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BAŞYAZI

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), sektörün gelişimi açı-
sından önem taşıyan bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı 
2016 Yılı Faaliyet Raporu ve 2017 Performans Programı 

dokümanlarını, Şubat ayı içerisinde kamuoyu ile paylaştı. Özel-
likle 2016 Yılı Faaliyet Raporu, içerdiği diğer bilgilerin yanı sıra 
SSM’nin, 2016 yılındaki yoğunluğunu ve gerçekleştirilen faali-
yetlerin kapsamını da ortaya koyan bir doküman olarak dikkat 
çekti. Bir tarafta projeler yer alırken diğer tarafta teslimat ve 
kabullerin sayısının fazlalığı da gözden kaçmadı.
Detaylarını ilgili haberimizde ele aldığımız belgelere ilişkin 
gözden kaçırılmaması gerektiğine inandığımız birkaç noktaya,  
özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz.
En başa “insan”ı koyarak başlayalım. Sektörün, 2023 yılı için 
belirlenenler başta olmak üzere, geleceğe ilişkin hedeflerine 
ulaşması yolundaki en önemli engeller arasında, yetişmiş insan 
kaynağı eksikliği olduğu malumunuz. Bu konuya, SSM’nin, hem 
2016 Yılı Faaliyet Raporu’nda hem de 2017 Performans Progra-
mı’nda yer veriliyor.
Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar 
ve girişimler arasında, SAYP başı çekerken bu konuda çalıştay-
lar düzenlendiğini de görüyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyulan teknoloji 
alanlarında eğitim görecek personele burs ve TÜBİTAK tarafın-
dan düzenlenen bilimsel yarışmalara yönelik ödül verilmesi gibi 
teşvik mekanizmaları da yer alıyor.
Nitelikli insan kaynağı konusu, sayıları 460’a ulaşan çok önem-
li projeleri yöneten bir kurum olarak SSM için de bir problem 
kaynağı olmayı sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak; Müsteşarlığın 
gelişmeye açık yönlerinin başında, personel sayısının eksikliği 
ve teknik uzmanlık alanlarındaki yetersizlikler olduğu değerlen-
dirmesi dikkat çekiyor.
2016 Yılı Faaliyet Raporu, projeler tarafında sürprizleri de barın-
dıran bir doküman.
Bu kapsamda değerlendirebileceğimiz en ilgi çekici detay; Milli 
Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) projesinde, yola çift motorlu 
tasarım ile devam edileceği bilgisine, resmi olarak ilk kez, ra-
porda yer verilmesiydi. Raporun ilgili bölümünde, konuya dair 
şu ifadeler yer aldı: “TF-X Projesi’nin bir diğer önemli bileşe-
ni olan motora ilişkin olarak çift motorlu uçak konfigürasyon-
larıyla devam kararı alınmıştır. Motor tedarikine yönelik süreç 
kapsamında görüşmeler sürdürülmekte olup, alternatif olarak  
TF-X uçak gereksinimlerine uygun yeni bir motor geliştirilmesi 
için “Fizibilite Çalışması” yapılmaktadır.”
Raporda, kritik alt sistemlere yönelik çalışmalar da önemli yer 
tutuyor. Özellikle hava ve kara platformları için motor geliştirme 
projelerinin başı çektiği listede, iniş takımı ve radar da yer alıyor.

Yurt Dışı Başarıların Yeni Halkası Otokar’dan
Türk savunma ve havacılık sanayisinin yurt dışında elde ettiği 
başarıların son halkası, Otokar tarafından eklendi. Bu geliş-
menin duyurusu ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin baş-
kenti Abu Dabi’de, 19-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen  
IDEX fuarında yapıldı. RABDAN 8x8 tekerlekli zırhlı araçlarının 
üretimini konu alan 661 milyon dolarlık sözleşme, BAE Silah-
lı Kuvvetleri ile Tawazun arasında imzalandı. RABDAN’ın üre-
timini ise Al Jasoor firması gerçekleştirecek. Al Jasoor, %51’i  
Tawazun’a; %49’u ise Otokar’ın BAE’deki firması Otokar Land 
Systems’a ait olan bir ortak girişim şirketi.
Söz kara platformlarından açılmışken Güç Grubu Geliştirilmesi 
projesinde yaşanan son gelişmelere de göz atalım. Projenin ana 
yüklenicisi TÜMOSAN, 24 Şubat’ta, Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu üzerinden yaptığı açıklama ile SSM ile imzaladığı Güç Grubu 
Geliştirilmesi projesinin feshedildiğini duyurdu. Açıklamada yer 
alan bilgilere göre, sözleşmenin feshinde, Teknik Destek Sağla-
yıcı (TDS) olarak seçilen Avusturya firmasının, Türkiye’nin talep 
ettiği ihraç lisansını getiremeyeceğini beyan etmesi etkili oldu. 
TÜMOSAN’ın basın açıklamasında verilen bilgilere göre, Avus-
turya hükümeti, Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal edecek ve 
iç işlerine karışacak şekilde ve SSM tarafından kabul edilmeye-
cek şartlar içeren ihraç lisansı şartlarında ısrar etmiş.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi İçin 
Yeni Dönem
Burada biraz duralım...
15 Temmuz sonrasında kaleme aldığımız yazılarımızda, bu gibi 
gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çekmiştik.
Mevcut uluslararası konjonktür, Türk savunma ve havacılık sa-
nayisi tarafından yürütülen çeşitli projeler için çeşitli riskler ba-
rındırıyor. Ancak bu yeni riskler, yeni fırsatları da beraberinde 
getiriyor. Hatta biraz iyimser bir yaklaşımla gelişmelerin, Türk 
savunma ve havacılık sanayisi için, fırsatlarla dolu yeni bir döne-
min başlangıcına işaret ettiği değerlendirmesini yapmak müm-
kün. Bu süreçte, Türkiye’nin, ihracat cephesinde yeni fırsatlar 
yakalaması da söz konusu olabilir.
Şöyle ki; bir tarafta Avusturya örneğindeki gibi gelişmeler yaşa-
nırken diğer tarafta, TF-X projesinde iş birliği yapılan İngiltere 
örneğinde olduğu gibi, tam tersi gelişmeleri görebiliyoruz. Özel-
likle büyük ve kritik alt sistem sağlayıcısı diğer bazı firmaların 
Türkiye’ye yönelik mesajlarında ve gelecek değerlendirmelerin-
de, Türkiye’ye önerdikleri çözümlerin, ITAR’a tabi olmamasını ve 
herhangi bir ihraç kısıtlaması olmayacağı konusunu, neredeyse 
en öne çıkardıklarını görüyoruz. IDEX kapsamında gerçekleştir-
diğimiz temaslarda, yabancı firmaların üst düzey yetkilileri ile 
yaptığımız sohbetlerimizde de bu tespitimizi doğrular gözlem-
lerimiz oldu.
Bu konularla ilgili haberlerimizin de yer aldığı IDEX ve  
AMAN 2017 tatbikatı özel dosyaları başta olmak üzere, Mart ayı-
nın öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Nisan sayı-
sıyla yeniden birlikte olmak dileğiyle.

SSM 2016 Yılı Faaliyet Raporu’ndan Satırbaşları

Ümit Bayraktar
Genel Yayın Yönetmeni

Mart 2017
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Şubat ayında, 1 ihale ilanı ve 1 bilgi istek dokümanı yayınladı. İHA ve  
Keşif Gözetleme Sistemleri Ortak Koordinasyon Merkezi Projesi İhale İlanı, 8 Şubat’ta yayınlandı. Sadece yerli 

firmalara açık olan ihaleye, firmalar, 24 Şubat’a kadar teklif verdiler. TKRS RadNet Yetenek Kazanımı Projesi’nin  
bilgi istek dokümanı ise 9 Şubat’ta yayınlandı. Yine sadece yerli firmaların alabildiği dokümanın cevapları,  
13 Mart’a kadar teslim edilebilecek.

SSM Projeleri, Keşif ve Gözetleme Alanında Devam Ediyor

Resmi temaslarda 
bulunmak üzere, Suudi 

Arabistan’a giden Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık, 
bu temaslarının yanı sıra 
8 Şubat’ta, Türk savunma 
sanayisi şirketlerinin, 
bu ülkede kurulu ortak 
girişimlerinin tesislerini de 
ziyaret etti.
Bakan Işık’ın ilk durağı, 
FNSS Middle East  
(FNSS ME) oldu. FNSS’nin, 
Suudi Arabistan’ın 
envanterindeki M113 
araçlarını modernizasyon 
çalışmalarını yerinde 
inceleyen Bakan Işık, 
FNSS ME Genel Müdürü 

Özgen Özeren ve FNSS 
Genel Müdürü ve CEO’su 
K. Nail Kurt’tan, FNSS’nin 
modernizasyon kabiliyetleri 
ve ihracat faaliyetleri ile 
ilgili bilgi aldı. Bakan Işık, 
daha sonra, ASELSAN 
ile Suudi Arabistan 
Askeri Endüstri Şirketi 
MIC ortaklığında, Suudi 
Arabistan’ın ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, 
Riyad’da kurulan, yazılım 
tabanlı telsiz fabrikasını 

gezdi. Burada Bakan 
Işık’a, Suudi Arabistan 
Askeri Teknolojileri 

Üretim Merkezi Başkanı 
Muhammed Bin Hamd  
El-Madi eşlik etti.

Electra IC, Bizz Consulting danışmanlık firması tarafından, Türkiye’de başarılı girişimleri öne çıkarmak ve geleceğin 
en büyük 100 yeni nesil şirketini yaratmak amacıyla bu yıl 2’ncisi derlenen, Startup100 listesinde yer aldı.  

Liste, 14 Şubat’ta, İstanbul’da düzenlenen bir törenle açıklandı. Startup100 listesine aday firmalar, farklı sektörlerden, 
62 kişi tarafından önerildi. Önerilen, toplam 240’ı aşkın firma, jüri tarafından değerlendirdi ve ilk 100 şirketi içeren liste 
ortaya çıktı. Electra IC, listeye, 43’üncü sıradan girdi.

Bakan Işık, Türk Firmalarının 
Suudi Arabistan’daki Ortak Girişimlerini 
Ziyaret Etti

Bakan Işık, 
FNSS ME’de 
üst düzeyde 
ağırlandı.

ASELSAN-MIC 
ortaklığı, Bakan 
Işık’a üretim 
yeteneklerini 
gösterdi.

Electra IC, Startup100 Listesinde
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Pakistan tarafından, her 2 yılda bir düzenlenen uluslararası 
AMAN (Barış) tatbikatı, bu yıl, 10-14 Şubat tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin 
davetlisi olarak, Türkiye’den sadece MSI Dergisi’nin katıldığı 
ve yerinde takip ettiği tatbikatta, TCG GELİBOLU (F-493) 
fırkateyni de yer aldı. Gemileriyle ya da gözlemcileriyle 
katılarak tatbikata ilgi gösteren ülke sayısı toplam 37; davetli 
ülkelerden tatbikata katılan gemi sayısı ise 15 oldu. Gemileri 
ile katılan ülkeler arasında; ABD, Rusya ve Çin’in de yer 
alması, AMAN’ı, dünya üzerinde özel bir konuma getiriyor.
Bahria Üniversitesi Ulusal Deniz Politikaları Araştırma 
Merkezi tarafından düzenlenen 7’nci Uluslararası Deniz 

Konferansı da tatbikat ile eş zamanlı olarak, 11-13 Şubat 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yılki konferansın 
ana konusu, “2030 Yılı Hindistan Okyanus Bölgesi Stratejik 
Görünümü, Evirilen Sıkıntıları ve Stratejiler” oldu.
Tatbikat ile ilgili kapsamlı haberimiz; Pakistan Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Zakaullah ve 
Donanma Komutanı Koramiral Arifullah Hussaini’nin MSI 
Dergisi’ne verdiği özel demeçler ve TCG GELİBOLU (F-493) 
Komutan Dz. Yb. Ali Tuna Baysal’la yaptığımız söyleşiyle 
birlikte, Nisan sayımızda yer alacak. Tatbikat özel dosyamızda, 
Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarının, Pakistan ile 
ilgili faaliyetlerini konu alan bir bölüm de yer alacak.

AMAN Tatbikatı, Barışa Katkı Vermeye Devam Ediyor
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Dördüncü Nesil  
(4G/LTE) Haberleşme 

Teknolojileri (ULAK) Projesi 
kapsamında, ASELSAN’ın 
ana yükleniciliğinde ve  
NETAŞ ile ARGELA’nın  
alt yükleniciliğinde 
geliştirilen baz istasyonunun 
ilk müşterileri; Turkcell, 
Vodafone Türkiye ve  
Türk Telekom oldu. 
ASELSAN ile bu  
3 operatör arasındaki  
satış sözleşmesi,  
27 Şubat-3 Mart tarihleri 
arasında, İspanya’nın 
Barselona kentinde 
düzenlenen Dünya 
Mobil Kongresi’nde 
gerçekleştirilen törenle 
atıldı. Sözleşme uyarınca 
operatörler, 250’şer  
adet baz istasyonu  
teslim alacak.
Törende konuşan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Suat 
Hayri Aka, mobil haberleşme 
alanında dışa bağımlılığın 
ve cari açığın azaltılmasının, 
ULAK projesinin hedefleri 
arasında yer aldığını belirtti. 
Aka, şöyle devam etti: 
“ULAK Projesi ile 4,5G baz 
istasyonlarının geliştirilmesi 
ve üretilmesiyle başlayan 
çalışmaların, önümüzdeki 
süreçte, aşama aşama 
ilerletilerek mobil 
haberleşme alanında 
ihtiyaç duyulan tüm altyapı 
teknolojisinin yerli ve milli 

imkânlarla üretilmesine 
doğru genişletilmesi 
öngörülmektedir.  
Bakanlık olarak yerli ve 
milli imkânlarla üretilen 
her ürünün arkasında 
olacağız ve destek vereceğiz. 
Amacımız, markalar 
yaratarak uluslararası 
pazarlarda  
söz sahibi ülke olmaktır.”
Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Prof.  
Dr. Davut Kavranoğlu da  
4,5G ihalesi yapılırken  
yerli ürün şartının 
konulduğunu anımsatarak, 
bu nedenle imza töreninin 
önemli olduğunu vurguladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanı Ömer 
Fatih Sayan, ULAK’ın, 5G 
vizyonunun temel taşı 
olacağını söyledi.
Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Celal Sami 
Tüfekçi de ULAK’ın, kısa 
sürede şirketleşme modelini 
tamamlayarak profesyonel 
olarak pazarlanacağı 
haberini verdi.
Konuşmaların ardından, 
satış sözleşmesi;  
Aka, Sayan, Dr. Tüfekçi, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Galip 
Zerey, ASELSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Murat Şeker, Turkcell Genel 
Müdürü Kaan Terzioğlu, 
Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hasan Süel ve Türk Telekom 
Genel Müdür Yardımcısı 
Cengiz Doğan tarafından 
imzalandı.

ULAK’ta İlk Siparişler Alındı
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CTECH, 14-16 Şubat 
tarihleri arasında, 

Kars’ta icra edilen Kış 
Tatbikatı 2017 sırasında, 
ürün ve çözümlerini, 
kullanıcılara ilk ağızdan 
anlatma fırsatı buldu. 
Tatbikat alanında, savunma 
ve havacılık firmaları için 
kurulan sergide standı ile 
yer alan firma:
n Frekans Atlamalı 
 X Band Uydu Terminali,
n İnsansız Hava Araçları
 için geliştirdiği görüş

 hattı (line of sight / LOS) 
 ve görüş hattı ötesi
 (beyond line of sight
 / BLOS) Haberleşme
 Terminalleri,
n Mobil görüntü ve 
 veri aktarma ürünleri
 Modeo ve MOBIoT’yi
 tanıttı.
CTECH standı, tatbikatın 
Seçkin Gözlemci Günü’nde; 
Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Salih Zeki Çolak, 
Eğitim ve Doktrin Komutanı 
(EDOK) Korgeneral Tahir 

Bekiroğlu, 9. Kolordu 
ve Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Mehmet 
Özoğlu, Hava Kuvvetleri 
Personel Başkanı 
Tuğgeneral Kutlay Demir, 

25’inci Hudut Tugay 
Komutanı Tuğgeneral 
Hasan Kaymaz ve yabancı 
askeri ataşeler başta olmak 
üzere, çok sayıda katılımcı 
tarafından ziyaret edildi.

KBRN Filtreleri için Empregne Aktif Karbon Üretim ve 
Satış Hakkı Lisans Sözleşmesi, 3 Şubat’ta, TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile MAKEL arasında, 
TÜBİTAK MAM tesislerinde düzenlenen törenle imzalandı. 
Törene; TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Orkun Hasekioğlu, 
Başkan Yardımcıları Dr. İbrahim Bekar ve Doç. Dr. Murat 
Makaracı, Malzeme Enstittüsü Müdür Vekili Prof. Dr. 
Metin Usta, Müdür Yardımcısı Dr. Salih Dabak, Birim 
Yöneticisi Seçil Selçuk, Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. 
Emel Musluoğlu, MAKEL Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Emre 
Tuksal ve şirket yetkilileri katıldılar.
Sözleşmeye konu olan empregne aktif karbon teknolojisi, 
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nde, Dr. Elif Tahtasakal 
ve çalışma arkadaşları tarafından, 2002 yılında, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda 
gerçekleştirilen projede geliştirildi. Yerli hammadde 
kullanılarak geliştirilen malzeme, tüm testlerden başarıyla 
geçerek, fırkateynler için KBRN koruyucu filtrelerin yerli 
olanaklarla üretilmesinde kullanıldı. Takip eden yıllarda, 
yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı kapsamında, 
60 adet KBRN filtre üretilerek teslim edildi. Ayrıca, 2011 
yılında, Tokyo’daki deprem nedeni ile nükleer reaktörden 
açığa çıkacak tehditlere karşı, Tokyo Büyükelçiliği 
personelini korumak amacıyla filtreler hazırlandı. Dışişleri 

Bakanlığına ulaştırılan bu filtreler, 24 saat içinde Tokyo’ya 
gönderildi.
TÜBİTAK MAM tarafından, muadillerine göre daha sert yapılı 
olduğundan tozlaşma oranının düşük olduğu vurgulanan 
ürünün sanayileşmesini ise MAKEL yapacak. MAKEL, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından alınan izinlerin ardından 
imzalanan lisans sözleşmesi ile bu malzemenin, yurt 
içinde, uluslararası standartlara göre üretilmesini görevini 
üstlendi.

CTECH, Kış Tatbikatı 2017’de 
Çözümlerini Anlattı

KBRN Filtreleri için Aktif Karbon’u MAKEL Sanayileştirecek

10 - Mart 2017
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Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 

Modern Piyade Tüfeği 
Projesi kapsamında,  
3’üncü seri üretim 
sözleşmesini Sarsılmaz  
ile imzaladı. SSM’de,  
17 Şubat’ta gerçekleştirilen 
törende, imzaları,  
Savunma Sanayii  
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail 
Demir ile Sarsılmaz 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Latif Aral Aliş attı. 
Sarsılmaz; Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Jandarma Genel 

Komutanlığı birliklerine 
teslim edilmek üzere, 

10.000 adet MPT-76 
üretecek.

MPT-76’ya 
Sarsılmaz 
İmzası

©
 SSM

Selex ES Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü A. Ünal Solay, 
sağlık nedenleriyle görevini, 1 Şubat itibarıyla Sinan Şenol’a devretti.

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Şenol, çalışma 
hayatına ASELSAN’da başladı. Sırasıyla Üretim Test Mühendisi, Üretim Test 
Şef Mühendisi, Elektronik Üretim Müdürü, TSK Uydu Haberleşme Sistemi Proje 
Yöneticisi, Aviyonik ve Uydu Haberleşme Sistemleri Programlar Direktörü ve 
Uydu, Hava ve Deniz Haberleşme Sistemleri Programlar Direktörü olarak çalıştı. 
2013 yılının Aralık ayında, Uzay Sistemleri Grup Başkanı olarak TUSAŞ’ta görev 
yapmaya başlayan Şenol, Temmuz 2014-Aralık 2016 arasında, Uzay Sistemleri 
ve İHA Sistemleri Grup Başkanı görevlerini eş zamanlı olarak yürüttü.  
İyi derecede İngilizce bilen Şenol, evli ve iki çocuk babasıdır.
MSI Dergisi olarak, A. Ünal Solay’a acil şifalar, Sinan Şenol’a da yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Selex ES Türkiye’de Bayrağı 
Sinan Şenol Devraldı

©
 Selex ES T
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Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nin imza töreni,  
7 Şubat’ta, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nda 

gerçekleştirildi. İmza törenine, başta Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve TEI Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mahmut F. Akşit olmak üzere, SSM ve TEI’nin üst düzey 
yetkilileri katıldı.
Proje, SSM tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ihtiyacına binaen yürütülmekte olan Özgün Hafif Genel 
Maksat Helikopter Programı’nda geliştirilmekte olan 
helikopterin motor ihtiyacının, yerli olarak geliştirilerek 
karşılanmasını hedefliyor. Proje kapsamında:
n 1.400 shp gücünde, sertifiye edilmiş turboşaft 
 motor geliştirilecek ve bu motordan, 2 adet üretilecek,
n Motorun, özgün helikopter üzerinde entegrasyonu
 yapılacak ve bu entegrasyonun sertifikasyonu
 gerçekleştirilecek,
n 2.000 shp’ye kadar olan turboşaft motorlar ve 
 modülleri için test altyapısı kurulacak,
n Motorlar için malzeme veri tabanı oluşturulacak ve

n Tasarım ve test yazılımları geliştirilecek.
Projede gerçekleştirilecek çalışmaların, fikri ve sınai 
mülkiyet hakları SSM’ye ait olacak ve ortaya çıkacak 
turboşaft motor, yurt dışına satılabilecek. Proje, 5 ana 
aşamada gerçekleştirilecek. İlk motor çalıştırma, projenin 
2’nci yılında yapılacak. Motorun sertifikasyonu ise projenin 
8’inci yılında tamamlanacak. Projede, yaklaşık 250 kişilik 
bir mühendis ekibinin çalışması öngörülüyor.
TEI tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
“Tasarlanacak motorun ileride geliştirilecek türevleri, 
ATAK ve HÜRKUŞ gibi diğer milli platformlara güç 
verebilecektir. Ayrıca bu motorun çekirdek  
teknolojisi, ‘Milli Eğitim/Savaş Uçağı – T/FX’ için ihtiyaç 
duyulan motor için de temel oluşturacak ve  
Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında  
kazanılan kabiliyetlerin üzerine gerekli teknolojik 
eklemeler yapılarak ihtiyaç duyulan sürelerde  
milli uçak motorunun geliştirilmesi sağlanacaktır.” 
ifadesine de yer verildi.

