanı
n 2002-2005 NATO 

Genel Merkezi
n 2012-2014 C4I Daire

Başkanı, İtalyan
Genelkurmay Başkanlığı          

n Uzun Hizmet - 25 yıl
n Uzun Komuta - 10 yıl
n Uzun Seyir - 15 yıl
n NATO Harekâtı 

(eski Yugoslavya)
Sahip Olduğu n WEO Harekâtı 
Nişan ve (eski Yugoslavya)
Madalyalar n MFO Barışı İzleme 

Operasyonu - Sina (Mısır)
n Somali Barış Operasyonu
n İtalyan Deniz Kuvvetleri

Uzun Hizmet Nişanı
n S. Silvestro Nişanı

Bildiği Yabancı İngilizce,  Fransızca,
Diller biraz Türkçe
Medeni Durumu Evli 

2 çocuk sahibi
İRTİBAT BİLGİLERİ

Tel +90 (312) 468 12 97
Faks +90 (312) 467 29 82 ve

+90 (312) 468 80 23
E-posta (görev) dcivico@yahoo.com

İtalya Silahlı
Kuvvetler Günü
Ankara'da 
Kutlandı

Azerbaycan Savunma Ataşesi Yardımcısı Dz.Bnb. Sebuhi AHMEDOV, MSI Dergisi Yayın ve Pazarlama Koordinatörü Birol
Tekince, Pakistan Savunma ve Hava Ataşesi Hv.Tuğg. Abbas Ghumman, Pakistan Kara Ataşesi Alb. Nauman Siddique,
İtalya Savunma Ataşesi Dz.Alb. Daniele Civico, Çin Savunma Ataşesi Alb. Enxiong CUI, Meksika Deniz Ataşesi Tuğa.
Raul Sanchez Martinez ve Meksika Kara Ataşesi Tümg. M.R. Segura Villasenor.