TUSAŞ ile Sikorsky 
arasındaki, çeşitli 

helikopter platformlarına 
ait yapısal komponentlerin 
üretimini konu alan 
sözleşme, 28 Şubat’ta, 
Ankara’da imzalandı. 
Sözleşmenin imzalarını, 
TUSAŞ Genel Müdürü Doç. 
Dr. Temel Kotil ile Sikorsky 
Aircraft Company Başkanı 
Dan Schultz attı.
Projenin ilk aşaması, 10 yıl 
sürecek ve bu aşamada, 
toplam 270 milyon dolarlık 
üretim gerçekleştirilecek. 
Sözleşme, opsiyonların 
kullanılması durumunda, 
2044 yılına kadar devam 
edecek ve toplam hacmi, 

500 milyon dolara 
ulaşacak.
TUSAŞ tarafından konu ile 
ilgili yapılan açıklamada, 
7 Haziran 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren Türk 
Genel Maksat Helikopteri 
Programı ile hız kazanan 

TUSAŞ-Sikorsky iş 
birliğinin, imzalanan bu 
son sözleşme ile yeni bir 
boyut kazandığı belirtildi.
TUSAŞ’tan Şubat ayında 
bir de ödül haberi geldi. 
Platin Dergisi tarafından 
derlenen ve Türkiye’nin 

ihracat ve yurt dışı 
tanıtım şampiyonlarını 
sıralayan Platin Global 
100 listesinde, savunma 
sektörünün birincisi 
TUSAŞ oldu. Liste ile ilgili 
ödül töreni, 24 Şubat’ta, 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

TEI, Turboşaft Motoru ile İlk Adımı Atıyor

TUSAŞ ve Sikorsky, İş Birliklerini 2044’e Kadar Uzatıyor

14 - Mart 2017
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Başta tank olmak üzere, askeri kara ve deniz platformları 
için ihtiyaç duyulan güç grubunu milli olarak 

tasarlamayı, geliştirmeyi ve üretmeyi amaçlayan Güç Grubu 
Geliştirilmesi Projesi (GGGP)’nin ana yüklenicisi TÜMOSAN, 
24 Şubat’ta, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden bir 
açıklama yaptı. TÜMOSAN tarafından yapılan açıklamada, 
proje kapsamında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile 
imzalanan sözleşmenin, feshedildiğini bildirildi. Açıklama, 
şu noktalara değiniyor:
1. GGGP Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1)
 Sözleşmesi, TÜMOSAN ile SSM arasında 17 Mart 2015
 tarihinde; Proje Uygulama Takvimi’nin avans ödemesi
 koşullarından biri ve zorunlu olan Teknik Destek
 Sağlayıcı (TDS) Sözleşmesi ise TÜMOSAN ile 
 AVL firması arasında 7 Ekim 2015 tarihinde
 imzalanmıştır.
2. Yüklenicinin, ihtiyaç duyulan sahalarda yurtdışından
 teknik destek alabileceği ancak yükleniciye karşı Güç
 Grubunun tamamının geliştirilmesinden sorumlu tek bir
 Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) olacağı, projenin başından
 itibaren prensip olarak kabul edilmiştir. TÜMOSAN ve
 diğer yüklenici adayları tarafından belirlenen TDS
 Firmaları ile SSM yetkilileriyle beraber görüşülmüş ve
 tamamının Güç Grubu projesini geliştirecek yetkinlikte
 olduğu belirlenmiştir. AVL, Türkiye’de üretilecek Güç
 Grubu’nun yurt içi ve yurt dışı kullanım ve satışına tahdit
 getirmeyecek bir İhraç Lisans Belgesi sunacağını taahhüt
 eden tek firma olması nedeniyle seçilmiştir. 
 Tek bir TDS ile projenin 54 ay sürede gerçekleştirilmesi
 öngörülmüştür.
3. Devam eden süreçte, Avusturya hükümeti, Türkiye’nin

egemenlik haklarına ve iç işlerine karışacak şekilde ve 
SSM tarafından kabul edilmeyecek şartlar içeren ihraç 
lisansı şartlarında ısrar etmiştir. 6 Ocak 2016 tarihine 
kadar ihraç lisansını getirmesi gereken AVL’nin, istenen 
ihraç lisansını getiremeyeceğini beyan etmesinden 
sonra TDS sözleşmesi iptal edilmiş ve AVL’nin teminatı 
olan 500.000 avro irat kaydedilmiştir. Söz konusu izin 
alma sürecinde Avusturya nezdindeki Büyükelçilik 
aracılığı ile diplomatik kanalların kullanılması da 
dâhil tüm şartlar sonuna kadar zorlanmıştır. Ancak, 
ana muharebe tankı güç grubuyla ilgili teknolojilerin, 
uluslararası ortamda “milli güç unsuru”nun çok önemli 
bir faktörü olarak algılandığı ve bu nedenle Türkiye’nin 
söz konusu teknolojiyi kazanamaması yönünde, özellikle 
bu teknolojileri elinde bulunduran ve pazarı kontrol 
eden ülkelerin olumsuz tavır sergiledikleri müşahede 
edilmiştir.

4. TÜMOSAN, gerek projenin hazırlık sürecinde ve gerekse
TDS seçimi yapıldıktan sonra alternatif oluşturmak üzere 
Almanya, İngiltere, Kore Cumhuriyeti, İspanya, ABD, 
Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada menşeli firmalarla 
defalarca karşılıklı görüşme gerçekleştirmiştir. 
Görüşmeler sonrasında; teknik nedenlerle batılı 
firmalardan destek almanın kaçınılmaz olduğu, politik 
nedenlerle tek bir TDS ile proje süresince çalışma iş 
modelinin gerçekleştirilemeyeceği ve destek kapsamı ile 
süresinin kısıtlı olacağı anlaşılmıştır.

5. Ayrıca, TDS görüşme süreçlerinde ve sözleşme
imzalaması anında Rafta Hazır Ticari (RAHAT) olması 
öngörülen alt sistemlerden kritik olanlarında, AB 
üyelerinin ülkemize karşı olan olumsuz tutumu nedeniyle:

 • Üretici firmaların çağrılara cevap vermedikleri,
 • Bir kısım alt sistemlerin üreticilerinin, TDS’lerin

ihraç lisansı çıkaramaması ve ülkemiz ile Orta Doğu’da 
yaşanan olaylar sonrasında iş birliğinden kaçındıkları, 
teklif vermedikleri, prototip ve seri üretime yönelik 
ihraç lisansı için hükümetlerine talepte bulundukları 
ve alacakları cevaba göre iş birliği esaslarını 
belirleyecekleri öğrenilmiştir.

Gelişmeler, RAHAT kapsamında değerlendirilen tüm 
kritik alt sistemlerin, ülkelerinin ihraç lisansına tabi 
olacağını ve satın alınamayacağını; bu nedenle ticari 
ve askeri bağımsızlığın garantisi olan fikri mülkiyet 
haklarının, gelecekte SSM’ye ait olacak tarzda 
geliştirilmeleri gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
Bu kapsamda, RAHAT olarak tedariki mümkün olmayan 
Yakıt Enjeksiyon Sistemi hariç, aşağıda belirtilen kritik 
alt sistemlerin de güç grubu geliştirilmesine paralel 
olarak ve aynı zamanda planlanarak üretilmesi ve 
prototip ürünlerde kullanılmasının gerekli olduğu 
değerlendirilmiştir:

n Hidrostatik Dümenleme Ünitesi
n Tork Konvertör
n Retarder
n Transmisyon Gövde Döküm Teknolojisi
n Turboşarj
n CGI Döküm Teknolojisi
n Soğutma Paketi
n ECU
n TCU
n Hidrostatik Kaplinler
n Transmisyon Pompaları
n Alternatör
n Marş Motoru
n Titreşim Damperi
n Fren Balatası
n Islak kavramalar

Güç Grubu Geliştirilmesi 
Projesi Sözleşmesi Feshedildi
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ALTAY tankına da güç veren MTU EuroPowerPack güç grubu, 
IDEF 2015’te sergilenmişti. 



Mart 2017 - 17

6. Avrupa Parlamentosu’nun ülkemize karşı aldığı 
olumsuz tavır ve sonrasında Avusturya Meclisi’nin 
25 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Türkiye’ye 
askeri teçhizat ve malzeme ihracatının önlenmesi 
kararını almış olması, Batı kökenli firmalardan 
gelecekte teknik destek ve askeri nitelikli kritik 
malzemenin kesintisiz olarak satın alınmasının 
imkânsız olacağı ve sözleşme yapılsa dahi bahse 
konu desteğin kesilmesinin kuvvetle muhtemel 
olduğu kanaatine varılmıştır.

7. TÜMOSAN ve SSM arasında imzalanan sözleşmenin ifası,
özellikle batılı devletlerin koyduğu tahditler sonucunda 
proje tamamlanıncaya kadar tek bir TDS’den destek 
alınmasını ve RAHAT kapsamında olan güç grubu 
kritik alt sistemlerinin tedarik edilmesini imkânsız 
hâle getirdiğinden, TÜMOSAN; kritik alt sistemlerin 
proje kapsamına dâhil edilmesi ve sadece gerekli 
konularda uzman desteği alarak milli imkânlarla projeyi 
gerçekleştirmeye yönelik taleplerini, 28 Kasım 2016 
tarihinde SSM’ye iletmiştir.

8. TÜMOSAN tarafından mücbir sebepler nedeniyle yapılan
 değişiklik talepleri, SSM ile 24 Şubat 2017 tarihine
 kadar müzakere edilmiş ancak SSM; sözleşme

hükümleri dışına çıkılmasının kanunen kabulünün 
mümkün olamayacağını bildirdiğinden, 17 Mart 2015 
tarihinde SSM ile TÜMOSAN arasında imzalanan 
GGGP Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) 
Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 
Sözleşme feshi nedeniyle karşılıklı cezai müeyyide 
söz konusu olmayıp TÜMOSAN tarafından verilen 
teminat mektuplarının iadesi sağlanmıştır.

9. Türkiye’nin yerli tek dizel motor ve transmisyon tasarım
ve üretim firması olan TÜMOSAN, 2012 yılından 
itibaren yaptığı çalışmalarla Güç Grubu Projesinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla yoğun çaba göstermiş, 
projenin amaçlarını esas alarak ARGE Merkez 
kompleksini oluşturmuş ve insan kaynağına 
yatırım yapmıştır. Yapılan bu çaba ve harcamalar, 
TÜMOSAN’ın, bu konudaki kararlılığının göstergesidir. 
TÜMOSAN, bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 
önemli tecrübeler edinen insan kaynağını ve oluşan 
bilgi birikimini, yatırımcılarının menfaatlerini dikkate 
alarak etkin olarak kullanmaya ve geliştirmeye devam 
edecektir.

10. TÜMOSAN; Altay Tankı Güç Grubu Projesinde 
 elde ettiği tecrübelerle, projenin, yeni şartlar dikkate
 alınarak yeniden ihale edilmesi hâlinde, en güçlü 
 adayıdır.
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ALTAY tankına da güç veren MTU (Rolls-Royce Power Systems) MT883 motoru.
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Ankara’da görev 
yapan yabancı askeri 

ataşelerin oluşturduğu 
AMAC (Ankara Military 
Attache Corps / Ankara 
Askeri Ateşeler Birliği) 
üyeleri, 6 Şubat’ta VESTEL 
Savunma ve AYESAŞ’ı, 
Ankara’daki tesislerinde 
ziyaret etti. Kısa bir hoş 
geldiniz konuşması yapan 
VESTEL Savunma ve 
AYESAŞ Genel Müdürü 
Aziz Sipahi, AMAC üyelerini 
tesislerinde ağırlamaktan 
onur duyduğunu dile getirdi.  
VESTEL Savunma  
İş Geliştirme Yöneticisi  
S. Ümit Ergin ve AYESAŞ İş 

Geliştirme Müdürü Betül 
Kalay, firmaların, üretim 
yeteneklerini ve ürünlerini 
tanıtan birer sunum 
yaptılar. Toplu fotoğraf 
çekiminin ardından VESTEL 

Savunma ve AYESAŞ adına 
Genel Müdür Aziz Sipahi 
ve AMAC adına Alman 
Silahlanma Ataşesi Frank 
Weise karşılıklı olarak 
ziyaretin anısına plaket 

takdim ettiler. Daha sonra 
fabrikayı gezen AMAC 
üyelerine, üretimi devam 
eden ürünler hakkında bilgi 
verildi. Verilen kokteylin 
ardından ziyaret son buldu.

VESTEL Savunma ve AYESAŞ, AMAC Üyelerini Ağırladı
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Vestel Savunma, askeri ataşelere KARAYEL’i anlattı.

Askeri ataşeler, KARAYEL’in 
yer kontrol istasyonu hakkında 
bilgi alıyor.

AYESAŞ, kablaj yeteneklerini anlattı.
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Boeing’in, Türkiye 
Girişimcilik Vakfı 

(Girvak) ile birlikte 
yürüttüğü Airpreneurs 
programı, 18 Şubat’ta, 
Bilkent Üniversitesinde 
yapılan lansmanın ardından 
başladı. Havacılık alanında 
girişimci olmak isteyen 
gençlere destek olmak ve 
bu alanda yeni fikirlerin 
ortaya çıkmasını sağlamak 
amacıyla hazırlanan 
program, Bilkent 
Üniversitesine ilaveten, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, Fırat 
Üniversitesi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi olmak 
üzere, 6 üniversitede 
daha gerçekleştirilecek. 
Programın sonunda iki 
öğrenci, Startup Türkiye 
etkinliğine katılma hakkı 
kazanacak.
Etkinlik açılışında kısa bir 
konuşma yapan Girvak 
Genel Müdürü Mehru 
Aygül, 2014 yılında kurulan 
Girvak’ın, Türkiye’de 

girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmak için 
çalıştığını söyledi.  
Ardından söz alan Boeing 
Türkiye Genel Müdürü 
Ayşem Sargın Işıl,  
Boeing şirketinin kurucusu  
William Boeing’in de bir 
girişimci olduğundan 
bahsederek sözlerine 
başladı ve Boeing’in  
tarihini kısaca anlattı. 
Sözlerine, Boeing’in,  
Türk havacılık sektörünün 
gelişmesi için pek çok 
projeye destek verdiğinden 
bahsederek devam eden 
Işıl, ”Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Anadolu Üniversitesi ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz 
meslek okulları projemiz 
ile Türkiye çapındaki 
uçak bakım alanı bulunan 
meslek liselerindeki 
öğretmen ve öğrencilerin 
mesleki eğitimine  
ve teknik İngilizce  
dil eğitimine destek  
oluyoruz. Bu eğitim 
programına katılan 
öğretmenler, Türkiye 
çapında, toplamda 

1.400’den fazla öğrencinin 
eğitilmesine katkı 
sağlayacak. Sonra, sizin 
gibi üniversiteli gençler 
için programlarımız var. 
İTÜ ve ODTÜ Havacılık Uzay 
Mühendisliği bölümleriyle 
havacılık alanında 
teknik proje yarışmaları 
yapıyoruz.” dedi. 
Konuşmaların ardından, 
hackathon (Hackathon 
etkinlikleri, genellikle bir 
veya birkaç gün süren, 
katılımcıların takımlar 
hâlinde yarıştıkları,  
yaratıcı problem 
çözme etkinliği olarak 
tanımlanıyor) olarak 
adlandırılan yuvarlak masa 
çalıştaylarıyla yürütülecek 
olan Airpreneurs  
programı başladı.
Etkinliğin sonunda kısaca 
sohbet etme fırsatı 
bulduğumuz Boeing 
Türkiye Genel Müdürü 
Ayşem Sargın Işıl, 
çalışmaları ile ilgili şunları 
söyledi: “Yeni fikirler, 
Türkiye’yi bir sonraki 
adıma taşıyacak. Beni en 

çok heyecanlandıranlar, 
yüksek teknolojinin 
olduğu projeler. Onlarla 
çok gururlanıyorum. 
Geçen sene bir yeni 
kontratımız oldu Kale 
Grubu ile: Kruger Flap 
kontratı. Kale en iyisini 
yapan bir şirket. TUSAŞ 
da öyle; bizim 787’de, bazı 
parçalarımızın tek kaynağı. 
Boeing gibi bir şirket, 
bu kadar güvenebiliyor 
Türk sanayisine. Benim 
hakikaten kişisel amacım 
ve ümidim, önümüzdeki 
dönemde, bu sanayideki 
kabiliyeti biraz daha 
ön plana çıkaralım ve 
Türkiye’nin değer kattığı 
alanlarda iş birliğini 
genişletelim. Sanayiden 
daha çok alalım.  
Daha fazla sanayiciden 
alalım. Bunlar, bizi bir 
sonraki aşamaya taşıyacak. 
Çünkü o şirket, o sanayici, 
eğer Boeing’e satacak 
kalitede bir ürün yapıyorsa, 
zaten Boeing için 
üretebiliyorsa, dünyada pek 
çok yer için üretebilecek.”

Boeing, Airpreneurs ile Girişimci Gençlerin Yanında
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Airbus, şirketin 2016 yılı bilançosu ile ilgili bilgileri,  
22 Şubat’ta açıkladı. Açıklamada, Türkiye’nin de 

ortakları arasında yer aldığı A400M programı ile ilgili  
şu bilgiler yer aldı:
n 2015 yılında 11 adet uçağın teslim edilmesinin ardından,
 2016 yılında, 17 uçak teslim edildi. 2017 yılında ise
 açıklamanın yapıldığı tarihe kadar, 2 uçak teslim  
 edildi.
n Pervane dişli kutusunda yaşanan sorun için, 
 2016 yılının ikinci yarısında, kontroller arasında geçen
 zamanı arttıran geçici bir çözüm getirildi.
n Artık uçaklar, talep edilen taktik kabiliyetlerin bir
 kısmına sahip şekilde teslim ediliyor.

n Airbus, 2016 yılında, A400M programı nedeniyle 
 2,2 milyar avro zarar etti.
n Müşteriler, [A400M ile ilgili bazı eksiklikleri ya da geç
 teslimatları gerekçe göstererek] ödemeleri geciktiriyor
 ve bu durum, 2017 ve 2018 yıllarında da devam edecek.
n Sözleşmede belirtilen kabiliyetlerin karşılanması, 
 A400M konsorsiyumu ülkeleri dışında yeteri kadar 
 yeni müşteri bulunması ve maliyetlerin düşürülmesi,
 programla ilgili önemli zorluklar arasında yer alıyor.
Açıklamanın A400M ile ilgili kısmı, Airbus Yönetim 
Kurulu’nun, firmanın üst yönetimini, A400M konsorsiyumu 
üyeleri ile bu konuları konuşmak üzere görevlendirdiği 
bilgisi ile sona erdi.

STM ana yükleniciliğinde modernize edilmekte olan Pakistan’ın Agosta 90B 
denizaltısında, Kelvin Hughes’ın SharpEye radarı kullanılacak. Kelvin Hughes 

tarafından, konuyla ilgili olarak 21 Şubat’ta yapılan açıklamada, I bandında 
çalışan radarın, 2018 yılında teslim edileceği belirtildi. Aynı açıklamada; radarın, 
düşük gücü ve doppler prensibiyle çalışması sayesinde, daha çok hedefi, daha 
uzun menzilden tespit edebileceği; aynı zamanda denizaltının tespit edilmesini 
daha güç hâle getireceği vurgulandı. IDEX 2017 sırasında görüştüğümüz Kelvin 
Hughes Grup Pazarlama Yöneticisi Mark Brown, radarın, denizaltının mevcut 
altyapısını kullanacağını ve denizaltının gövdesine açılan bağlantılarla ilgili 
bir güncellemeye ihtiyaç duyulmayacağını belirtti. Ayrıca, sözleşmeyi STM ile 
imzaladıklarını ve bunun, STM ile daha önceden yaptıkları iş birliklerinin bir 
devamı olduğunu ifade etti.

Airbus, A400M Müşterileri ile Masaya Oturmak İstiyor

Pakistan Denizaltısının Radarı Kelvin Hughes’ten
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Türk savunma ve havacılık sanayisi olarak, yeni bir yıla,  
yeni hedeflerle girdik. Son yıllarda ihracatta yakaladığımız 
artışı, bu yıl da sürdüreceğiz.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) olarak, 
firmalarımızın ortaya koyduğu ürünleri, sağladığı hizmetleri ve 
projelerini dünyaya tanıtmak için, her türlü mecrayı, platformu 
kullanacağız; firmalarımıza destek olacağız.
Ajandamızda, tanıtım faaliyetleri yine en üst sıralarda yer alacak. 
Dünyanın önde gelen savunma, havacılık ve güvenlik fuarlarında, 
gerek milli katılım organizasyonlarımızla gerek kurumsal 
katılımlarımızla Türk savunma ve havacılık sanayisinin ürünlerini, 
Türkiye’yi tanıtacağız.
Bu yılın bizim için ayrı bir önemi var. Bu yıl, 9-12 Mayıs tarihlerinde, 
IDEF 2017 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 
gerçekleşecek. Sektörümüzün temsilcilerini ve uluslararası firmaları, İstanbul’da ağırlayacağız. Türk savunma  
ve havacılık sanayisini, İstanbul’da, dünyaya bir kez daha tanıtacağız. Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından 
son derece önemli olan bu fuar için, özel hazırlıklar yürütüyoruz.
Sektörümüz, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının, %60’a yakınını karşılıyor. Ancak bu, hedefleri büyük olan 
sektörümüz için yeterli değil. Bu yüzden dünyaya açılmaya, dünyayla rekabet etmeye, önde gelen küresel 
tedarikçilerden biri olma hedefimize ulaşmaya, her zamankinden daha çok öncelik vermeliyiz. Türkiye’nin gücüne 
güç, gelişmesine ivme katmak için uluslararası pazarlara açılmak, uluslararası iş birlikleri geliştirmek ve  
büyümek, sektörümüzün bir numaralı gündem maddesi olmak zorunda.
Savunma ve havacılık sektörü, küresel ölçekte rekabetçi firmalardan oluşuyor. Bu firmalar, teknolojiyi takip ederek 
değil, teknolojiyi üreterek bu yarışa devam edebilirler. Bu sebeple yenilikçi düşünceye, Ar-Ge çalışmalarına  
en çok yatırımı firmalarımız yapıyorlar. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimizi hizmete açtık.  
Haberleşme, yazılım ve simülasyon alanlarında, dünyaca bilinen ürünlerimiz mevcut. Hafif silahlarımız,  
uluslararası testlerde, en başarılı sonuçlara imza atıyor. Bu başarılar, sektörümüzün ortak akıl yürüterek  
planladığı strateji ile hayat buluyor.
Dünyayla rekabet eden ürünler ortaya koyan, sürekli yeni projeler geliştiren, büyük uluslararası projelerde etkin 
rol oynayan; denizden havaya, karadan uzaya her alanda faaliyet gösteren Türk savunma ve havacılık sanayisi adına, 
2017’nin yeni fırsatlar getirmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Latif Aral ALİŞ
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı
Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu Başkanı

2017 Yılında da 
Savunma ve 
Havacılık Sanayimiz 
için Çalışacağız

24 - Mart 2017



Şubat 2017 - 25



MSI ÖZEL HABER

26 - Mart 2017

SSM’nin 2017 Performans Programı, kurumun, 2011-
2016 Stratejik Planı’na göre hazırlandı. Program 
dokümanında, 2017-2021 Stratejik Planı ile ilgili şu 

bilgilere yer verildi: “Yapılan çalışmalar neticesinde Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı 2017-2021 Taslak Stratejik Planı,  
18 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla, değerlendirilmek üzere 
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Kalkınma Bakanlığı, 
söz konusu taslak plan ile ilgili görüşlerini 27 Ekim 2016 ta-
rihinde Müsteşarlığımıza iletmiştir. Müsteşarlık organizas-
yon yapısında meydana gelen değişikliklerin ve Kalkınma 
Bakanlığı görüşlerinin dikkate alındığı taslak planın nihai 
çalışmaları devam etmekte olup, Sayın Bakanımızdan onay 
alınması ile birlikte Stratejik Plan yayımlanmak üzere nihai 
hâle gelecektir.”
Bu tabloda, 2017 Performans Programı, kapsamı 2016  
yılında sona eren stratejik plana göre hazırlandı ve prog-
ramda, “2016 yılında savunma ve havacılık sanayii 2 milyar 
dolar ihracat, toplam 8 milyar dolar ciro gerçekleştirecek-
tir” gibi hedefler yer aldı. Haberi yayına hazırladığımız ta-
rihte, SSM’nin 2017-2021 Stratejik Planı henüz yayınlanma-
mıştı.

SSDF ile İlgili İyileştirmeler Gerekiyor
Program dokümanında, Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
(SSDF) ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: “SSDF gelirleri ince-
lendiğinde, özelleştirmelerin de etkisiyle kurulduğu döneme 
nazaran gelir kalemlerinde önemli bir azalma gözlemlen-
mektedir. Gelirlerde oluşan bu kayıp, Milli Savunma Bakanlı-
ğı bütçesinden her yıl proje bazlı olarak Fona kaynak aktarıl-
mak suretiyle telafi edilmektedir. Gelir kaybındaki bu sorun, 
önemli projelerin finansmanı için dış kredi seçeneklerinin 
gündeme gelmesine neden olmaktadır. Dış kredi yoluyla fi-
nansman; faiz, sigorta, taahhüt ücreti gibi ilave maliyetleri 
de içerdiğinden, projelerin maliyetini yükseltmektedir. On 
Yıllık Temin Tedarik Programı (OYTEP)’nın dışında, bir an 

önce kısa vadeli bütçeleme yapılması ve öncelikli olarak iç 
kaynakların değerlendirilmesi, maliyet etkinlik açısından bir 
gereklilik hâline gelmiştir.”
Ayrıca, SSDF’nin projelere tahsis edilme süreci tamamlan-
dıktan sonraki aşamalarda, herhangi bir bütçe talebinde bu-
lunulmasının, teknik olarak strateji-kaynak ilişkisini kurma-
yı zorlaştırdığı; SSDF’nin, stratejileri finanse edecek şekilde, 
en başından planlanabileceği bir mekanizmanın, sistemi et-
kinleştireceği vurgulanıyor.

SSM’nin Personel Eksikliği Devam Ediyor
SSM’nin Faaliyet Raporu’nda, kurumun çalışan sayısı,  
395 kadrolu ve 120 sözleşmeli olmak üzere, toplam 515 kişi 
olarak verildi. Bu rakam, 2015 yılı için 552 idi. Kurumun çalı-
şan sayısı, 2010 yılından beri, ilk defa azaldı.
Program dokümanında, personel sayısı ile ilgili şu ifadeler 
yer aldı: “Müsteşarlığın son dönemdeki hızlı iş yükü artışı 
ile bu artışın yansımaları, paydaş değerlendirmelerinde de 
ifade bulmuştur. Müsteşarlığın gelişmeye açık yönlerinin 
başında, personel sayısının eksikliğinin ve teknik uzmanlık 
alanlarındaki yetersizliklerin olduğu değerlendirilmekte-
dir. Çalışanların görev alanına giren konularda uzmanlığı-

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 
2017 Performans Programı’nı 1 Şubat’ta;  
2016 Yılı Faaliyet Raporu’nu ise 28 Şubat’ta,  

İnternet sitesi üzerinden yayınladı. Bu dokümanlar,  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Savunma Sanayii Meclisi, 
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği gibi kurumların çalışmalarına 
ek olarak, savunma ve havacılık sektörünün fotoğrafını bir başka açıdan çekiyor.  
Her iki dokümanda öne çıkan konuları ve daha önceden MSI Dergisi’nde haber olarak 
yer almamış gelişmeleri, siz okuyucularımız için derledik.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

SSM’nin Dokümanları, 
 Sektörün Bir Başka
  Fotoğrafını Çekti

SSM tarafından yürütülen projelerin sayısının, proje modeli dağılımı 
(değerler yüzde olarka verilmiştir).
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nın ve yetkinliğinin gelişebilmesi için iş yükünün makul se-
viyelerde tutulması gerekmektedir. Bu itibarla iki boyutta 
iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır:
n	 Müsteşarlığın üstlendiği sorumluluklarla mütenasip
 bir işgücü oluşturulması için personel / kadro
 takviyesinin yapılması,
n	 Süreçleri hızlandıracak ve süreç kalitesini teminat altına
 alacak otomasyon ve karar destek (bilgi) sistemlerinin
 hayata geçirilmesi.”
Faaliyet Raporu’nda, 2016 yılı içerisinde, personel başına 
ortalama 14 saat eğitim alındığı; bu alanda harcanan kişi 
başı eğitim tutarının da 540 lira olduğu belirtildi. Personel 
devir hızı ise %9,3 olarak verildi.

Projeler İlerliyor
Faaliyet Raporu’nda, SSM tarafından yürütülen projeler-
le ilgili şu gelişmeler de yer aldı. 2016 yılında kabulleri ve  
teslimatı gerçekleştirilen projeler, Tablo 1’deki gibi verildi. 
Bazı projelerde yaşanan gelişmelerden ise aşağıdaki gibi 
bahsedildi:
n	 ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesinde, seri üretim

dönemi faaliyetleri kapsamında alınan teklifin, Teklif 
Değerlendirme Raporu oluşturuldu.

n	 Özgün Helikopter Programı’nda, Dinamik Sistemlerin
Kritik Tasarım Gözden Geçirme Aşamasına 
ilişkin yüklenici ile anlaşma sağlandı ve Dinamik 
Sistemler Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı 
gerçekleştirilerek bu aşamadaki faaliyetler başarıyla 
tamamlandı.

n	 HÜRKUŞ’un silahlı C sürümü için yapılacak ön çalışmalar
ve Mühimmat Atış Gösterimi Sözleşmesi ile ilgili 
hususlar tamamlandı. Ayrıca Kasım ayı itibarıyla Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının yakın hava destek harekât 
konseptini destekleyecek şekilde, ayrı bir Silahlı 
HÜRKUŞ (HÜRKUŞ-C) projesi başlatıldı.
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ALTAY tankının seri üretimi için teklif 
değerlendirme çalışmaları sürüyor.

HÜRKUŞ, gelişimine C sürümü ile devam ediyor.
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Tablo 1. SSM projelerinde 2016 yılında yapılan kabuller ve teslimatlar
Proje Açıklama
CdZnTe Taban Büyütme (EYMİR) Projesi Kabulü yapıldı.
Alternatif Taban Üzerine Tampon Katman Büyütme (GEDİZ) Projesi Kabulü yapıldı.
SiC Tabanlı GaN Anahtar Tümleşik Devre Geliştirilmesi Projesi Kabulü yapıldı.
SiC Alttaş Üzerine GaN Tabanlı RF Güç Transistör Geliştirilmesi Projesi 4 adet Prototipin Kabul faaliyetleri tamamlandı.
Radyo Frekans Sinyal Analiz Sistemi Geliştirilmesi Projesi (KILAVUZ) İlave Yeteneklerin Kazandırılması Protokolü kapsamında Teknik Veri Paketi (TVP) 
 onaylandı ve projenin kabulü tamamlandı.
Fiber Optik Akustik Algılayıcılar Geliştirilmesi Projesi (FOAAG) Kabulü yapıldı.
Vektör Sensörler Geliştirilmesi Projesi (VSG) Ataletsel Akustik Vektör Sensör Sistemi için Kabul Testleri tamamlandı.
Deniz Araçları İçin Millileştirilmiş Sabit Kanatlı ve Yönlendirilebilir 
Kanatlı Pervane ve Şaft Üretimi-Faz II Projesi 

Kabulü yapıldı.

Denizaltı Gemisi-Helikopter Arasında Güvenli Optik Haberleşme Sistemi 
Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi 

Kabulü yapıldı.

Temassız Tapa Programlama Ünitesi Geliştirilmesi Projesi Kabulü yapıldı.
Amonyum Dinitramid (ADN) Geliştirilmesi Projesi Kabulü yapıldı. TVP onay süreci devam ediyor.
Azido Polimer (AZP) Geliştirilmesi Projesi  Kabulü yapıldı. TVP onay süreci devam ediyor.

Hasat Projesi
 Kabulü yapıldı. Garanti süreci başladı. Proje ile geliştirilen Görüntü Analizi Sistemi,

 kullanıma alındı.

MİLAT Projesi
 Ön Tasarım Aşaması tamamlandı ve ara ürün gösterimi gerçekleştirildi.

 Geliştirilen ara ürün, mevcut hâli ile SSM ve TÜİK’te demo amacıyla kullanılmaya başlandı.
Pelikan Projesi Sistem Tasarım Entegrasyon Aşaması tamamlandı ve Kabul Testleri gerçekleştirildi.
ULAK Projesi 4.5G Baz istasyonu Laboratuvar testleri büyük ölçüde tamamlandı ve saha testlerine başlandı.

TUYGUN Projesi
 Hiperspektral Yetenek Değerlendirme Raporu’nun onaylanması ile projenin birinci aşaması

 (Faz-I) tamamlandı.
Sökülüp Takılabilir Kompozit Anten ve Beslemesinin Geliştirilmesi Projesi Proje tamamlandı.
Farklı Güvenlik Seviyesine Sahip Ağlar Arası Güvenli Veri Alışverişi 
Standartlarının Oluşturulması (Kelepçe) Projesi 

Proje tamamlandı.

Yüksek Hızlı Analog-Sayısal Çevirici ve Sayısal-Analog Çevirici 
Tümdevresi Geliştirme Projesi Proje tamamlandı.
Kanal Analiz ve Tahmin Projesi (KANAT) Proje tamamlandı.
Cougar Makila1A1 Motorlarının Lojistik Desteği Projesi 12 adet motorunun yenileştirmesi ve 3 adet modülün onarımı tamamlandı. 
ATAK Projesi 45 adet Görev Planlama Yer İstasyonu’nun kabulü gerçekleştirildi.
Yük Helikopteri Projesi  6 adet CH-47F Chinook helikopterinin kabulü gerçekleştirildi.

Jandarma Helikopter Modernizasyonu
 3 adet S-70, 1 adet Mi-17 helikopterlerinin ve 4’üncü Set İşletme Yedeklerinin 

 kabulü gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Taktik İHA Tedariki Envantere alındı.
Taktik İHA (Pist) Geliştirme Projesi Simülatör, Görüntü Aktarma Merkezi ve 9 adet Faydalı Yük’ün teslimatları tamamlandı.
Multikopter Mikro İHA 40 adet sistem envantere alındı.
Nano İHA 10 adet sistem envantere alındı.
35 mm Oerlikon Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi 2850 adet Parçacıklı Mühimmat, Ekim ayında teslim edildi.

Yakın Hava Savunma Sistemleri Modernizasyonu ve Tedariki Projesi
 2 adet Phalanx yakın hava savunma sistemi, LST projesinin ilk gemisine entegre edilmek

 üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Keşif Gözetleme Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Uydu Sistemi (GÖKTÜRK-3) Projesi
 Faz-I kapsamında hazırlanmış olan, SAR Uydu Sistemi Ön Tasarım Dokümanları 

 17 Mayıs 2016 tarihinde onaylandı.
Uydu Platformu için Açılabilir/Katlanabilir Kompozit Reflektör 
Konsept Analizi (UYKAR) Projesi 

Proje tamamlandı.

Ku Bant Uydu Muhabere Sistemi Projesi Parti-1 kapsamında yer alan birimlerin kabulü yapıldı.
 40 adet K+ füzesi, 2 adet mekanik eğitim podu, 1 adet elektronik eğitim podu, 
K+ Projesi 3 adet mühimmat kesiti, 2 adet fırlatma aracı, 2 adet taşıma yükleme aracı, 
 1 adet komuta aracı modifikasyonu muayenesi tamamlandı.
EGM Zırhlı Taktik Araç – 1 (ZTA-1) Projesi İlk üç partinin (100 adet Ejder Yalçın) kabulü tamamlandı.
EGM Zırhlı Taktik Araç – 2 (ZTA-2) Projesi İlk iki partinin (65 adet Cobra II) kabulü tamamlandı.
EGM Zırhlı Müdahale ve Taktik Araçlar (ZMTA) Projesi  EGM ihtiyacı 300 adet Aracın teslimatı tamamlandı.
EGM Zırhlı Yükleyici Araç Projesi EGM ihtiyacı 40 adet Aracın teslimatı tamamlandı.
TKRS Radar Sistemi Anten Yayın Elemanları (RLS) Modifikasyonu Projesi  Teslimat tamamlandı.
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n	 Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi’nde,
öncelikli olarak görüşmelere başlanan Yabancı  
İşbirliği Firması (YİF) adayı BAE Systems ile  
“Pre Contract Studies” çalışmaları gerçekleştirildi. 
Nihai seçim kararına esas teşkil etmek üzere, 
Kasım ayında, alternatif YİF adayı Airbus 
Defense&Space ile görüşmelere başlandı ve firma, 
teknik değerlendirmelerine ilişkin raporu yıl sonu 
itibarıyla sundu. 28 Ocak 2017 tarihinde, TUSAŞ ile 
BAE Systems arasında, Çerçeve Anlaşması (Heads 
of Agreement) imzalandı. TF-X Projesi’nin bir diğer 
önemli bileşeni olan motora ilişkin olarak çift motorlu 
uçak konfigürasyonlarıyla devam kararı alındı. Motor 
tedarikine yönelik süreç kapsamında, görüşmeler 
sürdürülüyor. Aynı zamanda alternatif olarak TF-X uçak 
gereksinimlerine uygun yeni bir motor geliştirilmesi 
için fizibilite çalışması yapılıyor. Teknoloji Geliştirme 
Projelerine (TGP) yönelik olarak alt yüklenici aday 
firmalarla görüşmelere devam edildi. 2017 yılı içerisinde 
YİF, Motor ve TGP sözleşmelerinin imzalanmasını 
müteakip Proje Takviminin (T0) başlatılması planlanıyor.

n	 Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi (İMECE) Projesi
kapsamında, kaynağı TÜBİTAK 1007 programından 
karşılanacak olan İMECE Projesi Sözleşmesi; SSM, 
TÜBİTAK ve TÜBİTAK UZAY arasında, 21 Aralık 2016 

tarihinde imzalandı. Proje ile yurt içinde uzay ve uydu 
alanında GÖKTÜRK projeleri ile kazanılan yeteneklerin 
devamlılığının sağlanması, geliştirilecek uydu sistem ve 
alt sistemlerine uzay yeterliliği kazandırılması ve  
yurt dışı bağımlılığın azaltılması planlanıyor.

n	 ATAK Projesi’nde, 2016 yılı içerisinde CİRİT, L-UMTAS
(Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar) ve STINGER 
mühimmatları ile Sayısal Kayan Harita’nın testleri 
tamamlanarak operasyonel kullanıma sunuldu.

Üç Boyutlu Arama Radarı Projesi 8 adet 3 Boyutlu Arama Radarı’nın tedarik ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı.

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi 
 İstanbul Kimliklendirme Merkezi ve Ankara Harekât Merkezi inşaat kabulleri tamamlandı.

 VHF Telsiz Fabrika Kabul Testi yapıldı. Radar Fabrika Kabul Testleri tamamlandı.
Zırhlı Araç Mürettebatı Kompozit Başlık Projesi Teslimatlar tamamlandı.
Kışla/Karargâh Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi 13 birliğin kurulumu tamamlandı.
EGM Acil İhtiyaçlarının Tedariki Projesi Yıl boyunca partiler hâlinde teslimata devam edildi.
Acil İç Güvenlik İhtiyaçlarına Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve 
Hizmet Alımı (Hv.K.K.lığı Birlik Güvenliği Dâhil) 

Yıl boyunca partiler hâlinde teslimata devam edildi.

Telsiz ve Jammer Sistemi Temini Projesi
 300 adet muhtelif tip telsiz,300 adet avuç içi güvenlik kiti, 3 adet araç tipi ve 

 2 adet çanta tipi jammer sistemi kabulleri yapıldı.
TSK Çok Bantli Sayısal Müşterek Telsiz Projesi  1.439 adet muhtelif tip telsiz kabulü yapıldı.
 1 adet Transportable Image Exploitation System-2 (TIES-2), 1 (bir) adet MXF-795 UHF/VHF Telsiz,
EO-IR ve SAR GMTI Keşif Sistemleri Tedarik ve Entegrasyon Projesi 2 adet jeneratör ve kablo setleri, İlave Grup-A Kiti (5 Uçaklık), 2 adet Jeneratör Kamyonu,
 2 adet HF Telsiz kabulleri yapıldı.
ASELPOD HEDEFLEME PODU Geliştirme ve Entegrasyonu Projesi 2 adet prototip podun kabulü yapıldı.
Hava Savunma Telsiz Ağı Projesi 1’inci ve 2’nci Grup Mevzi kabulü yapıldı.

Sahil Güvenlik Botları Silah ve Silah Sistemi Modernizasyonu (STAMP)
 4 adet STAMP sisteminin liman ve deniz kabul testleri başarıyla gerçekleştirildi 

 ve proje kapsamındaki tüm teslimatlar tamamlandı.
Mini Akıllı Mühimmat (MAM) İHA’larda kullanılmak üzere MAM teslimatları yapıldı.
Portatif Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi  Teslimat tamamlandı.
Aktif/Pasif Konvoy Koruma (MİLKAR-5A5) Sistemi Tedariki Projesi Teslimat tamamlandı.
HEWS-RWR, RFJ, LWR ve SCPU Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Toplam 4 partide 76 set LRU kabul faaliyetleri tamamlandı.
Kara Konuşlu Uzaktan ED/ET Kabiliyeti Kazanımı Projesi Sistemlerin teslimatına devam edildi.
Tek Er Tarafından Taşınabilir Dinleme / Kestirme Sistemi Teslim edildi.

C130 Aviyonik Modernizasyonu projesi (ERCİYES)
 2’nci prototip uçağın Kabulü yapılarak ihtiyaç makamına teslim edildi 

 ve projenin prototip fazı tamamlandı.
 3 adet uçağın retrofit faaliyetleri tamamlandı ve teslim edildi. 
Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi HİK Uçağı Elektronik Destek Tedbirleri Sözleşmesi kapsamında Elektronik Harp Destek
 Merkezi (EHDM) ve Rafa Monteli EDT Sistemi (RES)’nin kabul faaliyetleri gerçekleştirildi.
Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Uçakları Görev Ekipmanları Tedarik  Proje kapsamında Görev Ekipmanı Paketlerinden 3 setin Leonardo firmasına teslimatları
ve Platform Birleştirme (MELTEM-3) gerçekleştirildi.
F-16 Modernizasyon Seri Montaj Uçakların teslimatı tamamlandı.
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Cougar helikopterlerinde kullanılan 12 adet Makila1A1 motorunun 
yenileştirmesi ve 3 adet modülün onarımı tamamlandı.
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2016 yılsonu itibarıyla SSM tarafından yürütülen, toplam  
460 projenin 269 tanesi sözleşmeye bağlanmış durumda; 
191 tanesi için ise çalışmalar devam ediyor. Kurum, 2016 yı-
lında, 37 adet projeye ilişkin teklife çağrı dosyası yayımladı. 
Ar-Ge cephesinde ise 2016 yılında, 4 adet proje sözleşmeye 
bağlandı ve 3 adedinin de teklife çağrı dokümanı yayınlandı. 
SSM, toplamda 48 adet Ar-Ge projesinin yürütme faaliyetleri 
gerçekleştirdi. Ayrıca, 2016 yılı içerisinde, 13 adet teknoloji 
kazanım yükümlülüğü (TKY) projesi sözleşmeye bağlandı ve 
toplam TKY projesi sayısı, 39’a yükseldi.
2016 yılında sözleşmesi imzalanan projeler şöyle sıralandı:
n	 TSK Siber Savunma Merkezi (SİSAMER) Projesi
n	 Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi
n	 Sınır Güvenlik Sistemi Projesi

n	 Erken İhbar Radar Sistemleri Projesi
n	 Havaalanı Trafik Radar Tedariki Projesi
n	 Multikopter Mikro İHA ve Geomatics Projeleri
n	 Vurucu İHA Projesi
n	 Gözcü Uçaklarının Bakım İdame İhtiyaçları İçin 
 Lojistik Destek
n	 Taktik İHA Sistemi Tedarik Sözleşmesi
n	 İHA’larda Kullanılmak Üzere Faydalı Yük Projesi
n	 Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi Projesi
n	 Güdümlü Akıllı Füze Tasarım-Geliştirme ve 
 Prototip Üretim (SOM-J) Projesi
n	 Balistik Koruyucu Yelek (BKY) Projesi
n	 Yüksek Voltaj Ateşleme Devre Elemanları Geliştirilmesi
 (KIVILCIM) Projesi

SSM tarafından yürütülen projelerin bütçesinin, proje modeli dağılımı 
(değerler yüzde olarka verilmiştir). ©

 M
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TSK, K+ Projesi ile vurucu gücünü 
bir üst seviyeye taşıdı.
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SK/O Mekanizması, Sanayiyi 
Desteklemeye Devam Ediyor
Önümüzdeki 30 yıllık sürede gerçekleşecek bakiye sanayi 
katılımı / offset (SK/O) yükümlülüğü, 2016 Faaliyet Rapo-
ru’nda, 10,3 milyar dolar olarak veriliyor. Bu tutarın %45’i, 
proje kapsamında Türk sanayisi tarafından gerçekleşti-
rilen iş payı tutarı olan Kategori-A’dan; %49’u, savunma,  
havacılık ve uzay ürünleri ihracat payı olan Kategori-B’den 
ve %6’sı da teknoloji ve yetenek kazanımı ve yatırım payı olan 
Kategori-C’den oluşuyor.
SK/O faaliyetlerine ilişkin 2016 yılı verileri, Tablo 2’de  
yer alıyor.

SSTEK Sahne Alıyor
Faaliyet Raporu’nda, %100 sermayesi SSM’ye ait olan Sa-
vunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) A.Ş. ile ilgili bilgiler de 
yer aldı. SSTEK, savunma sanayisinde sürdürülebilir ve re-
kabetçi bir teknoloji tabanı oluşturmak amacıyla kuruldu. 
Stratejik açıdan kritik teknoloji alanları, yüksek yatırım tutarı 
ve sürekli kaynak tahsisi gerektiriyor ve SSTEK de kamunun 
yönlendiriciliği ve özel sektörün katılımı ile gerek finansal 
gerekse yönetsel açıdan destekleyici bir yatırım modeli oluş-
turuyor. Firma; otonom sistemler, robotik, malzeme tekno-
lojileri, nanoteknoloji, bilişim teknolojileri, siber, biyotekno-
loji, genetik ve silah teknolojileri alanlarındaki faaliyetleri 
destekleyecek.

Tablo 2. SK/O faaliyetlerine ilişkin 2016 yılı verileri 

2016 Yılı İçerisinde Alınan SK/O Yükümlülüğü
Sanayi Katılımı 1.806.038.181 dolar
İhracat 649.406.637 dolar
Teknolojik İşbirliği 176.259.701 dolar
Toplam 2.631.704.518 dolar
2016 Yılı İçerisinde Gerçekleşen SK/O Miktarı
(İlgili tutarlar çarpanlıdır ve geçici kredilendirmeler de hesaba dâhil edilmiştir)
Sanayi Katılımı 706.670.130 dolar
İhracat 946.292.779 dolar
Teknolojik İşbirliği 102.682.219 dolar
Toplam 1.755.645.129 dolar
2016 Yıl Sonu İtibariyle Bakiye SK/O Yükümlülüğü
Sanayi Katılımı 4.626.439.881 dolar
İhracat 4.989.152.371 dolar
Teknolojik İş Birliği 648.041.880 dolar
Toplam 10.263.634.132 dolar
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3 adet HİK uçağının retrofit faaliyetleri tamamlandı.
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SSTEK’in resmi İnternet sayfasında (http://sstek.com.tr/) 
yer alan bilgilere göre:
n	 Şirketin yönetim kurulu; Başkan Prof. Dr. İsmail Demir, 
 Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve 
 Üye Bilal Aktaş’tan oluşuyor.
n	 Şirketin misyon ifadesi, “Yeni kurulacak şirketler veya

mevcut şirketlere ortak olmak sureti ile, ülke savunması 
için gerekli yüksek teknoloji sistemlerinin geliştirilmesi 
ve üretilmesine katkıda bulunmak.”

n	 Şirketin vizyon ifadesi, “Yurt savunması için 
ihtiyaç  duyulan yüksek teknoloji ürün geliştirme ve 
üretme kapasitesi gelişiminin sürdürülebilirliğini 
sağlamak ve ulusal ekonominin ve endüstrinin tüm 
katmalarına yaygınlaştırmak.”

n	 Şirketin organizasyon yapısı, Genel Müdürlük’e bağlı
İdari ve Mali İşler Birimi, Yatırım Değerlendirme Birimi 
ve İştirak Yönetimi Birimi’nden oluşuyor.

n	 Şirketin üst yönetimi, Genel Müdür Mustafa Gürsoy ve
Genel Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler) Ahmet Koray 
Çelebi’den oluşuyor.

Şahıslar ya da tüzel kişiler, SSTEK’e projesi ile başvurabiliyor. 
Ön değerlendirme kriterleri şöyle sıralanıyor:
n	 SSM ihtiyaçları doğrultusunda ürün, teknoloji 
 ve hizmet olmalı,
n	 Yeni ürün veya teknoloji, rekabet avantajı sağlamalı,
n	 Ürün veya teknoloji, yarı olgunluk veya 
 tam olgunluk seviyesinde olmalı,
n	 Yetkin ürün veya teknoloji geliştirme ekibi mevcut olmalı,
n	 Uygulanabilir bir İş Planı olmalı.
Önerilen projeler, Yatırım Değerlendirme Birimi tarafından 
hazırlanıp, Değerlendirme Komitesi’nde ele alınıyor. Hazır-
lanan Yatırım Dosyası ile ilgili nihai karar, Yönetim Kurulu 
tarafından veriliyor.

SSTEK’in merkez ofisi Ankara’da, Kahramankazan’da; irtibat 
ofisi ise yine Ankara’da, Ümitköy’de bulunuyor.
2016 Faaliyet Raporu’nda, kurumsal değişimlerle ilgili  
2 gelişme daha yer aldı:
n	 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamında, Milli Savunma Bakanlığının yapılandırılması 
çalışmaları çerçevesinde, Türkiye’nin Milli Silahlanma 
Direktörlüğü (National Armament Director / NAD) görevi, 
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir 
tarafından yürütülmeye başlandı.

n	 Savunma Sanayii Uluslararası İşbirliği Ve Tanıtım
 Ofisleri listesinde, ABD-Washington, Belçika-Brüksel,
 Suudi Arabistan-Riyad ve Kazakistan-Astana’nın yanı sıra
 Ukrayna-Kiev de sayıldı.

Çözüm Önerileri Hazır
Faaliyet Raporu’nun sonunda, SSM’nin gelişmeye açık yönleri:
n	 Proje sayısındaki ve çeşitliliğindeki artıştan dolayı
 personel sayısının arttırılmasının gerekliliği,
n	 Paydaşlar arasındaki iletişimin arttırılması,
n	 SSDF’den harcama yapılacak kurum sayısındaki 
 artıştan dolayı SSDF gelirlerinin de arttırılması gerekliliği
 olarak sıralandı.
Öneri ve tedbirler ise şöyle ifade edildi:
n	 Proje sayısının 460’ya ulaştığı SSM’de, yeterli sayıya ve
 donanıma haiz personel yapısına sahip olmak ve
 yetenekli işgücünü elde tutabilmek üzere tedbirler
 geliştirilmelidir.
n	 Proje sayısındaki artışa paralel olarak SSDF gelirlerinin
 arttırılması, dış politika ile ulusal güvenlik karar, süreç,
 vasıta ve kurumlarının savunma sanayinin ihtiyaçlarını da  
 karşılayacak şekilde oluşturulması için Bakanlıklar
 başta olmak üzere kurumlar arası birlikte çalışabilirliğin
 arttırılması önem arz etmektedir. 

Tablo 3. SSM ile ilgili göstergelere dair 2016 yılı rakamları

Gösterge Değeri
Savunma Havacılık cirosu içerisinde yan sanayi payı %8
İlk 25 firmanın SSM projeleri kapsamında ortalama yerli katkı oranı %68,5
İlk 25 firmanın Lojistik Cirosu  161.503.762 dolar
Toplam S&H cirosu içerisinde ihracat oranı %33,7
İlk 25 firmanın net ihracatı 224.000.000 dolar
İlk 25 firmanın offset harici ihracat oranı %77
Toplam S&H ihracatı 1,673 milyar dolar
Ar-Ge sözleşmelerinin toplam tutarı  134.226.655 lira
SSM tarafından gerçekleştirilen savunma harcamaları 10.038.270.283 lira

SSM tarafından 2016 yılında sözleşmesi imzalanan projelerin bütçesinin, 
proje modeli dağılımı (değerler yüzde olarka verilmiştir).
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F-16 modernizasyon çalışması kapsamında uçakların teslimatı tamamlandı.

Yıl içerisinde, İHA’lara yönelik MAM teslimatı gerçekleştirildi.
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IDEX 2017, bir önceki et-
kinlikte olduğu gibi, başta 
BAE olmak üzere, bölge 

ülkelerinin, kendi savunma 
sanayilerini kurma girişim-
leri doğrultusunda gelişme-
lere sahne oldu. Özellikle 
kara platformları alanında, 
bu durum açık bir şekilde 
gözler önüne serildi. Etkin-
lik sırasında BAE, NIMR fir-
ması ile toplam 1.750 aracı 
kapsayan 3 sözleşme imza-
ladı. Bu araçlardan 1.500’ü, 
4x4 ve 6x6 zırhlı muharebe 
aracı, 150 adedi topçu des-
tek aracı ve 115 adedi de an-
ti-tank aracı olacak.
BAE’nin kara platformları 
alanında imzaladığı diğer 
sözleşme ise Türkiye’yi ya-
kından ilgilendirdi. BAE ile 
Tawazun arasında, RABDAN 
8x8 tekerlekli zırhlı araç-
larının tedarik edilmesini 
konu alan, 661 milyon do-
larlık bir sözleşme imzalan-
dı. Tawazun, bu sözleşmeyi, 
%51’i kendisine, %49’u ise 
Otokar’ın BAE’deki firması 
Otokar Land Systems’a ait 
olan Al Jasoor ortak giri-
şim şirketine devredecek. 

6 yıllık bir takvimi olan pro-
je ile ilgili konuşan Otokar 
Genel Müdürü Serdar Gör-
güç, “2016’da Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde kurduğumuz 

Otokar Land Systems şirke-
timizle Körfez bölgesi başta 
olmak üzere yurt dışı iş bir-
liklerimizi güçlendirmeyi, 
yeni pazarlara açılmayı ve 

satışlarımızı arttırmayı he-
deflemiştik. Bu hedefteki ilk 
adımımız; Tawazun ile or-
taklaşa kurduğumuz Al Ja-
soor’un, BAE ordusunun ih-

Otokar, IDEX 2017’ye 
Damgasını Vurdu
IDEX 2017 ve deniz sistemlerine yönelik kardeş fuarı 
NAVDEX 2017, 19-23 Şubat tarihlerinde, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE)’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirildi. 
Bir önceki fuarın düzenlendiği 2015 yılında olduğu gibi, 
bu yıl da milli katılımın gerçekleşmediği fuara, çok sayıda 
Türk firması ilgi gösterdi. Otokar, BAE’deki ortak girişim 
şirketi üzerinden imzaladığı sözleşme ile Türk katılımının 
yıldızı oldu. Fuarı, ilk gününde Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar; 3’üncü gününde ise Savunma Sanayii 
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ziyaret etti. MSI Dergisi’nin 
Nisan sayısında geniş bir dosya olarak vereceğimiz 
fuar haberlerinin öncesinde, IDEX 2017’nin öne çıkan 
gelişmelerini, siz okuyucularımız için derledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

RABDAN

©
 O

to
ka

r



Mart 2017 - 35

tiyaçlarını karşılamak üzere, 
önümüzdeki dönemde 700’lü 
adetlere ulaşması öngörü-
len, dünyanın en büyük 8x8 
zırhlı araç alımlarından biri 
olan bu ilk sözleşmeye imza 
atması oldu.” dedi.
Otokar tarafından Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na 
yapılan açıklamada, proje 

kapsamında Otokar’ın doğ-
rudan elde edeceği gelirle-
rin; gerçekleştirilecek araç 
ihracatından, demonte kit 
(CKD / Completely Knocked 
Down) satışlarından, tek-
nik danışmanlık ve benze-
ri hizmet gelirlerinden ve  
Al Jasoor’dan alacağı temet-
tülerden oluşacağı bildirildi.

RABDAN Teknik Özellikleri

Mürettebat
 12’ye kadar 

 (sürücü ve komutan dâhil)

Zırhlı Muharebe Aracı Sürümü 1+2+8

Personel Taşıyıcı Sürümü  2+10

Azami Ağırlık 30.000 kg (büyüme potansiyeli var)

Boyutlar (Amfibi yetenekle ilgili donanım dâhil) 8.000 mm x 3.250 mm x 2.350 mm

İz Genişliği 2.560 mm

Karın Altı Yüksekliği 450 mm

Balistik Koruma STANAG 4569 Seviye 4 +

Mayın Koruması STANAG 4569 Seviye 4a/4b +

Motor
 Caterpillar 600 BG, 12,5 l, 

 6 silindirli, su soğutmalı

Tork 2.384 Nm @ 1400 rpm

Dişli Kutusu Allison 4500, 6 ileri, 1 geri

Azami Yol Hızı 105 km/sa

Yol Menzili 700 km

Sudan Geçiş 1.500 mm

Eğim Tırmanış %60

Yan Eğim %30

Hendek Geçişi 2.000 mm

Dik Engel Geçiş 700 mm

Dönüş Çevresi 22 m

Sudaki Azami Hızı 10 km/sa 

Katılımcılar, etkinlik kapsamında, 
çeşitli senaryolar uyarınca 

gerçekleştirilen gösterimlere, 
bu yıl da büyük ilgi gösterdi.
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RABDAN, en zor arazi ve 
iklim koşullarında, modern 
bir ordunun ihtiyaç duyacağı 
zırhlı piyade muharebe, ke-
şif gözetleme, silah taşıma 
maksatlı ve komuta kontrol 
görevleri için modüler bir 

platform olarak hizmet ver-
mek üzere tasarlandı. Orta 
ve yüksek kalibre silah sis-
temi entegrasyonuna uygun 
olan RABDAN, BAE’nin en-
vanterinde bulunan BMP-3  
paletli zırhlı araçlarında 

kullanılan kule ile sergilen-
di. Bu kule, hem 100 mm 
hem de 30 mm top taşıyor. 
Bağımsız süspansiyona, ki-
litli transfer kutusuna ve 
patlak gider lastiklere sahip 
araç, amfibi (yüzer) operas-

yon yeteneği ile denizde de 
gidebiliyor. RABDAN ismi,  
Hz. Muhammed’in atının so-
yundan geldiğine inanılan, 
gücü, sürati ve yarış kazan-
madaki kabiliyetleri ile bilinen 
safkan Arap atından geliyor.
IDEX’in deniz platformla-
rına yönelik kardeş etkin-
liği NAVDEX’te ise BAE’nin  
tersanelerinde inşa edi-
len gemiler de sergilendi.  
Böylece BAE, kendi savun-
ma sanayisini oluşturma 
yönünde kat ettiği mesa-
feyi, tüm katılımcılara gös-
terdi. Fuarda, hava plat-
formlarına yönelik önemli 
bir sözleşme haberi ise 
gelmedi.
Fuara katılan Türk firmala-
rı ve fuarda görüştüğümüz 
yabancı firmaların Türkiye 
gündemleri ile ilgili ayrıntı-
lı haberleri içeren IDEX ve 
NAVDEX özel dosyamızı, MSI 
Dergisi’nin Nisan sayısında 
bulabilirsiniz.

BAE’nin yeni karakol botu, 
sıra dışı tekne tasarımı ile 

dikkat çekti.
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MSI Dergisi: Zeynep Hanım, 
savunma ve havacılık sektörü, 
kalite kavramına çok aşina olsa da 
zaman zaman projelerde yaşanan 
olaylar, hâlâ bazı kavramların tam 
oturmadığını; bazı mekanizmaların 
tam anlaşılmadığını gösteriyor. Sizce 
kalite ile ilgili yanlış bilinen ya da 
yanlış anlaşılan noktalar neler?
Zeynep KAREL: Öncelikle bir durum 
tespiti yapmak gerekiyor. Günümüz 
koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim 
alanında yaşanan büyük gelişmeler, 
toplumları, kıyasıya bir rekabete ve her 
geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı 
ekonomik bir yarış içerisine sürüklüyor. 
Dünya ticaretinin küreselleşmesi, reka-
betin kapsam ve sınırlarını genişletti ve 
ticaret, bir yarış hâlini aldı. Yarışa katı-
lanların sayısı da giderek artıyor. Ayrıca 
her geçen gün bu yarışa üstün nitelikli 
kişiler ve firmalar katılıyor. Müşteri-
ler artık daha bilinçli, daha bilgili hâle 
geldiler ve beklentileri en üst seviyeye 
ulaştı. Artık müşteri beklentilerini kar-
şılamak yeterli değil; beklentilerin daha 
da ötesine geçmek gerekiyor.
Değişim hızı arttı. Özellikle teknolo-
ji alanında yaşanan gelişmeler, hayal 
bile edilemeyen uygulamaları müm-
kün hâle getirdi. Değişime ve değişim 
hızına ayak uyduramayan kuruluşların 
ayakta kalabilmeleri çok zor. Kuruluş-
ların ayakta kalabilmeleri, ancak müş-
teri ihtiyaçlarına göre üretim yapılması 
ve hizmet sağlanması ile gerçekleşebi-
lir. Bu yüzden, kuruluşlarda, tasarım-
dan başlayarak; üretim, pazarlama, 
satış, satış sonrası hizmetler gibi tüm 
aşamaları kapsayan ve sürekli iyileş-
meyi hedefleyen kalite yönetim sistem-
lerinin uygulanması, olmazsa olmaz bir 
şart hâline geldi.
Kalite, hâlâ, kurum ya da kuruluşların 
faaliyet gösterdiği sektörlerden bağım-
sız olarak, sıklıkla, “kalite kontrol” ya 
da “yalnızca dokümantasyon fazlalığı ” 
gibi alt işlere indirgenebiliyor ve böyle 
görülüyor. Oysa kalite, kurum ve kuru-
luşların tüm süreçlerini ilgilendiriyor. 
Baktığımızda; yönetim, insan kaynak-
ları, üretim, bakım-onarım, iş sağlığı 
ve güvenliği, çevre ve enerji kullanımı 
gibi her kurumsal konu, aslında kalite 
kavramı ile ilişkili. Örneğin, yönetim 
dediğinizde; şirket kültürünüz -vizyon, 
misyon, değerler, hedefler gibi- oluş-
muş mu? Stratejik planlama yapılmış 
mı? Bir organizasyon şemanız var mı? 
Gerçek uygulamayı gösteren, güncel 
görev tanımlarınız belirlenmiş mi? 

Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanı, 
Mentor Zeynep Karel:

“Kalite ile ilgili 
faaliyetler, kurum 
ve kuruluşların 
üst yönetiminden 
başlamalı.”
Savunma ve havacılık sektörü yüzünü dış pazarlara 
doğru dönerken, rekabet de küresel ölçeğe çıkıyor 
ve bu arenada başarılı olmak, çağdaş yönetim 
uygulamalarını gerektiriyor. Kalite, bu noktada 
bir yönetim anlayışı olarak öne çıkıyor ve üst 
yönetimden itibaren, kurum ve kuruluşların her 
seviyesi tarafından benimsenerek uygulanması 
durumunda başarıyı getiriyor. 2009 yılında kurduğu, 
ZEYNEP KAREL Kalite Çevre Yönetim Danışmanlığı 
firmasında Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı 
ve Mentorluk hizmetleri veren Zeynep Karel’i,  
kalite konusundaki faaliyetleriyle sektör çok 
yakından tanıyor. Bu alanda çok tecrübeli bir 
isim olan Karel, kendisiyle yaptığımız söyleşide, 
okuyucularımız için, sektörün kalite anlayışını farklı 
bir seviyeye taşıyacak bir perspektif çiziyor.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.comA
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Bunlar tanımlı mı? Yetkinlikler tanım-
lanmış ve iletilmiş mi? İş akışlarınız ta-
nımlanmış mı, süreç sahipleri atanmış 
mı? Süreç akışları var mı? Tüm bunlar 
izlenebilir durumda mı, gözden geçiri-
liyor mu? İyileştirmeler yapılıyor mu? 
Performans ölçümleri yapılıyor mu? 
İşte, çağdaş kalite yönetim standartları, 
bu konular üzerinde önemle duruyor. 
Bu, zaten kavramsal olarak böyleydi; 
ama şimdi, çeşitli ISO standartlarının 
2015 sürümlerine baktığımızda, bu 
konuların artık zorunlu hâle geldiğini 
görüyoruz. Yine, 2015 revizyonlarını in-
celediğimizde de EFQM mükemmellik 
modeli kriterleri ile uyum sağladığını 
görüyoruz. Yani bu standartlar, firma-
ları mükemmellik modeline götürüyor 
diyebiliriz. Politika ve strateji, liderlik, 
süreç yönetimi, planlama, destek, iş 
birlikleri ve kaynaklar, operasyon, iyi-
leştirme ve sürekli geliştirme, perfor-
mans yönetimi, müşteri odaklılık ve te-
darik zinciri yönetimi gibi konular ortak 
hâle geliyor.
Standartlardan bahsetmişken, hemen 
bir parantez açmak istiyorum. Bahset-
tiğim standartlara, tedarik makamı ya 
da ana yüklenici talep ettiği için, projeyi 
almaya yarayan birer araç olarak bakıl-
mamalı. Kurum ve kuruluşlar, ancak 
kalite ile ilgili standartları okuyup, an-
layıp benimsediğinde mükemmele yak-
laşabilirler. Bu konuya tekrar döneriz.
Üst yönetimin desteği çok önemli. Üst 
yönetimin kendisi de bilfiil kalite faali-
yetlerinin içinde yer alıp, önemini his-
sedip ekibi ile çalışmalı. Kalite sadece 

bir ekibe havale edilirse, “Bizim kalite-
cimiz var, süreçleri o takip ediyor.” de-
nilirse başarı da gelmez. Belki birkaç 
sene durum idare edilir. Dolayısı ile 
kalite ile ilgili faaliyetler, kurum ve ku-
ruluşların üst yönetiminden başlamalı. 
Kalite, bir yönetim sistemi olarak gö-
rülmeli. Üst yönetimden itibaren tüm 
çalışanlar, süreçlerin içinde olmalı.

MSI Dergisi: Standartlarla ilgili 
açtığınız parantezi biraz daha 
genişletebilir misiniz?
Zeynep KAREL: Burada konu, “mış 
gibi” yapmak. Firmalar, standartları 
araç olarak görmemeli. Önemli olan; 
neyi, niçin yaptığınızı bilmek. Ben, yö-
netim sistemleri eğitimleri veriyorum; 
denetimler, sistem kurulumları, danış-
manlık ve mentorluk yapıyorum. Bu gö-
revlerim nedeniyle de çok sayıda firma 
dolaşıyorum. Şöyle bir gözlemim var: 
Bazıları, çeşitli standartların belgele-
rini almış; ama neyi niçin yaptıklarını 
bilmiyorlar. Bu nedenle standartların 
gerektirdiği şartları aslında yapmı-
yorlar; yapıyormuş gibi görünüyorlar. 
Dokümantasyon üzerinde her şey çok 
uygun olabiliyor; ancak daha başlan-
gıçta, tanışma safhasında, gerçekten 
sistem kurulmuş ve uygulanıyor mu, 
yoksa “mış gibi” mi yapılmış, belli olu-
yor. Mesleki tecrübem sayesinde, bunu 
hemen fark edebiliyorum. Bu tabloda, 
sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz. 
Eğitimlerde hep şu örneği veriyorum: 
Deprem kuşağındayız. Türkiye deprem 
ile yüz yüze; her an, her saniye deprem 

olabilir. İnşaatın temeli düzgün olursa 
kaç kat çıkarsanız çıkın, sorun olmu-
yor. Firmaların kurdukları sistemler de 
böyle. Sistemi gerçek anlamda temel-
de düzgün kurarsanız, “mış gibi” yap-
mazsanız, üzerine hangi standart, han-
gi sistem gereksinimleri gelirse gelsin 
problem olmayacaktır.
Diğer yandan, bazı firmalar da süreç-
lerini oturtmuşlar, çok iyi yönetiyorlar 
ve aslında isteseler, çeşitli standartla-
rın belgelerini alabilecek durumdalar. 
Ama bunun farkında değiller. Aslında 
“mış gibi” yapanlarda da bu firmalar-
da da sorun; standartların, öncelikle 
okunmamasından kaynaklanıyor. Oy-
saki biraz zaman ayırıp okuyup incele-
seler, durum daha farklı olacak. Stan-
dartlar, neyin yapılacağını söyler; nasıl 
yapılacağını değil. Nasılı firmalar, ken-
di üretim ve hizmetlerine göre, kendi 
kuracakları organizasyon, altyapı, sü-
reçlere göre kendi oluşturdukları ku-
rallar ve prensiplere göre yapacaklar. 
Bu iyi bilinmeli.
Teknoloji ve dünya geliştikçe, standart-
lar da değişiyor. ISO 9001 ve ISO 14001 
standardı 2015’te; AS 9100 standardı 
da 2016’da güncellendi. Ancak bu, ha-
yatımızı standartlara göre yönlendire-
ceğimiz anlamına gelmiyor. Aslına ba-
kacak olursak bir kurum ya da kuruluş, 
süreçlerini bilinçli ve benimseyerek 
ortaya koyarsa onun için standartlar-
da yapılan güncellemeler, kayda değer 
bir iş yükü getirmez; çünkü kurum ve 
kuruluş da standartlarla aynı yönde ge-
lişmiştir.

Türk savunma ve havacılık sanayisi, uluslararası projelerde 
yer alarak, kalite anlayışını üst düzeye taşıdı. 

Fotoğrafta, TUSAŞ tarafından Airbus’a teslim edilmek üzere hazırlanan 
A400M ön orta gövdeleri görülüyor.
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Proje Odaklılık Kalkmalı
MSI Dergisi: Kalite, savunma ve 
havacılık sektörüne özgü bir kavram 
değil. Tüm sektörler göz önüne 
alındığında; sizce, Türkiye’nin kalite 
konusunda en ileri sektörü hangisi?
Zeynep KAREL: Aslında, özellikle ana 
yükleniciler olarak baktığımızda, sa-
vunma ve havacılık sektörü, kalite ko-
nusunda, diğer sektörlere göre daha 
iyi bir yerde. Kuşkusuz burada kulla-
nıcının ve tedarik makamının ortaya 
koyduğu gereksinimler de bir etmen. 
Sözleşmelerde; Proje Yönetim Planı, 
Risk Yönetim Planı, Kalite Planı, Kon-
figürasyon Yönetim Planı, Entegre Lo-
jistik Destek Planı, Güvenilirlik İdame 
Edilebilirlik Planı gibi dokümanlar ta-
lep ediliyor. Tüm bunlar da projelerde, 
kalite ile ilgili kavramların uygulanabil-
mesini sağlıyor.
Tabii burada önemli olan konu, bu ça-
lışmaların ve bilincin, projelere özgü 
olup olmadığı. Benim gözlemim, bazı 
firmalarda, kalite ile ilgili tüm çalışma-
ların, proje odaklı olduğu yönünde. Yani 
kalite, firmanın geneline yaygınlaşmı-
yor, kurumsallaşmıyor. Kalite, firma 
kültürü hâline geldiğinde ise berabe-
rinde uzun soluklu başarı ve sürdürü-
lebilirlik de geliyor aslında.
Otomotiv sektörü, kalite konusunda 
iyi bir konumda. Bu sektörde de ulus-
lararası standartlar var ve bunları re-
ferans alarak üretim yapan firmalar 
iyi bir konumdalar. Bu tür firmaların,  
AS 9100 sertifikasyonu almaları da 
daha kolay oluyor. Hatta savunma ve 
havacılık sektörünün de otomotiv sek-
töründen alabileceği dersler var. Oto-
motiv sektörü, riskleri tanımlama ve 

bunları yönetme konusunda çok iyi. Yo-
ğun bir seri üretim faaliyeti içindeler ve 
hedefleri sıfır hata. FMEA (hata türleri 
ve etki analizleri)‘lar çok büyük hassa-
siyetle yapılıyor. Yeni ürün onay süreci 
(PPAP), İleri Ürün Kalite Planlaması 
(APQP), Üretim Parçası Onay Prosesi 
(PPAP) çok iyi uygulanıyor. Savunma ve 
havacılık sektöründe, üretim adetleri 
çok daha düşük; ama burada da konfi-
gürasyon birimi sayısı çok fazla.
Otomotiv sektöründe, özellikle doğru-
dan yurt dışına iş yapan, çok iyi firmalar 
var. Kalite sistemleri çok başarılı. As-
lında bunların da savunma ve havacılık 
sektörüne kazandırılmaları gerekiyor. 
Savunma projelerinde yer almaları çok 
faydalı olur, kendi yerli sanayimize ka-
tılımları katma değer yaratır.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık 
sektörünün alt kırılımlarına; kara, 
deniz, hava ve uzay olarak bakarsak, 
bunların arasında kalite konusunda 
öne çıkanı var mı?
Zeynep KAREL: Aslında “Şu öndedir.” 
diyebileceğimiz kadar büyük farklılıklar 
yok. Ancak yine de kıyaslama yapmak 
gerekirse ülkemizde havacılık sektörü 
daha öne çıkmaktadır diyebiliriz. Hava-
cılık otoriteleri, sertifikasyon zorunlu-
luklarından dolayı. Burada önemli bir 
yanlış anlaşılmayı da düzeltmek iste-
rim. Hemen herkes, AS 9100’ü, havacı-
lığa özel bir standart olarak düşünüyor; 
ama öyle değil. AS 9100, “Havacılık, 
Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yöne-
tim Sistemleri Gereklilikleri” standardı 
olarak geçiyor. Dolayısı ile savunma ve 
uzay sistemleri için de geçerli.

MSI Dergisi: AS 9100 sertifikasyonunu 
almak nasıl bir süreç? Maliyeti 
konusunda da bilgi verebilir misiniz?
Zeynep KAREL: Bu standardın temeli, 
ISO 9001 kalite yönetim sistemine da-
yanır. Dolayısı ile ISO 9001’i benimse-
miş ve iyi uygulayan firmaların AS 9100 
almaları çok daha kolay oluyor. AS 
9100, ISO standardının üzerine, savun-
ma ve havacılık sektörünün zaten aşina 
olduğu, proje yönetimi, risk yönetimi, 
konfigürasyon yönetimi gibi gereksi-
nimler getiriyor.
Sürece baktığımızda; firmaların önce 
standardın farkındalık / bilgilendirme 
temel eğitimini almaları gerekiyor. 
Daha sonra, iç denetçi eğitimlerini de 
alıp, standardın gereklerine göre, ge-
rekli iç denetimleri gerçekleştirmeli-
ler. İyi kurulmuş ve yönetilen bir ISO 
9001 sistemi ile AS 9100 sertifikasyonu, 
1 yıl içerisinde rahatça alınabilir. Hatta 
bu süre, firmanın çalışmalarının etkin-
liğine göre, daha da kısalabilir. Türki-
ye genelinde, AS 9100 sistemini kurup 
sertifika alan firma sayısı, yaklaşık ola-
rak 75. Bu sayı, AS 9110 (bakım yapan) 
için 2; AS 9120 (depolama yapan) için 
ise 1’e düşüyor.
AS 9100 belgesi almak, özellikle  
KOBİ’ler açısından bakıldığında, ciddi bir 
bütçe gerektiriyor. Türkiye’de, bu stan-
dartla ilgili yetişmiş denetçi personel 
çok az. Dolayısı ile yurt dışı denetçiler ile 
de çalışmak gerekiyor. Bu durumda, ge-
rekli eğitimlerin ve sertifikasyon süreci-
nin maliyeti ise küçük boyutlu firmalar 
için daha da yüksek oluyor.
Belgelendirme süreci, birinci aşama 
denetimi; yönetim sisteminin dokü-©
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HÜRKUŞ, Türk savunma ve havacılık sanayisinin kalite konusunda kendini ispat ettiği projeler 
arasında yer alıyor.

Havacılık için geçerli 
olan kalite standartları 
artık TÜRKSAT 6A 
gibi uydu geliştirme 
çalışmalarını da 
kapsıyor.
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mantasyonunun ve istenen belge-
lendirme sisteminin kapsamının de-
ğerlendirilmesi ile başlıyor. Burada, 
“Standart gereksinimleri firma tarafın-
dan anlaşılmış mı? Dokümanlar oluş-
turulmuş mu?” gibi sorular sorulu-
yor. Bunu, masa başı dokümantasyon 
incelemesi gibi düşünebiliriz. Uygun 
olduğunda, ikinci aşama denetimi ger-
çekleştiriliyor. Bunu, saha tetkiki, yani 
uygulama tetkiki olarak adlandırıyoruz. 
Uygun olursa firma, belge almaya hak 
kazanıyor. 1 yıl sonra, birinci ara de-
netim; sonraki yılda, ikinci ara dene-
tim olmak üzere, toplamda 3 yıllık bir 
süreç olarak uygulanıyor. Yani belge 
geçerliliği 3 yıl; sonrasında, yenileme 
tetkiki olarak süreç devam ediyor.
Sertifikasyon alımı, tetkikler ve belge-
lendirme ücreti, denetim gün sayısı ve 
firma personel sayısı ile orantılı olarak 
hesaplanıyor. Yaklaşık 10 kişilik bir 
firma için örnek verecek olursak, AS 
9100 rev C için, 3 yıllık süreçte, toplam 
olarak, yaklaşık 7.000 avro+KDV’den 
başlayan fiyatlar ödeniyor. AS 9100 rev 
C‘den rev D‘ye geçiş oldu. Standart, AS 
9100:2016 olarak revize olup yayınlan-

dı. Yine 10 kişilik örneğimizi ele alırsak, 
AS 9100 rev D için, yaklaşık 15.000 av-
ro+KDV’den başlayan fiyatlar ödeyecek 
firmalar. Bu rakamlara, denetçi yol 
masrafları ve konaklaması dâhil değil. 
Bir de eğitimleri ilave edersek farkın-
dalık, iç denetçi gibi maliyetler giderek 
artıyor. Firma sayısını, özellikle 10 kişi 
olarak örnek verdim. Artık sayı arttık-
ça maliyeti siz düşünün. KOBİ’ler için, 
gerçekten düşünülmesi gereken bir 
durum. Teşviklerin araştırılması, bura-
da büyük önem kazanıyor.
Bu arada, AS 9100 sertifikasına sahip 
firmalar, rev C’den rev D’ye geçiş sü-
recini, 2018 yılının Eylül ayına kadar 
tamamlamak zorundalar. Aynı zorun-
luluk, ISO 2015 revizyon geçişleri için 
de geçerli.

MSI Dergisi: AS 9100 gibi 
sertifikasyonların getirdiği maliyet 
ortada. Bunun yanı sıra kalite ile 
ilgili süreçlerin yarattığı bir 
genel gider (overhead) de bulunuyor. 
KOBİ ölçeğindeki firmalar, 
hem kaliteden ödün vermeyen 
hem de genel giderleri arttırmayan 

bir yol izleyebilirler mi sizce? 
Bu nasıl olabilir?
Zeynep KAREL: Baktığımızda, tedarik 
makamı ya da ana yüklenici, örneğin, 
AS 9100’ü zorunlu hâle getirdiğinde, 
birçok firma iş alamaz duruma gelir. 
Bu nedenle böyle bir zorunluluk ge-
tirmek, doğru bir tercih olmayabilir. 
Ama sertifikasyon olmasa da farkın-
dalık sağlamak mümkün. Aslında bi-
raz önce, başka bir şekilde bahsettim: 
Önemli olan sertifikasyon değil, kurum 
ve kuruluşların, standardın gereksi-
nimlerini benimsemesi, uygulaması; 
belge sahibiymiş gibi sistemi kurup ha-
yata geçirmesi. 
Bununla ilgili KOBİ’lere gönüllü eğitim-
ler verilebilir, denetimler yapılabilir. 
Tedarik makamı ya da ana yüklenici, alt 
yüklenicilerine, gördükleri aksaklıkları 
bildirir, bunların giderilmesi için yol 
gösterir. Böyle bir sistemde, alt yükle-
nicilerden AS 9100 istenmese bile bu-
nun tüm gereksinimlerine uyum talep 
edilebilir. Sadece, maliyeti yüksek olan 
sertifikasyon süreci yaşanmamış olur.
Tabii başta Ekonomi Bakanlığı olmak 
üzere, teşvikler var. 
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Kümelenmeler de üyelerini organi-
ze ederek yönlendirebiliyor, teşvikler 
alabiliyor. Bunlar da AS 9100 gibi ser-
tifikasyonları almak için bir yol olabilir. 
Ama yine hep vurguladığım noktaya 
geleceğiz: Önemli olan, sertifikasyona 
sahip olmak mı, sertifikasyonun gerek-
sinimlerini en iyi şekilde uygulayabil-
mek mi?

MSI Dergisi: Bu tabloda, 
ana yüklenicilerin alt yüklenicilere 
kalite konusundaki yaklaşımını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Örneğin, kendi kalite sistemlerinin 
aynısını talep etmeleri doğru bir 
yaklaşım mı?
Zeynep KAREL: Ana yüklenicilerin, 
kendi sistemlerinin, alt yüklenicileri ta-
rafından da kurulmasını teşvik etmesi, 
özendirmesi çok yararlı olacaktır. Ta-

bii ki burada, “Bunu yap, yoksa iş ver-
mem!” gibi bir yaklaşım olmamalı. Alt 
yükleniciler yönlendirilmeli; gerekirse 
eğitimler verilmeli. Nitelikli kalifiye 
alt yükleniciler yetiştirilebilir. Böylece 
alt yüklenicilerde de arzu edilen kalite 
bilinci oluşabilir; zincirleme, büyük bir 
gelişim kaydedilebilir.
Bazı firmalar, alt yüklenicilerini de-
netliyor; denetim sonuçlarını onlarla 
paylaşıyor ve gerekli iyileştirmeleri 
yaptırarak gelişmelerini sağlıyor, de-
netimleri geçen firmaları, onaylı te-
darikçileri olarak ilan ediyor. Bu, çok 
güzel bir uygulama ve yaygınlaşması 
gerekiyor. Ama burada da dikkat ede-
ceğimiz bir husus var: Sürdürülebilir 
olmalarını sağlamak.

MSI Dergisi: Üst düzey yöneticilerin 
kariyeri açısından baktığımızda, kalite 
ile ilgili bir görev üstlenmeleri, onlara 
ne gibi katkılar sağlar?
Zeynep KAREL: Üst yöneticilerin, aynı 
zamanda liderlerin, kalite ile ilgili bir 
misyon üstlenmeleri 2015 revizyonla-

rında zorunluluktur. “Kalite, yalnızca 
kalite biriminin sorumluluğunda değil-
dir.” demiştim. Kalite, üst yönetimin, 
yani tüm liderlerin sorumluluğundadır. 
Ama buradan, yöneticilerin kalite bölü-
münde görev alması gibi bir gereklilik 
anlaşılmamalı. Kurum ve kuruluşlar-
da, lider konumunda olan kişiler, zaten 
kalite ile ilgili kavramları benimsemiş 
olmalılar. Liderlerin kalite faaliyetle-
rinde yer alması; gelecekte bu sek-
törde liderlik yapmak isteyenlerin de 
kalite ile ilgili gereksinimleri özüm-
semesi gerekiyor. Üst düzey yönetim, 
yetki verme ve organizasyon dâhilinde 
kaynakları sağlama gücüne sahiptir. 
Liderlik yani “kişileri ortak bir amaca 
doğru motive etme kabiliyeti”, bugü-
nün iş dünyasında önemli bir yetenek-
tir. Güçlü bir liderlik olmadan başarı 
sağlanamaz.
Liderlik, amaç birliği ve kuruluşun yö-
nünü oluşturur. Liderler, kuruluşun 
hedeflerini gerçekleştirmek için, çalı-
şanların bütünüyle dâhil olduğu iç katı-
lımı sağlamalı ve sürdürmelidirler. Bu 
da kalite kavramı ile iç içedir. Örneğin, 
yönetim kalitesi gibi.

MSI Dergisi: Son olarak, kalite ile 
teknolojinin ilişkisini sormak istiyoruz.
Zeynep KAREL: Teknolojinin gelişimi, 
kalite ile ilgili süreçleri kolaylaştırı-
yor. Artık doküman yönetimini kolay-
laştıran, süreç modelini yönetmeyi 
sağlayan, süreçleri takip etmeyi ko-
laylaştıran, tüm aşamalarda yapılan 
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Liderlik, amaç birliği ve 
kuruluşun yönünü oluşturur. 
Liderler, kuruluşun hedeflerini 
gerçekleştirmek için, 
çalışanların bütünüyle dâhil 
olduğu iç katılımı sağlamalı 
ve sürdürmelidirler. Bu da 
kalite kavramı ile iç içedir. 
Örneğin, yönetim kalitesi gibi.

Son güncelleme ile AS 9100, kara araçları sektörüne de hitap etmeye başladı. 
Gelecekte, kara aracı projelerinde, AS 9100’ün adını daha sık duymaya başlayabiliriz.
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faaliyetleri yöneten uygulamalar var. 
Bunlar büyük oranda otomasyon sağ-
lıyor. Sektörel olarak baktığımızda, 
bunlar, daha çok yazılım firmalarında 
ve sistem mühendisliğinde kullanılı-
yor. Zamanla daha da yaygınlaşacağını 
düşünüyorum. Tüm kurumsal süreç-
ler artık çok rahat bir şekilde entegre 
edilebiliyor. Tabii bunların maliyetleri 
biraz yüksek; ama uzun vadeli bakıldı-
ğında, bu maliyetlerin karşılığı alınıyor.

MSI Dergisi: Zeynep Hanım, eklemek 
istediğiniz başka bir konu var mı?
Zeynep KAREL: Kalite kavramına, mü-
kemmellik ve sürdürülebilirlik açısın-
dan da yaklaşmak gerekiyor. Kaliteyi, 
gerçek anlamda yönetim sisteminin 
ayrılmaz bir parçası olarak düşünüp, 
tüm süreçlerimizde uygulayıp, kurum 
kültürü hâline getirdiğimizde; deva-
mında yapılan ve yapılacak çalışmalar, 
firmalara ciddi ölçüde kazanımlar sağ-
layacaktır. Kısaca bunlardan da bah-
setmek istiyorum.
Öncelikle rekabet gücünün artması 
ve daha iyi tedarikçi ilişkileri sayesin-
de, kuruluşun imajının güçlenmesini 

sağlayacaktır. Bu da be-
raberinde, mükemmelliği 
getirecektir. Bu da şüphesiz 
zincirleme tüm paydaşlar için kat-
ma değer yaratıp; sürdürülebilir, uzun 
vadeli başarıyı sağlayıp, karşılıklı yarar 
sağlayan ilişkiler oluşturacaktır.
Diğer yandan müşteri odaklılık, müşte-
ri memnuniyeti ve müşteri artışı sağla-
yacaktır.
Yönetimin etkinliği sağlanır ki kali-
te, üst yönetimden başlar demiştik az 
önce. Devamında da üretkenlik artışı 
ve üretim etkinliği ile birlikte maliyet-
lerin azaltılması sağlanır.
Diğer çok önemli bir konu ise çalışan-
ların memnuniyeti ve olumlu kültürel 
değişimdir. Bir kuruluşun çalışanları-
nın potansiyelinin tam olarak yaşama 
geçirilebilmesi için, paylaşılan değer-
ler ile bir güven ve yetkilendirme kül-
türü olması gerekir. Maalesef çoğu 
firmada çok az uygulanıyor. Oysaki 
böyle bir ortam, herkesin katılımını ko-
laylaştırır. Bu da bilgi birikiminin etkin 
paylaşımını, çalışanlara öğrenme ve 
yeni beceriler geliştirme fırsatlarını, en 
üst düzeyde katılım, olumlu tavırlar ve 

yüksek moral ve en önemlisi, kurulu-
şun saygınlığını, performansın yüksek-
liği ve değer artışını sağlar.
Dolayısıyla kurum kültürünün oluş-
turulması ve benimsenerek firmanın  
her kademesinde farkındalığının sağ-
lanarak uygulanması, “sürdürülebilir 
gelişim ve mükemmellik” sağlayacak-
tır. Bunlar, yaşam kalitemizi de arttıra-
caktır.

Entegre Yönetim Sistemleri 
Danışmanı, Mentor Zeynep Karel’e, 
zaman ayırıp sorularımızı 
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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Denizcilik sektörü, 
İ sınıfı gibi modern gemileri 
inşa ederken kalite anlayışını 
daha da yukarıya taşıyacak.
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Bu platformların HSH 
imkân ve kabiliyetle-
rinin gelecekte nasıl 

şekilleneceğini anlayabil-
mek için, günümüzdeki 
tehdidin ve bu platformların 
mevcut HSH yeteneklerini 
etkileyen faktörlerin ince-
lenmesi gerekir.
Devasa boyutlardaki HSH 
platformları, Eric Grove ve 
Michael Morris [2] tarafın-
dan yapılan ve dünya ölçe-
ğinde deniz kuvvetlerinin 
sınıflandırılması kavramına 
göre, 1. ila  4. kategorilerde 
yer alan bahri-
yelerin, denizdeki 
temel hava savun-
ma gücünü oluştur-
maya devam etmek-
tedir. Bu platformlar, 
öncelikle deniz kontro-
lü [3] için gerek duyulan 
HSH yeteneğini sağlayan 
unsurlardır.

HSH Platformlarının 
Temel Görevleri
Bu platformlardan beklenen 
temel görevler, şöyle özet-
lenebilir:
n	 Deniz kontrolünün
 sağlanmasına 
 HSH desteği vermek,
n	 Güç aktarımının temel
 HSH unsuru olmak,
n	 Bölge hava savunması
 desteği sağlamak,
n	 Balistik füzelere karşı
 savunma yapmak,
n	 Denizde komuta-kontrol
 ve koordinasyon sağlamak,

n	 Müşterek operasyonlara
 HSH desteği sağlamak ve
n	 Sancak gemisi olarak
 görev yapmak.
Bu platformları vazgeçilmez 
kılan en temel özellikler ise:
n	  Denizde çok uzun süre
 görev yapabilme ve
 yüksek beka kabiliyeti,
n	 En az 150 km yarıçaplı
 bir alanda etkili hava
 savunması yapabilme
 kabiliyeti,
 

Denizde Hava Savunma Teknolojilerinin 
Dünü, Bugünü ve Geleceği:

21. Yüzyılın Hava Savunma Harbi 
Fırkateyn ve Destroyerleri
Dünyanın önde gelen bahriyelerinin hava savunma harbi (HSH) platformlarına 
(Bu makalede platform olarak NATO ülkeleri ve müttefiklerinin sahip olduğu 
fırkateyn,  destroyer ve kruvazörler işaret edilmektedir.) yönelik yatırımları, 
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana kavramsal farklılıklar gösterse de 
hâlen devam ediyor. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle, ünlü Sovyet lideri Kruşçev 
tarafından “metal-yiyiciler” [1] olarak adlandırılan bu platformların savaş 
kabiliyetlerinde önemli değişiklikler yaşandı; taarruz amaçlı bu dev platformlar, 
ağırlıklı olarak hava savunma görevi icra eden savaş makinalarına dönüştü. 
Bu makalede, bahse konu platformların esas olarak hava savunma yetenekleri 
incelenecek, karşılaştırmalar yapılacak ve geleceğe yönelik görüşlere yer verilecektir.
M. Kubilay TOK / kubilay.tok@siforay.com

İngiltere, denizlerdeki hava 
savunmasını, Tip 45 sınıfı 

muhriplere emanet ediyor.
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n	 Kademeli hava savunma
 konseptine (layered
 defence) uyumluluk,
n	 Yüksek ateş gücü ve
 geniş silah depolama
 bölmeleri (magazinleri)
 ve
n	 Geniş komuta-kontrol
 olanakları ve ağ merkezli
 harp uyumluluğu,
olarak gösterilebilir.

Mevcut HSH 
Platformları
Son 30 yıldan bu yana NATO 
ülkeleri ve müttefiklerinin 
bahriyelerinde hizmete gir-
miş ve hâlen görev yapan 
HSH platformları incelendi-
ğinde, bu platformların, HSH 
kabiliyetlerini oluşturan sa-
vaş sistemlerinin isimlerine 
göre de kategorize edildik-
leri görülebilir. Buna göre 
(Platform adetleri parantez 
içinde verilmiştir.):
n	 AEGIS [4] ile donatılmış
 platformlar: 
 l	 Avustralya Hobart
  sınıfı (3)
 l	 Japon Atago sınıfı (2)
 l	 Japon Kongo 
  sınıfı (6+2)
 l	 Norveç Fridtjof
  Nansen sınıfı (5)
 l	 Kore Cumhuriyeti
  KDX-IIA
  Chungmugong 
  Yi Sun-sin sınıfı (6)

	 l	 Kore Cumhuriyeti
  KDX-III King Sejong
  sınıfı (3+3)
 l	 İspanyol Álvaro de
  Bazán sınıfı (5)
 l	 Amerikan Ticonderoga
  sınıfı (22)
 l	 Amerikan Arleigh
  Burke sınıfı  
  Flight-I/II (76)
 l	 Amerikan Arleigh
  Burke sınıfı 
  Flight-III (4+6)
n	 APAR (Active Phased
 Array Radar) [5] ile
 donatılmış platformlar:
 l	 Almanya’nın Sachsen
  sınıfı (3)
 l	 Hollanda’nın De Zeven
  Provincien sınıfı (4)
 l	 Danimarka’nın Iver
  Huitfeldt sınıfı (3)
n	 PAAMS (Principle Anti
 Air Missile System) [6]  
 ve SAAM (Surface-to-Air
 Anti-Missile) ile
 donatılmış platformlar:
 l	 İtalyan Horizon 
  sınıfı (2)
 l	 Fransız Horizon 
  sınıfı (2)
 l	 İngiliz Type-45 
   sınıfı (6)
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NATO 
Platformlarının 
Ateş Gücü
AEGIS ve APAR savaş sis-
temleri ile donatılan HSH 
fırkateynleri, ağırlıklı olarak 
Amerikan ürünü Standard 
Missile (SM) [7] serisi, orta 
ve uzun menzilli SM-2, SM-3 
ve SM-6 füze sistemleri ile 
silahlandırılmıştır. Ayrıca, 
bunların yanında, ESSM 
(Evolved Sea Sparrow Mis-
sile) ve RAM (Rolling Airf-
rame Missile) gibi, orta ve 
kısa mesafe füze sistemleri 
de bu platformlarda kulla-
nılır. Bu platformların bir 
kısmında, balistik füze sa-
vunma (BFS) kabiliyeti de 
mevcuttur. PAAMS ve SAAM 
savaş sistemine sahip olan 
platformlar ise ASTER-15 ve 
30 füze sistemleri ile dona-
tılmışlardır.
Amerikan ve Avrupa ürünü 
bu silah sistemlerinin ge-
nel özellikleri, açık kaynak-
lardan elde edildiği şekilde, 
Tablo 1’de sunulmuştur. Ay-
rıca, Tablo 2’de de bu HSH 

platformlarının ateş gücünü 
belirleyen silah yükleri gös-
terilmiştir.

Balistik Füzelere 
Karşı Savunma
AEGIS ve APAR savaş sis-
temine sahip platformların 
bir kısmı, atmosfere giriş 
yapmış olan balistik füzele-
re karşı terminal safhasında 

savunma yapabilmek ama-
cıyla SM-2 Block-IIIA/B ve 
IV hava savunma füzeleri ile 
donatılmıştır.
Taktik ve orta menzilli balis-
tik füzelere karşı savunma 
kabiliyetine sahip platform-
lar ise 2014 yılı itibarıyla 
SM-3 füze sistemi ile do-
natılmış olan 5 adet Ticon-
deroga sınıfı kruvazör ile 

25 adet Arleigh Burke sınıfı 
muhripten oluşmaktadır [8]. 
Bu sayının, 2020 yılına dek, 
50 civarına çıkması beklen-
mektedir. Ayrıca, 4 adet Kon-
go sınıfı destroyerin de ben-
zer şekilde SM-3 Block-1A 
tabanlı BFS ile donatılması-
na başlanmış olup, bunların 
sayısının da 2020 yılına dek 
8’e çıkması beklenmektedir.

Tablo 1. ABD ve Avrupa Ürünü HSH Silah Sistemleri ve Genel Özellikleri

Füze Sistemi Temel Görev Güdüm Sistemi Etkili Menzil / İrtifa (km) Sürat (Mach) Harp Başlığı

Amerikan Ürünü Sistemler

RAM Block-II*	 Kısa	Menzilli	HSH	 At-unut	
10+	/	3	 >2	 Parça	tesirli

	 	 IR	/	Pasif	RF	

ESSM Block-I	 Kısa	/	Orta	Menzilli	HSH	 S	/	X	Bant	veri	bağı,	 

	 	 yarı	aktif	radar,	ICWI**	 40+	/	5	 >3	 Parça	tesirli

ESSM Block-II ***	 Kısa	/	Orta	Menzilli	HSH	 S	/	X	Bant	veri	bağı,	dual	mod,	 

	 	 aktif	radar	ve	IR	ICWI	 40+	/	5	 >3	 Parça	tesirli

SM-2 Block-III, IIIA, IIIB	 Orta	Menzilli	Bölge	HSH,		 S	/	X-Bant	veri	bağı, 

	 Bölge	BFS	 yarı	aktif	radar	/	IR	(IIIB),	ICWI	
100+	/	25	 >2	 Parça	tesirli

SM-2 Block-IV	 Uzun	Menzilli	Bölge	HSH		 S-Bant	veri	bağı,	 

	 ve	BFS	(endo-atmosfer)	 yarı	aktif	radar	
180-350	/	50+	 >3	 Parça	tesirli

SM-3 Block-IA	 BFS	(exo-atmosfer)	 S-Bant	veri	bağı	/	IR	 300	/	80	 >8	 Çarpma	tesirli

SM-3 Block-IIA	 BFS	(exo-atmosfer)	 S-Bant	veri	bağı	/	IR	 500	/	160	 >10	 Çarpma	tesirli

SM-6	 Çok	Uzun	Menzilli	Bölge	HSH,	 S-Bant	veri	ağı	/	 

	 Bölge	BFS	 dual	mod	(aktif	ve	pasif	RF)	
350	/	50+	 >3,5		 Parça	tesirli

Avrupa Ürünü Sistemler

ASTER-15	 Kısa	/	Orta	Menzilli	HSH	 Veri	bağı	ve	aktif	RF	 25	/	10	 3	 Çarpma	tesirli

ASTER-30	 Kısa	/	Uzun	Menzilli	Bölge	 

	 HSH,	Bölge	BFS	 Veri	bağı	ve	aktif	RF	
75+	/	20	 >4	 Çarpma	tesirli

*	Amerikan	ve	Alman	ortaklığıyla	üretilmektedir.
**ICWI:	Interrupted	Continuous	Wave	Illimunation	/	Kesintili	Sürekli	Dalga	Aydınlatma
***Hâlen	geliştirilmesine	devam	edilmektedir.
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İtalya ve Fransa, ortak geliştirdikleri, Horizon sınıfı hava savunma muhriplerini kullanıyor.
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Platformların 
Savaş Sistem 
Performansları ve 
Etkileyen Temel 
Ölçütler
HSH platformlarının savaş 
performans analizlerinde 
bulunmadan önce, bu sis-

temlerin kullanımına yöne-
lik yaygın kavramların hatır-
latılmasında yarar vardır.

1. Çok Kademeli Entegre 
Hava Savunma Konsepti
Büyük tonajlı HSH platform-
larının hava savunma kon-

septi, kendilerini ve mensup 
oldukları görev kuvvetini 
korumak için, çok kademe-
li entegre hava savunma 
prensibine [9] dayanır. Bu 
kavrama göre, öncelikle 80 
ila 150 km arasında yer alan 
uzun menzilde; 20 ila 50 km 

arasında yer alan orta men-
zilde ve 10 km altında yer 
alan kısa menzilde tespit 
edilen düşman uçak, heli-
kopter ve füzelerine karşı 
mümkün olduğunca çok an-
gajmana girilmesi temel il-
kedir. Her bir menzil katma-

HSH Platformu Füze sistemi Fırlatıcı

AEGIS	Arleigh	Burke	Flight	II	Sınıfı	Destroyerler
	 ESSM

	 SM	
2xMk.41	(48	hücre)

Ticonderoga	Sınıfı	Kruvazörler	
	 ESSM

	 SM	
2xMk.41	(61	hücre)

Kongo	Sınıfı	Kruvazörler	 SM	 2xMk.41	(48	hücre)

De	Zeven	Provincien	Sınıfı	Fırkateynler
	 ESSM

	 SM	
Mk.41	(40	hücre)

Sachsen	Sınıfı	Fırkateynler
	 ESSM

	 SM	
Mk.41	(32	hücre)

KDX-III	Sınıfı	Fırkateynler	 SM	 Mk.41+K-VLS

Horizon	Sınıfı	Fırkateynler
	 ASTER-15

	 ASTER-30	
Sylver	A50

Type	45	Daring	Sınıfı	Fırkateynler
	 ASTER-15

	 ASTER-30	
Sylver	A50

Tablo 2. Bazı HSH platformları ve silah yükleri
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nı için, farklı füze sistemleri 
tahsis edilmektedir. Genel-
likle uzun menzil için SM-2, 
SM-6 ve ASTER 30 gibi fü-
zeler; orta menzil için SM-2, 
ESSM ve ASTER-15 füzeleri; 
kısa menzil için ise RAM,  
VL-MICA ve PHALANX gibi 
silah sistemleri, ana ateş 
gücünü oluşturmaktadır.

2. Silah Güdüm Konseptleri
HSH sistemleri, kullandıkla-
rı silah cinsine bağlı olarak:
n	 At ve unut,
n	 Yarı-aktif veya
n	 Aktif
güdüm sistemlerine sahip-
tirler. At ve unut prensibine 
göre çalışan RAM gibi füze 
sistemleri, tehdit verilerinin 
yüklenmesini takiben ateş-
lenir ve ateşlendiği platform 
ile tüm bağını kopararak he-
defe yönelirler.
Yarı-Aktif güdüm söz konu-

su olduğunda ise füzeler, 
veri bağı aracılığıyla HSH 
platformunda bulunan ay-
dınlatıcı sensörlerden hedef 
bilgisi alarak HAW (Home-
All-the–Way / Tüm uçuş 
boyunca güdüm) veya MCG 
(Mid Course Guidance / Son 
safha dışında uçuş boyun-
ca güdüm) gibi yöntemlerle 
hedefe yönlendirilir. HAW 
yönteminde, angajmanın ba-
şından sonuna dek CWI (Con-
tinuous Wave Illumination 
/ Sürekli dalga aydınlatma) 
yöntemi ile aydınlatılırken, 
MCG CWI ve MCG ICWI (In-
terrupted Continuous Wave 
Illimunation / Kesintili Sü-
rekli Dalga Aydınlatma) [10]  
yöntemlerinde, sadece ter-
minal safhada hedef aydın-
latılarak füzenin hedefe ki-
litlenmesi sağlanır. ESSM ve 
SM-2 gibi silah sistemleri,  
bu prensibe göre çalışır.  
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Türk Deniz Kuvvetlerinin 
hava savunma füzeleri 
arasında, Gabya sınıfı 
fırkateynlerinde konuşlu 
SM-1’ler de yer alıyor.

RAM, kısa menzilli hava savunma ihtiyacını karşılıyor.
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Bu klasmanda yaygın kulla-
nılan iki teknoloji olan CWI 
ve ICWI güdüm yöntemleri, 
Şekil 1, 2 ve 3’te kavramsal 
olarak açıklanmıştır.
MCG ICWI yöntemi, hede-
fin, füzenin terminal safha-
sında, örneklenmiş güdüm 
yöntemi (sampled homing) 
ile çok kısa fasılalarla aydın-
latılmasıdır. Bu yöntem ile 
son derece kısıtlı olan HSH 
radar zamanı bütçesi, ter-
minal safhasının tamamında 
hedefi aydınlatmak zorunda 
olan MCG CWI yöntemine 
göre, çok daha etkin olarak 
kullanılabilir. HSH sistemi 
radarının zaman kullanım 
planı, HSH platformlarının 
savaş performansına yöne-
lik belki de en önemli ölçüt 
olan, “azami eşzamanlı an-
gajman sayısını” etkileyen 
en temel faktörlerden biri-
dir. Bu nedenle MCG ICWI 
teknolojisi, özellikle eş za-
manlı azami angajman sa-
yısı açısından, diğer güdüm 
ve angajman yöntemlerine 
göre önemli bir avantaja 
sahiptir. Açık kaynaklara 
göre, MCG ICWI teknolojisi-
ne sahip LCF ve F-124 gibi 
platformlar, 16 adet eş za-
manlı angajman yeteneğine 
haizdir. Yine açık kaynaklara 
göre, PAAMS teknolojisine 
sahip Type-45 gibi platform-
lar da 16 adet eş zamanlı an-
gajman yeteneğine sahiptir.
Aktif güdüm sistemine sa-
hip füzeler ise hesaplanan 
hedef tahmini vuruş nok-
tasına dek, veri bağı aracı-
lığıyla HSH platformundan 
aldığı bilgiler ışığında he-
define doğru ilerler; ancak 
hedefe belirli bir mesafeye 
kadar yaklaştığında, kendi 
algılayıcılarını devreye so-
karak hedefi bulur, takip  
eder ve kilitlenerek hedefi  
vururlar.
Bazı füze sistemleri, çift ça-
lışma modu (dual operation 
mode) yeteneğine sahiptir-
ler. Bir başka ifadeyle, iste-
nirse tam aktif ya da operas-
yon gereğine göre, yarı aktif 
modda kullanılabilirler.
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3. Radar Sistem Konseptleri 
HSH platformlarının radar 
sistemleri incelendiğinde,  
3 ana akım öne çıkar:
n	 AEGIS Radar Sistemleri:

S frekans bandında 
çalışan pasif faz dizinli 
(Yeni sürümleri aktif faz 
dizinlidir.) bir adet SPY 
serisi çok fonksiyonlu 
radar (ÇFR) ve X frekans 
bandında çalışan 3 ila 
4 adet Mk.99 türevi atış 
kontrol ve aydınlatma 
radarından oluşur.  
SPY ÇFR ile ufuk 
taraması, geniş hacim 
arama, hedef takibi; 
hedef angajmanı 
esnasında da S frekans 
bandında veri bağı 
işlemleri gerçekleştirilir. 
Öte yandan, angajman 
esnasında, füze güdümü 
için HAW veya MCG CWI 
yöntemi kullanılır ve her 
bir hedef için, angajman 
bitene dek, ayrı bir  
Mk.99 aydınlatma radarı 
tahsis edilerek angajman 
gerçekleştirilir.  
Bu radar sisteminde, 
azami eşzamanlı 
angajman sayısı, 
platformda bulunan 
Mk.99 atış kontrol ve 
aydınlatma radarı sayısı 

ile sınırlıdır.
Öte yandan, SPY 
serisi radarların 
teknolojik gelişimi 
devam etmektedir. 
Öncelikle aktif faz 
dizinli teknolojiye sahip 
SPY-3 X-Band ÇFR 
geliştirilmiştir.  
Şu anda ise SPY-6 olarak 
adlandırılan ve X ile  
S frekans bandlarında 
(dual-band) [11] 
çalışması öngörülen 
radarın geliştirilmesi 
devam etmektedir. 
SPY-6 ile hedeflerin, 
Mk.99 aydınlatma 
radarına ihtiyaç 
duyulmaksızın HAW ve 
MCG CWI yöntemiyle 
aydınlatılması 
mümkündür.

n	 APAR Radar Sistemleri:
Avrupa’da çeşitli 
ülkelerde kullanılan bu 
sistem, temelde iki ayrı 
frekans bandında çalışan 
radarlara sahiptir. 
Bunlar, X frekans 
bandında çalışan aktif  
faz dizinli bir adet  
APAR ÇFR ve 
L bandında çalışan  
uzun menzilli ve 
geniş hacim taraması 
yapabilen SMART-L 
radarıdır. APAR, 
istendiğinde HAW, 
MCG CWI ya da MCG 
ICWI yöntemlerinden 
biriyle füze güdümünü 
ve hedef aydınlatmasını 
yapabilmektedir. Kendine 
özgü ICWI teknolojisi 
sayesinde, ESSM / SM 
füzeleri ile “eş zamanlı 
angajman sayısı” 
ölçütü açısından, ve 
azami angajman sayısı 
açısından diğer radar 
sistemlerine göre daha 
avantajlı konumdadır.

n	 PAAMS Radar Sistemleri:
İngiltere, Fransa ve 
İtalya tarafından farklı 
türevleri kullanılan 
PAAMS sistemleri de 
çift radar sistemi ile 
donatılmışlardır. 

İngiliz Type-45 
platformları, S band 
SAMPSON ÇFR ve 
L band S1850 uzun 
menzilli, geniş hacim 
tarama radarı taşırken; 
Fransız ve İtalyan deniz 
kuvvetlerinin Horizon 
sınıfı gemileri, C band 
ÇFR ile L band S1850 
uzun menzilli, geniş 
hacim tarama radarı ile 
donatılmışladır.

Amerikan Deniz Kuvvetle-
rinin, Naval Sea Systems 
Command (Deniz Sistemleri 
Komutanlığı), Naval Surface 
Warfare Center Dahlgren 
Division (Deniz Satıh Mu-
harebe Merkezi Dahlgren  
Bölümü) tarafından yayın-
lanan Technical Digest’in, 
2000-2001 sayısında yayın-
lanan; HSH platformlarının 
radar ve füze güdüm sis-
temlerine yönelik olarak ya-
pılan bazı önemli tespitler, 
referans oluşturması açı-
sından aşağıda verilmiştir:
n	 Gelişen tehdit ortamında

istenilen performansı 
elde edebilmek için, HSH 
sistemlerinin, birden 
fazla frekans bandının 
avantajlarını içeren radar 
sistemleri ile donatılması 
gereklidir.
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n	 Bu sistemlerin
belkemiğini, X frekans 
bandında çalışan ve aktif 
faz dizin teknolojisine 
sahip ÇFR sistemleri 
oluşturacaktır. Bu 
radarın temel işlevleri, 
ufuk araması (horizon 
search), angajmanı 
desteleyecek 
hassasiyette hedef takibi, 
kendi füzesi ile veri bağı 
oluşturma, hedef tahrip 
analizi (kill assessment) 
ve hedef aydınlatması 
olmalıdır.

n	 Daha düşük çalışma
frekansına sahip (S veya 
L bandında) ikincil bir 
radar ile uzun menzilde 
geniş hacim taraması 
ile ufuk üstünde kalan 
alanın kapsanması 
gereklidir.

n	 ESSM ve SM füzeleri
ile “eş zamanlı 
angajman” sayısını azami 
seviyeye ulaştırabilmek 

için, ICWI teknolojisi 
gereklidir.

4. Günümüzdeki 
Hava Tehdidi Analizi
Maliyetleri, bulunduğu klas-
mana bağlı olarak, 0,5 ila 1,5 
milyar dolar civarında de-
ğişen HSH platformlarının 
savundukları güç aktarım 
unsurlarının maruz kaldığı 

hava tehdidi, gerek nitelik 
ve gerekse nicelik olarak, 
son 20 yılda büyük aşamalar 
kaydetmiştir. Bu tehditler 
aşağıda verilmiştir:
n	 Ses üstü hıza sahip 
 çok alçak irtifada uçan
 füzeler,
n	 Ses altı hıza sahip 
 çok alçak irtifada uçan
 füzeler,

n	 Ses üstü hıza sahip, 
 yüksek irtifadan dalış
 yapan füzeler,
n	 Savaş uçakları,
n	 Silahlı insansız 
 hava araçları (İHA’lar),
n	 Yukarıda bahsedilenlerin
 kombinasyonundan 
 oluşan karmaşık tehditler.
Günümüzde, gemilere kar-
şı atılan seyir füzelerinin 
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(Anti-ship Cruise Missile / 
ASCM) sürati, 5 ila 6 Mach 
seviyesine; menzilleri ise 
neredeyse 500 km civarına 
ulaşmıştır. Özellikle alçak 
irtifadan uçabilen tipleri, 
HSH platformları için savu-
nulması en zor tehdidi oluş-
turmaktadır.
Bu tip tehditlerden çok alçak 
irtifadan uçanlar, yukarıda 
genel özellikleri verilen HSH 
radar sistemleri ile -radar 
sensör performansına bağlı 
olarak- ortalamada en er-
ken 20 ila 25 km menzilde 
tespit edilebilir. Tehdit fü-
zenin sürati 4 Mach olarak 
varsayılırsa füzenin platfor-
ma bu mesafeden ulaşma-
sı, en fazla 18 ila 20 saniye 
sürecektir. Düşman saldı-
rısının eş zamanlı salvo hâ-
linde veya ardışık atışlarla 
gerçekleştirilmesi, durumu 
çok daha karmaşık hâle ge-
tirmekte ve HSH sistem mü-
hendisliğinde sınırları zorla-
maktadır. 

Açık kaynaklardan elde edi-
len bilgilerle derlenen potan-
siyel tehditler [9], Şekil 4’te  
gösterilmiştir. 
Gemilere karşı atılan seyir 
füzeleri, giderek daha hızlı, 
daha alçaktan uçan, daha 
küçük radar kesit alanına 
sahip ve seyir hâlinde dahi 
dinamik algoritmalar kulla-
narak, savunma yapan plat-
formları şaşırtabilme gibi 
özelliklere sahip olmakta-
dır. Öte yandan, hipersonik  
(sürati > 8-10 Mach) scram-
jet teknolojisine sahip füze-
lerin de yakın bir gelecekte 
gemilere karşı çok büyük 
tehdit oluşturması beklen-
mektedir.
Şekilden de görüleceği gibi, 
günümüzde hava tehdidi, 
özellikle menzil ve hız açı-
sından büyük gelişmeler 
kaydetmiştir. Bunun doğal 
sonucu olarak, HSH plat-
formlarının maruz kaldıkları 
tehdit katlanarak büyümek-
tedir.
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5. HSH Savaş Sistem 
Performansına Etki Eden 
Ölçütler
Yukarıda açıklanan temel 
kavramlar ve günümüz teh-
dit ortamı göz önünde bu-
lundurularak, denizde hava 
savunma sistem performan-
sını etkileyen temel ölçütler, 
aşağıda açıklanmıştır. Bu 
hususlara yönelik teknik 
çalışma ve bulgular; ya gü-
venlik nedeniyle açık yayın-
larda çok az yer almakta ya 
da günümüz tehdit ortamına 
uygun olarak güncellenme-
miş durumdadır. Dr. Orhan 
Karasakal tarafından 2004 
yılında yayınlanan doktora 
tezi [12], bu hususlara açık-
lık getiren iyi bir kaynaktır.
Söz konusu ölçütler:
n	 Düşman taarruz

senaryosu: Sayısı 
belirli olan veya 
tahmin edilebilen 
eş zamanlı taarruz, 
sayısı bilinmeyen ya da 
ölçülemeyen ardışık 
taarruzlar ya da bunların 
kombinasyonundan 
oluşan karma taarruzlar,

n	 Tehdidin her hava şartı
altında, en erken ve en 
hassas yöntemlerle 
tespit, takip ve 

sınıflandırılması 
yönünden HSH radar 
sistem yetenekleri ve 
bunun sonucunda elde 
edilen PD (Probality of 
Detection / Hedef tespit 
olasılığı),

n	 Tehdide angaje olmayı
sağlayan füze 
güdüm yöntemleri 
ve buna bağlı olarak, 
platform tarafından 
karma ataklara karşı 
gerçekleştirilebilecek 
azami eş zamanlı 
angajman sayısı,

n	 Platformun ateş
gücünü oluşturan füze 
ve silah sistemlerinin, 
angajman esnasında 
sahip olabileceği 
en yüksek sürat, 
erişebileceği en uzun 
menzil, çıkabileceği en 
yüksek irtifa, yüksek 
manevra yeteneğine 
sahip tehdide karşı 
gösterebileceği 
çeviklik ve elektronik 
karıştırmaya karşı 
dayanıklılık,

n	 Silah magazinlerinde
yer alan azami sayıdaki 
füze sayısı ve kullanılan 
füzelerin hedefle 
buluşma olasılığı 

(Ph / Probability of Hit) 
ve hedefi imha olasılığı 
(Pk / Probability of Kill), 
silah magazinlerinin 
ardışık olarak silah 
ateşleme hızı ve düşman 
füze sızmalarına karşı çok 
kademeli hava savunma 
sistem mimarisi,

n	 Tüm HSH performans
zincirinin beyni 
durumunda olan savaş 
yönetim sistemi (SYS)’nin 
taktik resim oluşturma 
yeteneği, angajman 
planlama hızı ve hedefin 
tespitinden, silahın 
magazini terk edene dek 
geçen süreyi kapsayan 
safhada, asgari SYS 
reaksiyon süresi,

n	 SYS’de koşturulan
TEWASA (Threat 
Evaluation Weapon 
Assignment Sensor 
Allocation / Tehdit 
değerlendirme,  
silah ve algılayıcı 
atama) algoritmaları, 
optimal karar destek 
modelleri [13] ile yaygın 
angajman doktrinleri,

n	 Tehdit füzelere karşı
elektronik harp 
yeteneğine sahip 
olunması ve bu yeteneğin 

kullanımının, silah 
sistemleri ile koordineli 
olarak sağlanması 
(hard-kill&soft-kill 
coordination),

n	 Angajmanı filo, görev
kuvveti ya da donanma 
seviyesinde planlayan 
ve uygulayan CEC 
(Cooperative Engagment 
Capabiliy) [14] ve 
NIFC-CA (Naval 
Integrated Fire 
Control–Counter Air) 
[15] gibi görev kuvveti 
veya filonun atış kontrol 
yeteneğini tek bir ağ 
üzerinde entegre eden 
savaş ağları ve ufuk ötesi 
hedef tahsisi yapabilen 
sistemlerin varlığı,

n	 Değişik sensör ve
silah sistemlerine 
sahip platformların, 
görev kuvvetinin hava 
savunma planlaması 
kapsamında en uygun 
sektörel tahsislerinin 
yapılması [16],

olarak sıralanabilir. Esasen 
bu faktörler, platformun 
ve görev kuvveti unsurla-
rının savunmasına yönelik 
iki temel olasılığın optimize 
edilmesi açısından da hayati 
önem taşırlar:
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Navantia, hava savunma 
fırkateynleri alanındaki 

başarısını, Avustralya 
tarafından da seçilen 

ve Hobart sınıfı olarak 
adlandırılan tasarımı ile 

devam ettiriyor.
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n	 Tehdidin imhası 
 (Pk / Probality of Kill)[17]
n	 Korunan unsurun bekası 
 Pbeka / Probability of
 Survival)
Yukarda belirtilen perfor-
mans ölçütlerinin her birine 
bir olasılık Pi atandığında, 
sonuç:
Pk = P1x P2x P3x P4.....x Pn [18] 
olarak hesaplanabilir 
ya da tehdidin sızma 
olasılığı açısından,
Psızma = 1- Pk olarak ifade 
edilebilir.
Öte yandan, korunan plat-
formun Pbeka olasılığı, maruz 
kalacağı N adet tehditten 
oluşan bir saldırı ortamında, 
düşman füze isabetinden 
kaçınma olasılığı şeklinde 
de ifade edilebilir.
Pbeka = ∑Nhedef 
  n=0       

PDFS(n)x(1-PDFB)n

olarak hesaplanır.
PDFS = n adet düşman 
  füzesi sızma olasılığı
PDFB = Düşman füzesi
  başarı olasılığı
NHedef = Toplam N adet
  düşman füzesi
Pbeka değeri, görev kuvveti-
nin maruz kalacağı saldırı 
senaryoları göz önüne alı-
narak hesaplanır. Örneğin, 
belirli senaryolar altında   
%80 beka olasılığına (Pbeka) 
sahip bir platform oluştu-
rabilmek için, zorunlu; sen-
sör konfigürasyonu, komuta 
kontrol ve savaş yönetim 
sistemi mimarisi, operasyo-
nel senaryolara uygun silah 
tahsis ve sektör atama algo-
ritmaları ve silah ve maga-
zin tipi seçimi yapılır ya da 
bu isterlere uygun geliştir-
me projeleri başlatılır.
Sistemin, belirlenen atak 
senaryolarına karşı arzu 
edilen beka olasılığına sahip 
olup olamayacağı, gerçek-
çi simülasyon modellerine 
dayalı savaş sistem etkinlik 
analiz ortamları [18], örne-
ğin SADMTM, kullanılarak 
kritik tasarım öncesinde 
test edilebilir.
Pbeka değerini etkileyen ge-
nel hususlar:
n	 Muhasım füzenin 

 mümkün olduğunca 
 erken tespiti,
n	 Yüksek Pk değerinde 
 silaha sahip olmak,
n	 Tehdide karşı mümkün
 olan en yüksek sayıda 
 angajmana girebilmek,
n	 Kademeli hava savunma
 yeteneğine sahip olmak
 ve
n	 Ağ merkezli harp 
 yeteneğine sahip olmak
 şeklinde belirlenebilir.

HSH Savaş 
Sistemlerine Yönelik 
Yeni Yaklaşımlar
Bu bölümde, HSH sistemleri 
alanındaki teknolojik seçe-
nekler ve geleceğe yönelik 
eğilimler hakkında bilgi su-
nulmuştur.

1. Geleceğin 
HSH Silah Sistemleri
Hâlen birçok NATO ülkesinin 
temel HSH füze sistemi olan 
SM-2’nin Amerikan Deniz 
Kuvvetlerinin yeni bir proje-
siyle modernize edileceği ve 
ESSM Block-II füzesine ben-
zer aktif bir başlıkla donatı-
lacağı bildirilmektedir.
Öte yandan, SM-3 ve SM-6 
gibi aktif güdümlü füzele-
rin sahip oldukları çok uzun 
menzil yeteneklerinden fay-
dalanabilmek için, ufuk ötesi 
hedef aktarımı ve angajman 
koordinasyonu yapabile-
cek teknolojik altyapıya sa-

hip; uydu, İHA veya AWACS 
gibi hava platformlarına 
ihtiyaç vardır. Bu amaçla  
ABD tarafından ortaya konan  
“Distributed Lethality” (Dağıtık  
İmha Yeteneği) ve NIFC-CA 
gibi kavramlar ön plana çık-
maktadır.
ABD ve çeşitli NATO ülkele-
rinin orta ve kısa menzilde 
temel HSH silahı olan ESSM 
füzesinin Block-II sürümü-
nün, 2020 civarında hizme-
te girmesi beklenmektedir. 
ESSM Block-II füzesi, sahip 
olacağı X-band aktif radarı 
ile orta menzilde HSH’nin 
temel unsuru olmaya devam 
edecektir.
Kısa mesafede ise yaygın 
kullanımda olan RAM füze 
sisteminin Block-II modeli 
geliştirilmiş ve kullanıma 
girmiştir. RAM Block-II füze 
sistemi, yüksek süratli ve 
manevra yeteneği olan teh-
dit füzelere karşı daha çevik 
hâle gelmiş ve angajman ye-
teneği artmıştır.
Aralarında lazerlerin de ol-
duğu yönlendirilmiş enerji 
silahları ve elektromanyetik 
raylı top (electro-magnetic 
rail gun) gibi silahların ge-
liştirilmesine devam edil-
mektedir. Lazerlerin, özel-
likle salvo saldırı anlarında, 
füze sistemlerinin angajman 
sayısı açısından asla ulaşa-
mayacağı olanaklar sunma-
sı beklenmektedir.

2. Ufuk Ötesi Menzile Sahip 
ASCM’lere Angajman
Alçaktan uçan seyir füze-
lerinin tespiti, mevcut HSH 
platform yetenekleriyle an-
cak ufuk menziline girince 
mümkündür. Bu füzeler 
atıldıktan hemen sonra tes-
piti, takibi ve angajmanına 
yönelik ufuk ötesi destek 
teknolojilerine ihtiyaç, cid-
di boyutlara ulaşmıştır. Bu 
amaçla geliştirilen teknolo-
jiler, kısaca aşağıda belirtil-
miştir:
n	 JUWL (Joint Universal

Weapons Link) [19] silah 
veri bağı ile SM serisi 
füzelerin çok daha uzun 
menzillere atılabilmesini 
sağlayacak veri aktarım 
yeteneği ve

n	 NIFC-CA (Naval Integrated 
Fire Control- Counter 
Air) ile hâlen 
AEGIS’lerde bulunan 
CEC (Cooperative 
Engagement Capability) 
yeteneğinin, AWACS 
ve LENS (Joint Land 
Attack Cruise Missile 
Defense Elevated 
Netted Sensor) gibi ufuk 
ötesi röle yeteneğine 
sahip ve hedef tespit 
ve aktarımı yapabilen 
hava platformları ile 
desteklenerek, özellikle 
SM-6 gibi füzelere ufuk 
ötesi angajman desteği 
sağlanması.
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Bu teknolojiler ile gerek 
savunma füzelerinin daha 
uzun menzillere güvenle 
sevk ve güdümü ve gerekse 
tehdit füzelerin çok daha er-
ken ve uzun menzilde imha 
edilmesi hedeflenmektedir.

3. HSH Platformlarının 
Taarruz Amaçlı da 
Yapılandırılması
Batı dünyasının sahip ol-
duğu HSH platformlarının 
neredeyse tamamı, savun-
ma amaçlı geliştirilmiş olup 
silah yükleri de buna göre 
belirlenmiştir. Tartışılmaya 
başlanan yeni kavramlara 
göre [9], bu platformların 
hava savunma yeteneğine 
ek olarak, muhasımı arayıp 
bulan ve çok uzun menzil-
lerden imha edebilen ye-
teneklere kavuşturulması 
hususu da incelenmektedir. 
Bu ihtiyacın ana nedenleri 
aşağıda sunulmuştur:
n	 Brahmos gibi, uzun

menzilli ASCM’ler, 
2 ila 3 milyon dolarlık 
bir maliyete sahip olup, 
1 veya 2 adedinin isabeti 
neticesinde, çok değerli 
HSH platformlarında 
ciddi hasarlar 
oluşabileceği bilinen bir 
gerçektir.

n	 Kademeli hava savunma
kavramı uyarınca, bu 
tip tehdit oluşturan 
ASCM’lere karşı ilk 
tedbir, uzun menzilli 
hava savunma füzeleri ile 
müdahale edilmesidir. 
Atış doktrinine bağlı 

olarak, hücum eden bir 
Brahmos’a karşı, uzun 
menzilli füzelerden, 
en az 2 adet atılması 
zorunludur. SM-6 gibi 
bir füzenin fiyatının en 
az 6 ila 8 milyon dolar 
olduğu varsayılırsa bir 
adet Brahmos’a karşı 
savunma, en az 12 ila 
16 milyon dolar gibi 
bir orantısız maliyet 
gerektirmektedir. Salvo 
saldırı durumunda, 
bu maliyet farkının 
inanılmaz boyutlara 
ulaşacağı kesindir.

n	 Öte yandan, uzun
menzilli hava savunma 
füze sistemleri, 
platformların silah 
magazinlerinde çok 
yer işgal etmektedir. 
Harbin akışı içinde 
tükenmeleri durumunda, 
denizde ikmal olanağı 
da bulunmadığından, 
görevin aksamasına 
neden olabilirler.

Bu nedenlerle HSH plat-
formlarının da taarruzi de-
niz kontrolünü destekleye-
rek, muhasımın tespit ve 
yok edilmesini sağlayacak, 
uzun menzilli su üstü har-
bi silahlarına sahip olması 
zorunlu hâle gelebilir. Bu 
platformların, Tablo 2’de 
gösterilen silah yüküne ba-
kıldığında, magazinlerinin 
önemli oranda savunmaya 
yönelik olarak doldurulduğu 
görülmektedir.
Bu yeni konsepte göre,  
48 kovanlı Mk.41 dikey lan-

çere sahip bir magazinin 
30 adet kovanının ESSM ile 
donatılması durumunda, 
toplamda 120 adet ESSM 
füzesi yüklenebilir. Bu da 
teorik olarak, NATO’da yay-
gın olan ve imha olasılığını 
arttırmak amacıyla hedefe 
ikili salvo gönderip durumu 
tekrar değerlendiren “sho-
ot-shoot-look” doktrini göz 
önüne alındığında, Brah-
mos benzeri, toplam 60 adet 
ASCM’ye karşı, orta menzil-
de angajman yeteneği de-
mektir. Geri kalan 18 kovana 
ise hâlen geliştirme aşama-
sında olan ve en az 350 km 
menzile sahip LRASM (Long 
Range Anti Ship Missile) gibi 
füzeler yerleştirilebilir ve bu 
sayede, muhasım platfor-
mun ASCM’lerini kullanma-
dan önce, uzun mesafeden 
imha edilmesi sağlanabilir.

Sonuç ve 
Değerlendirme
HSH platformlarına duyu-
lan ihtiyaç, önemli ölçüde 
devam etmektedir. Batı 
dünyasındaki gelişmeler 
izlendiğinde, göze çarpan 
en önemli konular aşağıda 
özetlenmiştir:
n	 Günümüzdeki 

HSH platformları, hâlen, 
çoğunlukla savunmaya 
dayalı deniz kontrolüne 
(defensive sea control) 
uygun silah yüküne 
sahiptirler. Gelişen 
akım ile bu yükün bir 
kısmının, taarruza dayalı 
deniz kontrolüne destek 

verebilecek LRASM 
gibi silahlardan teşkil 
edilmesi tartışılmaya 
başlanmıştır.

n	 Brahmos gibi 
ASCM füzelerinin, olası 
muhasım bahriyelerde 
kullanımı giderek 
artmaktadır. Bu nedenle 
dünya bahriyelerinin, 
güç aktarımı için sahip 
oldukları çok pahalı 
ve karmaşık HSH 
platformları, maliyet 
açısından orantısız ve çok 
ciddi bir hava tehdidi ile 
karşı karşıyadır.

n	 Geleceğin 
HSH platformlarının, 
en etkin hedef tespit 
yeteneğine sahip 
olabilmeleri için, mutlak 
surette, birden fazla 
frekans bandını (X, S,L) 
kapsayan ve sabit yüzlü 
antenleri bulunan radar 
sistemleri ile harekât 
ortamının, çoklu-
tayf (multi-spectral) 
algılaması için kızılötesi 
sensörlerle donatılmaları 
da zorunludur.

n	 Denizde hava
savunmanın en 
önemli ölçütü, hâlen, 
“azami eşzamanlı 
angajman sayısı” olarak 
gösterilebilir. Bu nedenle 
HSH platformunun 
tasarımı aşamasında, 
azami eş zamanlı 
angajman sayısını 
sağlayacak yapıda sensör 
ve silah seçimi, temini 
veya geliştirilmesi, 
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AEGIS sistemi, ilk olarak Amerikan Deniz Kuvvetlerinin Ticonderoga sınıfı kruvazörlerinde kullanıldı.
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en önemli meseledir. 
ICWI teknolojisi ve 
modern silah veri 
bağına sahip aktif hava 
savunma füzelerinin, 
bu ölçüte en uygun 
yapıyı oluşturdukları 
gözlemlenmektedir. 
Yine bu ölçüte destek 
olmak üzere, baş ve 
kıç olmak üzere, iki 
ayrı silah magazini 
bulundurulabilir 
ve aynı zamanda, 
milli ve NATO uyumlu 
silah sistemlerinin 
platform entegrasyonu 
açısından da avantaj 
sağlanabilir.

n	 HSH platformlarının
en hayati materyal 
yükü, sahip olacakları 
silah magazinleridir. Bu 
magazinlere yüklenecek 
silahların,  çok kademeli 
hava savunma kavramına 
göre seçilmesi, hâlen 
teorik olarak doğru bir 
karar olmakla birlikte, 
ASCM’lerin son derece 
orantısız maliyeti 
karşısında, çok pahalı 
bir seçenek olarak yer 
almaktadır. Bu nedenle 
silah yükünün, ağırlıklı 
olarak ESSM Block-II gibi 
füzelere kaydırılması, 
gerek orantısız maliyetle 
savunma sorununu 

gidermek ve gerekse 
bütçesel olarak azami 
sayıda angajmana 
erişebilmek açısından ön 
plana çıkabilir.

n	 Ufuk ötesinde 
ASCM tespiti, gerek 
HSH platformunun 
kendisi ve gerekse 
denizdeki görev 
kuvvetinin savunması 
açısından hayati değere 
sahiptir. Özellikle 
salvo durumunda 
deniz gücünün etkin 
hava savunması için, 
JUWL ve NIFC-CA gibi 
teknolojiler ve CEC gibi 
kabiliyetler, geleceğin 
HSH platformlarının 
nasıl tasarlanacağını 
belirleyecektir.

n	 SYS yazılımlarının
en kritik unsuru 
olan TEWASA 
algoritmalarının, 
geçmişin aksine, 
filo veya donanma 
seviyesini kapsayacak 
şekilde yeniden 
tasarlanmaları 
zorunludur.
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Rapor, Amerikan Hava 
Kuvvetleri envanterinde-
ki A-10 yakın hava des-

teği (close air support / CAS) 
uçaklarının, çeşitli sebep-
lerden ötürü envanterden çı-
kartılması hâlinde, bu görevi 
zafiyete uğratmamak için, 
yakın gelecekte izlenecek 
yaklaşımların değerlendiril-
mesi maksadıyla hazırlan-
mış. Amerikan Hava Kuv-
vetleri, bir süredir, 3 temel 
nedenle A-10 uçaklarının 
envanterden çıkartılmasını 
gündemde tutuyordu:
n	 İlk uçuşunu 1972 yılında

yapan A-10’un, işletme 
maliyetlerinin ve bakım 
gereksinimlerinin 
artması,

n	 A-10’un, modern
muharebe sahasında, 
yeterli beka kabiliyetine 
sahip olmayacağı 
görüşü ve

n	 Yakın hava desteği
görevinin, tek rollü 
A-10 yerine, F-35 gibi 
çok rollü uçaklar 
tarafından da 
etkin bir şekilde 
gerçekleştirilebileceği 
iddiası.

Temel amacı, A-10’a alter-
natif olabilecek platformları 
araştırmak ve incelemek 
olan rapor, şu 3 kritik soru-
nun cevabını arıyor:

n	 Hangi özellikleri
sebebiyle A-10, yakın 
zamanda yaşanan 
çatışmalarda bu kadar 
yararlı oldu?

n	 Yakın hava desteği,
bu çatışmalarda nasıl 
kullanıldı? Gelecekle 
ilgili endişeler neler?

n	 Amerikan Hava
Kuvvetlerinin A-10’u 
değiştirme kararı 
göz önüne alındığında, 
Amerikan Kara 
Kuvvetlerinin elinde ne 
gibi yakın hava desteği 
alternatifleri var?

Tank Avcısı Olarak 
Tasarlandı
Raporun bulgularını daha 
detaylı şekilde incelemeden 
önce, A-10 uçağından bi-
raz bahsetmekte fayda var. 
A-10, Soğuk Savaş’ın tır-

mandığı 1970’li yıllarda, kol 
düzeninde ilerleyen Sovyet 
tanklarının imha edilmesi 
maksadıyla geliştirildi. Uça-
ğın, bu görevin icrası için 
kullandığı ana silahı olan  
7 namlulu GAU-8 gatling 
topu, dakikada, 3.900 adet 30 
mm çapında zırh delici mer-
mi atabiliyor. A-10, 1960’lı ve 
1970’li yıllarda, kendi sınıfın-
daki benzer uçakları kolay-
lıkla saf dışı bırakabilecek 
tehditlerden en az seviyede 
etkilenecek; hasar alsa bile 
sağ salim eve dönecek şekil-
de tasarlandı. Uçağın resmi 
lakabı Thunderbolt II (Yıldı-
rım II); gayrı resmi lakabı ise 
Warthog (Afrika’da yaşayan 
bir tür yaban domuzu). Dü-
şük hızlarda ve alçak irtifada 
uçmaya elverişli olan uçak, 
ana silahı olan gatling topu-
nun haricinde, modern hava-

dan karaya silah sistemleri 
ile görüntüleme podlarını da 
taşıyabiliyor.
Tasarım esnasındaki esas 
görevi olan tank avcılığını, ilk 
kez Körfez Savaşı sırasında 
başarılı biçimde icra eden 
uçak, geçtiğimiz son 10 yıl 
içerisinde, yakın hava des-
teği görevleri için kullanıldı. 
Bu görevler, çoğunlukla Irak 
ve Afganistan gibi, asimetrik 
bir muharebenin cereyan 
ettiği, düşük tehditli ortam-
larda, yerdeki unsurları des-
teklemek maksadıyla ger-
çekleştirildi. Bu bölgelerde, 
A-10’a yönelik tehditler; 
çoğunlukla hafif silahlardan 
oluşmakla birlikte, nadiren 
de olsa otomatik toplar veya 
omuzdan atılan ısı güdümlü 
füzeleri de içeriyordu. Uça-
ğın tasarlandığı dönemde-
ki gereksinimler, zaten bu 

RAND, Yakın Hava Desteğinin 
Geleceğini Değerlendirdi

ABD’nin köklü düşünce kuruluşlarından RAND Corporation, 
Ocak ayı sonunda, “Defining an Approach for Future 
Close Air Support Capability” (Gelecekteki Yakın Hava 
Desteği Kabiliyeti için Bir Yaklaşım Tanımlanması) başlıklı 
raporunu yayınladı. Rapor, her ne kadar konuyu Amerikan 
bakış açısı ile ele alıp A-10 uçaklarına odaklansa da 
kavramsal açıdan tüm silahlı kuvvetlere hitap edecek 
değerlendirmeleri de içeriyor.
Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com
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A-10, yakın hava desteği görevlerinde, 30 mm gatling topunu sıklıkla kullanıyor.
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tehditler karşısında hayatta 
kalabilecek bir uçağı tanım-
ladığı için, A-10, bu gereksi-
nimleri fazlasıyla karşılayan 
bir uçak olarak öne çıkıyor. 
Bunun sebeplerine kısaca 
değinmek gerekirse:
n	 Kokpitin, 23 mm çapında
 zırh delici mermilere
 dayanıklı titanyum 
 bir zırhla kaplı olması,
n	 Uçaktaki, neredeyse
 her sistemin, en az bir
 yedeğinin bulunması ve
n	 Uçağın, ağır yaralar
 alsa bile uçma
 kabiliyetini
 kaybetmemesi, 
 örnek olarak verilebilir.

Alternatif 
Yaklaşımlar
Bununla birlikte, Amerikan 
Hava Kuvvetleri, günümüz-
de gerçekleşecek konvan-
siyonel bir savaştaki tehdit-
lerin, bunların biraz daha 
ötesinde olduğunu değer-
lendiriyor. Kuvvet, gelişen 
hava savunma sistemlerinin 
ve radar güdümlü füzelerin, 
radarlar tarafından daha zor 
tespit edilebilecek uçaklara 

gereksinimi arttırdığı görü-
şünde.
Amerikan Hava Kuvvetleri-
nin bir diğer iddiası, A-10’un, 
işletme ve idame maliyet-
lerinin yüksek olması. Bu 
uçakların envanterden çı-
kartılması hâlinde, 5 yıl 
içerisinde, 3,7 milyar dolar 
tasarruf sağlanabileceğini 
hesaplanıyor. Bu tasarruf 
miktarı, yakın hava desteği 
görevleri için hizmete alına-
cak yeni platformların mali-
yetlerini ise kapsamıyor.
Henüz resmi olarak yayın-
lanmış bir program gerek-
sinimi ya da ihale doküma-
nı bulunmuyor; ancak hem 
Amerikan Hava Kuvvetleri 
içerisinde hem de Amerikan 
Kongresi’nde, konuyla ilgili 
görüşmeler devam ediyor ve 
alternatif yaklaşımlar araş-
tırılıyor. Önerilen yaklaşım-
lardan bazıları şunlar:
n	 Yakın hava desteği
 görevini, A-10 yerine,
 F-16 ya da F-35 gibi
 uçaklarla icra etmek.
n	 A-10’ları pilotsuz şekilde
 uçabilecek bir insansız
 platforma dönüştürmek.

Dünyanın Geri Kalanında 
Sabit Kanatlı CAS
Dünyanın pek çok ülkesinde, düşük tehditli 
ortamlarda yakın hava desteği görevlerinde kullanılan 
ve hafif taarruz uçağı olarak sınıflandırılan alternatif 
platformlar mevcut. Bunlar içerisinde, operasyonel 
kullanımda olan Embraer A-29 Super Tucano, 
IOMAX Archangel ve Air Tractor AT-802U, 
en çok öne çıkanları. Ayrıca, Beechcraft AT-6B 
Wolverine ve AirLand Scorpion gibi alternatifler de 
ilk müşterilerini bekliyorlar. Türkiye’de ise 
TUSAŞ, HÜRKUŞ’un yakın hava desteği sürümü 
HÜRKUŞ C’nin, tasarım ve geliştirilme çalışmalarına 
devam ediyor. Scorpion dışında, HÜRKUŞ da dâhil 
olmak üzere, bu uçakların tamamında, 1.600 beygir 
gücündeki Pratt & Whitney PT-6A serisi turboprop 
motorlar kullanılıyor. Bu uçaklar, her ne kadar 
A-10 ve F-15 benzeri ağır sıkletler ya da F-16 ve 
F-35A gibi orta sıkletler kadar ağır silah yükü 
taşıyamasalar da taşıyabilecekleri silahların 
çeşitliliği konusunda, bunlardan geri kalmıyorlar. 
Mk 81 ve 82 genel maksat bombaları, 
GBU serisi hassas güdümlü bombalar, 
12,7 mm makinalı tüfekler ve 20 mm silah podları, 
bunlardan bazıları.
Bu uçakların bir diğer özellikleri de saatlik işletme 
maliyetlerinin, ağır sıkletlere kıyasla çok daha düşük 
oluşu. Amerikan Savunma Bakanlığının 2016 yılı Fixed 
Wing and Helicopter Reimbursement Rates (Sabit 
Kanatlı ve Helikopter Hizmet Tarifesi) dokümanında, 
AT-6B Wolverine’nin üzerine kurulu olduğu platform 
olan T-6 Texan II’nin bir saatlik uçuş hizmetinin, 
kullanıcıya 620 dolar olarak faturalandırılacağı yazıyor.
Eski Doğu Bloku cephesinde ise Su-25, yakın hava 
desteği çözümü olmaya devam ediyor. A-10 ile aynı 
sınıfta olan bu uçak, benzer görevleri, benzer bir 
şekilde yerine getirmek üzere tasarlandı. A-10’un 
hizmete giriş yılı olan 1977’den 3 yıl sonra operasyonel 
hâle gelen Su-25, A-10 gibi, alçak irtifalarda düşük 
süratle uçarak yakın hava desteği sağlamak için 
geliştirildi.
Zırhlı bir kokpit, birbirinden bağımsız çalışan ve 
aralarında zırh plakası bulunan iki adet motor, 
yangına dayanıklı yakıt depoları gibi kendini koruma 
özellikleri bulunan Su-25, ateş gücü bakımından 
A-10’dan farklılık gösteriyor. A-10’un, 30 mm’lik ana 
silahını, AGM-65 Maverick gibi güdümlü füzelerle 
desteklemesi konseptine karşılık Su-25, ağırlıklı 
olarak güdümsüz füzeler kullanacak şekilde 
tasarlandı. Ancak sonraki yıllarda yapılan iyileştirme 
programları ile Su-25 de hassas güdümlü silahlar 
taşıyabilecek hâle geldi. Bu uçak için, farklı ülkeler 
tarafından, pek çok iyileştirme programı yürütüldü. 
Ancak güncellik ve yaygınlık bakımından en çok 
öne çıkan versiyonu, Rus Hava Kuvvetlerinin 
kullandığı Su-25SM.
Tasarım çalışmaları devam eden HÜRKUŞ-C’nin de 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından benzer görevlerde 
kullanabileceği değerlendiriliyor.

©
 IO

M
A

X

Archangel, ROKETSAN’ın
 CİRİT füzeleri ile de donatılabiliyor.

A-10 ve diğer sabit kanatlı platformların, 2002-2012 yılları arasında Afganistan’da 
icra ettiği yakın hava desteği görevleri (Veriler normalize edilmiştir.).
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n	 Özellikle yakın 
 hava desteği için
 tasarlanmış bir insansız
 hava aracı (İHA)
 kullanmak.
Burada, maliyetler açısın-
dan bir kıyaslama yapmak 
maksadıyla Amerikan Sa-
vunma Bakanlığı tarafından 
her yıl yayınlanan; Fixed 
Wing and Helicopter Reim-
bursement Rates (Sabit Ka-
natlı ve Helikopter Hizmet 
Tarifesi) dokümanından fay-

dalanılabilir. Bu doküman, 
Amerikan Silahlı Kuvvetleri 
envanterindeki herhangi bir 
hava aracının, yurt dışında-
kiler de dâhil olmak üzere, 
başka bir kullanıcı adına 
hizmet vermesi hâlinde, o 
kullanıcıya faturalandırıla-
cak bir saatlik maliyetleri 
listeliyor. Bu dokümanın 
2016 yılında yayınlanan sü-
rümüne göre, bir saatlik 
maliyetlere bakıldığında, şu 
fiyatlar ortaya çıkıyor:

n	 A-10C:  5.534 dolar
n	 F-16D:  8.195 dolar
n	 F-35A:  21.842 dolar
Amerikan Kara Kuvvetleri, 
yukarıda listelenen 3 yakla-
şımın araştırılması ya da ye-
nilerinin önerilmesi maksa-
dıyla RAND Corporation’dan, 
habere konu olan raporun 
yazılmasını talep etti.

Gatling Topu, 
A-10’u Farklı Kılıyor
Rapor, kısa bir girişten son-
ra, öncelikle yakın hava des-
teğinin bir tanımını veriyor: 
“Yerdeki dost kuvvetlerin 
yakınında bulunan düşman 
kuvvetlere karşı, sabit ya da 
döner kanatlı uçaklarla icra 
edilen ve yerdeki dost kuv-
vetlerle detaylı koordinas-
yonu gerektiren harekât.”
Rapor, ardından, bu görevin 
icrası için, A-10’un tasar-
landığı dönemdeki gereksi-
nimlere değiniyor. Burada 
önemli olan konu, o dönem-
de bu gereksinimler ortaya 
konulurken, kara kuvvetleri 
ile çok yoğun bir bilgi alışve-
rişi yapılmış olması. Tanım-
lanan gereksinimler kısaca 
şöyle: “7.250 kg faydalı yük 
taşıyabilme, 1.000 fit altında-
ki irtifada manevra yapabil-
me, 2 saat havada kalabilme, 
3.700 km nakil menzili (ferry 
range), dakikada 4.000 atım 
yapabilen 30 mm ana silah.”
Rapor, daha sonra, A-10’un 
muharebe geçmişinden 
bahsediyor ve Körfez Savaşı  
ve NATO’nun Yugoslavya’ya 
müdahalesi gibi, uçağın ka-

tıldığı operasyonlarla ilgili 
istatistikler vererek devam 
ediyor. Körfez Savaşı sıra-
sında, toplamda 8.000 sorti 
gerçekleştiren 144 adet A-10 
uçağının %20’si ağır hasar 
almış olsa da geri dönme-
yi başarabilmiş. Bu savaşta 
düşman ateşi sebebiyle kay-
bedilen uçak sayısı ise 5. Ra-
porda, uçağın, özellikle Irak 
ve Afganistan’da icra ettiği 
görevlerde, kara hedeflerini 
yok etmek için, diğer silah-
larından daha çok, 30 mm 
gatling topunu kullandığına 
da değiniliyor.
Rapor, son olarak, kulla-
nılabilecek alternatif plat-
formları değerlendirerek 
sonuçlanıyor. Raporun so-
nuç kısmını özetlemek ge-
rekirse:
n	 A-10, yakın hava desteği

görevi sırasında, diğer 
uçaklardan farklı olarak 
gatling topunu çok yoğun 
şekilde kullanıyor. Yer 
unsurları da bu silahın 
kullanılmasını tercih 
ediyor. Bunun sebebi, 
bu silahın hareketli 
hedeflere karşı daha 
etkili oluşu ve hassas 
güdümlü bombalar kadar 
istenmeyen yan hasar 
(collateral damage) 
yaratmaması. Ayrıca 
A-10, alçaktan ve düşük 
süratte uçarak, tehditkâr 
görüntüsüyle de önemli 
bir caydırıcılık yaratıyor.

n	 Günümüze kadar A-10,
hafif silahlardan 
oluşan basit tehditlerle 
karşılaştı ve hayatta 
kaldı. Ancak yeni nesil 
omuzdan atılan füzelere 
ve yerden havaya atılan 
radar güdümlü füzelere 
karşı, daha korumasız.

n	 Amerikan Hava
Kuvvetlerinin, yakın 
hava desteği görevinin 
icrası maksadıyla 
kullanabileceği F-15E, 
F-16 ve F-35A gibi 
uçakları mevcut. Ayrıca 
Kara Kuvvetlerinin, bu 
maksatla kullanabileceği 
taarruz helikopterleri 
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Bazı uzmanlara göre, geniş bir silah yelpazesine 
sahip olsa da F-35, yakın hava desteği konusunda 
A-10’un gerisinde kalıyor.

Eski Doğu Bloku ülkelerinin bir kısmı, yakın hava 
desteği çözümü olarak Su-25’i tercih ediyor.

Super Tucano,
dünya genelinde, geniş 
bir kullanıcı tabanına sahip.
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mevcut; ancak bunlar da 
alçak irtifalarda uçarken, 
uçaklarla aynı tehditlere 
maruz kalacaklar.

n	 Amerikan Hava
Kuvvetleri, A-10’un 
envanterden çıkarılması 
hâlinde, önümüzdeki
5 yıl içerisinde, 
3,7 milyar dolar 
tasarruf edileceğini 
hesaplıyor. Yakın hava 
desteği görevinin F-35A 
tarafından icra edilmesi 
hâlinde ise ekstra 
maliyetler söz konusu. 
Bu uçakların birim 
maliyetinin, 85 ila 98 
milyon dolar arasında 
olacağı tahmin ediliyor. 
Ayrıca F-35A, A-10 kadar 
ağır silah taşıyamayacağı 
ve uzun süre havada 
kalamayacağı için, 
envanterden çıkartılan 
A-10 miktarından daha 
fazla sayıda F-35A 
gerekecek.

n	 Yakın hava desteğinin
icrasına yönelik, A-10’un 
insansız olarak kontrol 
edilebilecek bir platforma 
dönüştürülmesi, Hava 
Kuvvetlerinin, pilotun 
hayatta kalmasına 

yönelik endişelerine 
cevap olabilir. Aynı 
zamanda, hem gatling 
topunun kullanımı hem 
de alçak irtifada uçarak 
yaratılan caydırıcılık 
etkisi korunmuş olur. 
Ancak uçağın üzerinde 
bir pilotun olmaması, 
muharebe anında hızlı 
karar verip o kararı 
uygulama konusunda 
bir zafiyet yaratabilir. 
Ayrıca, bu uçakların 
insansız hâle 
getirilmesinin de bir 
maliyeti olacak.

n	 A-10’un envanterden
çıkarılması hâlinde, 
alternatif uçakların, daha 
farklı beka tedbirleri 
dolayısıyla daha farklı 
yakın hava desteği 
taktikleri kullanmaları 
gerekecek. A-10’un 
envantere girdiği 1970’li 
yıllardan günümüze, 
yüksek irtifalardan atılsa 
bile hedefini bulabilen, 
hassas güdümlü 
mühimmatlar geliştirildi. 
Ancak F-35A gibi 
uçakların, orta ve yüksek 
irtifalardan atacağı bu 
tip mühimmatın hedefe 

ulaşma süreleri, gatling 
topundan yapılan atışlara 
göre daha uzun. Yaklaşık 
20.000 fit irtifadan atılmış 
küçük çaplı bir bombanın 
hedefe ulaşma süresi, 
yaklaşık 1 dakika sürüyor. 
Buna kıyasla daha alçak 
irtifalarda hedef bölge 
üzerinde uçmakta olan 
A-10’un, 30 mm topuyla 
hedefi ateş 
altına alması, birkaç 
saniye sürüyor. 
Dolayısıyla yeni 
yaklaşımlarda, daha 
yüksek irtifalardan 
atılan mühimmatların 
kullanılması hâlinde, 
artacak olan hedefe 
ulaşma sürelerinin 
de dikkate alınması 
gerekecek. Aynı şekilde, 
uçağın yer hedeflerini 
ateş altına alma süresi 
uzayacağı için, yeni 
gelişen durumlara cevap 
verebilme kabiliyeti de 
azalacak.

Rapor, A-10 emekli edilme-
den bir alternatifinin bu-
lunması gerektiği ve bunun 
için, 1960’lı yıllarda yapılan 
ve A-10 ile sonuçlanan ça-
lışmaların bir benzerinin 

tekrarlanabileceği tavsiyesi 
ile sona eriyor.

Farklı Yollar 
Çizilebilir
RAND’ın raporu, ister is-
temez A-10 odaklı bir do-
küman olsa da yakın hava 
desteğinin geleceği ile ilgi-
li önemli ipuçları içeriyor. 
Burada, A-10’un, ABD dı-
şında bir müşteri bulma-
mış olması -ya da belki de 
hiçbir ülkeye teklif edilme-
miş olması- da üzerinde 
düşünülebilecek bir konu.  
Her şeyden önce, silah-
lı kuvvetlerin, kendi yakın 
hava desteği konseptleri-
ni belirlemeleri gerekiyor. 
Belki de en önemli karar, 
bu desteğin; A-10 gibi bir 
uçakla, alçak irtifadan ve 
yakından mı; F-16 gibi çok 
maksatlı bir uçakla, uzak 
mesafeden ve yüksek irtifa-
dan mı; ya da İHA gibi tama-
men farklı bir platformla mı 
sağlanacağı arasında seçim 
yapılması. Bu karar veril-
dikten sonra; teknik özel-
likler ve ömür devri maliyeti 
arasında bir optimizasyon 
yapılarak uygun bir çözüme 
ulaşılabilir.
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HÜRKUŞ-C, TSK’nın gelecekteki 
yakın hava desteği platformu 
olmaya aday.

Çift motor, çift kuyruk dümeni, 
zırhlı kokpit gibi özellikler, 
ağır hasar alsa dahi A-10’un 
evine dönebilmesini sağlıyor.
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Savaşın özünde; düşman 
görmeden önce gör-
mek, düşmandan önce 

karar vermek, düşman vur-
madan önce vurmak vardır. 
Teorik terminolojide; OODA 
(Observe, Orient, Decide, 
Act / Gözle, Adapte Ol, Karar 
Ver, Harekete Geç) çevrimini 
daha süratli işleten, üstün 
durumdadır. Mücadele, sa-
dece bu çevrimi hızlı tamam-
lama üzerine değil, rakibin 
bu çevrimi işletmesini engel-
lemek veya geciktirmek üze-
rine de kuruludur.
Savaş ile ilgili teknolojik 
çalışmalar da bir şekilde 
OODA çevrimi ile ilgilidir. 
Örneğin, radarın daha uzak 
mesafeden görme çabası, 
“Gözetle ve Adapte Ol”un 
önce yapılması için; radar 
karıştırması ve gemilerdeki 
gizlilik çalışmaları ise raki-
bin gözetlemesini engelle-
mek içindir. Komuta kontrol 
sistemlerinin geliştirilmesi, 
“Karar Verme” süresinin 
kısaltılması amacını taşır. 
Aldatma faaliyetleri ise raki-
bin “Karar Verme” süresini 
uzatmayı hedefler.

Şüphesiz geleceğe ilişkin 
tüm teknolojik çalışmalar-
da, her şey planlandığı gibi 
gitmeyecektir. Kimi faali-
yetler yeterince ekonomik 
olmadığı için terk edilecek; 
kimi ürünler de teknolojiye 
ulaşım, ekonomiklik gibi ge-
rekçelerle ihtiyaç olmadığı 
hâlde yaygın olarak kullanı-
lacaktır.

Geleceğe ilişkin deniz platfor-
mu (gemi ve denizaltı) plan-
lamasında, bir platformun 
dizaynından denize indiril-
mesine kadar kabaca 5-10 yıl 
geçtiğini; platformun ömrü-
nün de 30-40 yıl olduğunu göz 
önüne alırsak geleceğe ilişkin 
öngörülerin önemi daha iyi 
değerlendirilebilir. Şüphesiz 
bütçe çok önemli faktördür.

Güncel Bir Örnek: 
Zumwalt Sınıfı
Amerikan Deniz Kuvvetleri 
envanterine girmekte olan 
Zumwalt sınıfı muhripler, 
teknoloji ve maliyet boyu-
tunda bir durum incelemesi 
(case study) olarak ele alına-
bilir. 2000’li yıllarda projesi-
nin temelleri atılan bu muh-
riplerden önce 32 adet inşa 

Denizde Harbin 
Geleceğine İlişkin Notlar
Deniz harbinin geleceği ile ilgili, dünyanın her yanındaki 
deniz kuvvetleri planlayıcıları ve ciroları milyarca dolar olan 
şirketler, kafa yormaya devam ediyorlar. Tüm bu çabaların 
amacı ise denizde harbin nasıl olabileceğini öngörmeye 
çalışarak rakiplerine -karşıt silahlı kuvvetlere ya da ticari 
rakiplere- karşı avantaj elde etmek. Şüphesiz ki geleceği 
öngörmek kolay değil. Ancak teknolojinin gelişimini 
yakından izlemekle veya teknoloji üretmekle denizde savaşın 
özünde ne gibi değişiklikler olacağı öngörülebilir. 
Sinan TOPUZ / stopuz@milsoft.com.tr
İş Geliştirme Yöneticisi, MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.
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Elektromanyetik raylı top prototipinin, denemeler gerçekleştirmek amacıyla yeterli elektrik gücünü sağlayabilecek gemilerden, Spearhead sınıfı süratli sefer 
nakliye gemisi (Expeditionary Fast Transport / EPF)’ne kurulması gündemde. Çizimde, USNS Millinocket görülüyor.
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edilmesi planlandı. Daha 
sonra inşa edilecek gemi 
adedi 24, 7 ve nihayetinde 3’e 
indirildi. Projenin Ar-Ge ma-
liyeti, 9,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Gemi başına 
maliyet ise 3,96 milyar dolar. 
Ar-Ge ile birlikte gemi başına 
maliyet, 7,16 milyar gibi uçak 
gemileri ile karşılaştırılacak 
bir rakama ulaştı. Sıra dışı 
görünümleri ve barındırdı-
ğı teknolojilerle dikkat çe-
ken bu gemilerde bulunan 2 
adet 155 mm toptan atılmak 
üzere geliştirilen arttırılmış 
menzilli mermilerin her bir 
adedinin maliyeti ise 800.000 
dolar olarak veriliyor. Mer-
milerin maliyetindeki müthiş 
artışın nedenlerinden biri de 
mermi üretilecek gemi sayı-
sındaki radikal düşüş. Bir ge-
mide 600 mermilik cephane-

lik olduğu düşünüldüğünde, 
özellikle kara hedeflerine ta-
arruz edecek, maliyet-etkin 
bir çözüm olarak geliştirilen 
bu mermilerin, astarının yü-
zünden pahalıya geldiği gö-
rülebilir.1 Amerikan Deniz 
Kuvvetleri, alternatif olarak 
elektromanyetik prensiple 
çalışan “Rail Gun” (raylı top) 
teknolojisini değerlendirse 
de orada da sorun var: Bu 
silah, sadece Zumwalt sınıfı 
muhriplerin üretebildiği ka-
dar yüksek elektrik enerji-
sini kullanarak çalışabiliyor. 
İnşa edilecek gemi sayısı  
3 ile sınırlandırıldığı için, 
sadece bu gemilerde kulla-
nılacak bir top sistemi geliş-
tirmenin maliyeti de yüksek 
olacak. Bu nedenle mevcut 
5 inçlik toplara uygulanabil-
mesi için çalışmaların baş-

ladığı haberleri sızıyor. Tabii 
her geliştirme faaliyetinin ol-
duğu gibi, onun da maliyeti, 
şimdilik 800 milyon dolarlık 
ufak (!) bir meblağ2 olarak 
öngörülüyor.
Maliyet tarafındaki karam-
sar tablonun aksine, tek-
noloji tarafındaki tablo ise 
parlak. Sınıfının ilk gemisi 
olan USS Zumwalt’ın deniz 
tecrübelerine başlaması ile 
ilk dikkat çeken haber, ge-
minin radar izinin, benzeri 
bir geminin 50’de biri; kaba-
ca bir balıkçı teknesi kadar 
küçük olmasıydı. Hatta 180 
m uzunluğa, 14.500 t deplas-
mana sahip geminin, limana 
girişlerinde diğer gemilerin 
radarlarında görünmeme-
si nedeni ile seyir tehlikesi 
oluşturduğu haberleri, Ame-
rikan medyasında yer aldı3. 

Geleceğin gemi komutanla-
rının, limana girişleri sıra-
sında, gemi trafiğinde daha 
iyi görülebilmek için, “Radar 
reflektörlerini devreye alın!” 
komutunu verdiğini, şimdi-
den duyar gibiyiz.
Radarlarda daha küçük gö-
rülmeyi sağlayan teknoloji-
lerin (kaplama / boya, ma-
teryal ve şekil) yaygın hâle 
gelmesi ile Zumwalt çizgile-
rini taşıyan gemilerin, deniz-
lerde daha fazla yer alaca-
ğını tahmin etmek zor değil. 
Fransızlar da 2030’larda gö-
revde olmasını planladıkları 
FTI (Frégate de Taille Inter-
médiaire / Orta Sınıf Fırka-
teyn4)’da baş kıç hareketini 
(pitching) azaltan, balta baş 
(axe bow) formu kullandılar. 
Zumwalt kadar olmasa bile 
geminin geometrisinde giz-
liliğe verilen önem, hemen 
göze çarpıyor. Gemilerin 
dizaynları kadar, onlara en-
tegre edilecek silah sitemle-
rinin de geminin radar kesit 
alanı hesaplarına dizayn 
aşamasında dâhil edilmesi 
önemlidir. Sonradan yapı-
lacak ilaveler, radar kesit 
alanının artmasına neden 
olabilir ve dizayn aşamasın-
da harcanan çabaları boşa 
çıkartabilir.
Teknoloji ve maliyet boyut-
larını da göz önüne alarak, 
deniz harbinin geleceği ile 
ilgili öngörülerimize, izleyen 
alt başlıklarda yer veriyoruz.

©
 D

C
N

S

FTI

USS Zumwalt (DDG-1000)



70 - Mart 2017

MSI ANALİZ

İnsansız Araçlar, 
Temel Donanım 
Hâline Geliyor
İnsansız araçların, çatışma-
nın iki tarafınca da kullanımı, 
beraberinde bir dizi değişik-
liği getirecek gibi görünüyor:
n	 Gemilerin kıç

taraflarından denize 
indirilebilecek insansız 
su üstü ve su altı 
araçları;  asimetrik 
savaş, denizde denetim 
ve su altı harekâtı için, 
özellikle yüksek deniz 
durumu şartlarında 
kolaylık sağlayacaktır.

n	 Üç boyutlu yazıcılarla
imal edilecek bir insansız 
hava aracı (İHA)’nı 
uçurma yeteneği, önemli 
bir güç çarpanı olacaktır.

n	 Kıyı sularında devriye
gezen silahlı ya da 
intihar insansız hava 
araçlarının gemilere 
karşı ayrı bir tehdit 
oluşturacağı şüphesizdir. 
İnsansız hava araçlarına 
karşı çoktan kullanıma 
girmiş savunma 
sistemlerinin, gemilerin 
standart savunma 
silahları arasına 
gireceğini tahmin etmek 
güç olmayacaktır.

n	 Gemilerden
havalanabilecek 
insansız hava araçları 
sayesinde, optik görüş 
menzili ve engeller 
arkasını görüş, bugün ile 
kıyaslanmayacak kadar 
artacaktır.

n	 Savaş harekât
merkezlerinde, 
insansız hava aracı 
komuta konsolunun, 
hava savunma harbi 
ve denizaltı savunma 
harbi konsollarının 
hemen yanında yer 
alması, kaçınılmaz 
gözükmektedir.

n	 İnsansız hava
araçlarından alınan 
görüntülerin; denizde 
denetim, insani yardım, 
amfibi ve afet bölgesinde 
yardım gibi harekâta 
iştirak eden personelin 

gözlüklerine iletilmesi; 
düşman, dost bilgilerinin 
arttırılmış gerçeklik 
ile gerçek görüntünün 
üzerine bindirilmesi, 
uzak değildir.

Bilişim Teknolojileri 
Yaygınlaşıyor
Sivil alanda gelişen bilişim 
teknolojilerinin, askeri alan-
daki uygulamalarının kısa 
sürede yaygınlaşması bek-
leniyor:
n	 Arttırılmış gerçeklik

uygulamalarının, 
savaş harekât merkezi 
ve köprüüstünde görev 
yapan personele destek 
olacağı öngörülüyor.

n	 Görüntü gibi yüksek 
veri yükü gerektiren 
bilginin iletilmesi ve çok 
sayıda kullanıcının taktik 
resme dâhil olması, 
geniş bant iletişime 
olan ihtiyacı her geçen 
gün arttıracak. Sadece 
geniş bant iletişim değil, 
kendiliğinden oluşacak 
(ad hoc) ağlar, harbin 
önemli araçlarından 
biri olacak. Bugünden, 
yapımı devam eden LHA 
(ANADOLU)’dan sahile 
çıkacak doğal afet yardım 
personelinin, arttırılmış 
gerçeklik gözlüklerinde, 
gemiden kalkan insansız 
hava aracından aktarılan 
görüntüleri gördüklerini 

hayal edebilmek 
mümkün. Sahile çıkacak 
deniz araçları, ana 
gemiden, komuta kontrol 
paneline dönüşmüş 
tabletlerle kontrol 
edebilecek. Aynı şekilde, 
askerden İHA’ya, oradan 
da gemiye taşınacak 
görüntüler sayesinde, 
gemideki revirinde görev 
yapan uzman doktorun, 
ilk müdahaleyi yapacak 
kişiye tavsiyelerde 
bulunması da mümkün 
gözüküyor.

Silahlar Teknolojiye 
Ayak Uyduruyor
Bir zamanlar, güdümlü 
mermilerin, topları savaş 
sahnesinden sileceği düşü-
nülmüş ve hatta güdümlü 
mermilerden yer kalma-
dığı için, ana batarya topu 
olmayan gemiler tasarlan-
mış ve kullanılmıştı. Bugün 
topların deniz harbindeki 
yeri tartışılmıyor; gemilere 
alışkanlıktan değil, ihtiyaç-
tan monte ediliyorlar. En-
vantere eklenen yeni tip top 
mermileri sayesinde, gü-
dümlü mermiler yeterince 
ucuzlayana kadar veya lazer 
sistemleri en azından küçük 
hedeflere karşı yaygınlaşa-
na kadar (2025-2030’lar), 
top sistemlerinin gemiler-
deki yerlerini koruyacağını 
düşünmek hatalı gözük-

müyor. Alternatif teknolo-
jilerde ise elektromanyetik  
raylı toplar ve lazerler öne 
çıkıyor.
Elektromanyetik raylı top-
ların müthiş elektrik gücü 
ihtiyacını5, şimdilik, sadece 
3 adet üretilecek Zumwalt 
gibi elektrik ile tahrik edilen 
gemiler karşılayabiliyor. Bu 
topların menzili, dolayısı ile 
enerji ihtiyacı düşürülse bile 
merminin, Mach 6’ya kadar 
çıkan süratinin sebep oldu-
ğu namlu ısınması nedeniyle 
istenen atım süratine ulaşı-
lamaması; atılacak mermi-
lerin patlayıcı içermemesi; 
merminin, hedefini, süratine 
dayanan kinetik enerjisi ile 
hasara uğratması ve gü-
dümleme problemleri, ge-
liştiricilerin uğraştığı önemli 
güçlükler olarak öne çıkıyor.
Diğer taraftan, lazerin silah 
olarak gemilerde kendile-
rine yer bulması, çok uzun 
sürmeyecek gibi görünüyor. 
2014’te, ilk kez ABD, bir ge-
misine lazer silahı monte 
ederek insansız hava ara-
cı ve yüzer hedef üzerinde 
denemeler gerçekleştirdi. 
Gemi komutanına da kendini 
koruma tedbirleri içerisinde 
fiili kullanım yetkisi verildi.
Lazerlerin cephane kısıtı 
olmaması, hassasiyeti ve 
hedef üzerinde istenilen sı-
nırlı etkiyi yaratabilmesi, 
bu teknolojiyi öne çıkartan 
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Amerikan Donanması, 2014’te, 
USS Ponce (AFSB(I)-15)’a 
lazer silahının prototipini 
monte ederek denemeler 

gerçekleştirdi.
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özellikler arasında yer alı-
yor. Cephane sınırlaması 
olmaması önemli; çünkü 
geleceğin önemli tehditle-
rinden birinin, sürü teknolo-
jisi ile hareket eden robotlar 
olacağı öngörülüyor.6 Sürü 
saldırısı, çok fazla cepha-
neyi gemi üzerinde taşımak 
zorunda olmak olarak de-
ğerlendirilebilir.
Lazer teknolojisinde güç, 
önemli parametrelerden 
biri. Hâlen silah olarak ge-
liştirilen lazerlerin gücü,  
15-30 kW bandında ve  
30 kW’lık bir silahın, 5 cm 
kalınlığındaki çelikte, 10 cm 
çapında bir delik açabilece-
ği belirtiliyor. Konunun uz-
manları, artık teknolojinin 
mümkün olup olmadığı ile 
değil, hangi platforma en-
tegre edilebileceğinin tar-
tışıldığını beyan ediyorlar.7 

Son olarak, 150 kW’lık de-
nemenin, 2017 yılı içinde ya-
pılacağı; bir sonraki sene de 
uçak gemisi veya bir destro-
yere silahın monte edileceği 
açıklandı. Çin IDEX 2017’de 
50-70 kW gücündeki Silent 
Hunter adını verdiği lazer 
sistemini görücüye çıkardı. 
Uzmanlar, 150 kW’lık lazer 
silahı için, 450 kW enerji ihti-
yacı olduğunu vurguluyorlar. 
Dolayısı ile geminin diğer 
enerji ihtiyaçlarının da kar-

şılandığı ortamda (faz dizinli 
radar, silah sistemleri, so-
ğutma sistemleri vs.), lazer 
sistemini besleyecek enerji  
üretimi veya depolaması,  
bir zorluk olarak öne çıkı-
yor. Sonuç olarak, yeni ge-
miler, daha fazla elektrik  
enerjisi üretmek zorunda 
kalacaklar.
Lazer konusunda öncülüğü 
ABD yapıyor izlenimi olsa da 
Almanya, İngiltere, Rusya 
ve Çin’in de yarışta geri kal-
mayacaklarını düşündüren 
haberler, zaman zaman ulus-
lararası basında çıkıyor. Ül-
kemizde de ilk defa ASELSAN,  
IDEF 2015’te prototip sistemi-
ni görücüye çıkardı.

Yeni Tehditler
Güdümlü mermilerin men-
zillerinin artması, hiperso-
nik süratlere yaklaşmaları 
ya da ulaşmaları, denizde 
harp konseptlerini de değiş-
tirmeye başladı. Uçak gemi-
lerinden kalkacak uçakların 
menzillerinden daha uzak-
tan atılabilecek ve değerli 
gemileri hasara uğratabile-
cek güdümlü mermiler kar-
şısında, uçak gemilerinin ve 
diğer gemilerin maliyetleri 
sorgulanmaya başlandı.
Senelerce, denizaltıların 
gerçek düşmanının hava 
platformları olduğu akıllara 

kazındı. Gelecekte, insansız 
su üstü ve su altı araçları, 
denizaltıların yeni tehdidi 
olacak gibi duruyor. Artan 
denizaltı tehdidi karşısın-
da, özellikle Asya bölge-
sinde, ilk reaksiyon olarak 
hava platformu temin etme 
arayışı göze çarpıyor. Hava 
araçları ile birlikte, ABD’nin 
DARPA (Defence Advanced 
Research Projects Agency / 
Amerikan Savunma Bakan-
lığı İleri Araştırma Projeleri 
Ajansı) üzerinden geliştirme 
çalışmalarına devam etti-
ği; ACTUV (Anti-submarine 
Continuous Trail Unmanned 
Vessel / Denizaltılara Karşı 
Sürekli Seyir Hâlindeki İn-
sansız Araç) projesi, deni-
zaltı tehdidine karşı önemli 
bir hamle olarak görülüyor. 
ABD’nin denizaltı tehdidini 
arama ve izleme için insan-
sız araçlara yönelmesi, bo-
şuna değil. Milyar dolarlık 
su üstü gemilerinin, deni-
zaltı tehdidinden arındırıl-
mış veya en azından izole 
edilmiş bölgelerde görev 
yapması, zorunlu görülüyor. 
Denizaltı tehdidinden arın-
dırılmış bölge oluşturmak 
ise çok ciddi çaba gerekiyor. 
Gelecekte, ACTUV gibi in-
sansız araçların denizaltıla-
ra karşı kullanılması müm-
kün görülüyor.

Gündem, 
Denizaltılar
Su altında iletişimin kısıtlı 
olması, denizaltıların ko-
ordineli harekâtını da kısıt-
lıyor. Diğer yandan, kendi 
kendine karar veren insan-
sız sistemlerin gelişmesi, 
su altında iletişime bağımlı-
lığı her geçen gün azaltıyor. 
Bahse konu otonom sistem-
lerin gelişimi, suyun altın-
daki savaşı, yeni bir boyuta 
taşıyacak gibi gözüküyor.
Denizaltının en büyük si-
lahı ise gizliliği. Hâlen de-
nizler için mücadelenin en 
kapsamlısının verildiği Pa-
sifik’teki güç dengelerini 
belirleyecek en önemli plat-
form, şimdilik denizaltılar 
olarak görülüyor. Bölgedeki 
hâkimiyetini sorgulayacak 
ülkelerin su üstü gemilerine 
karşı özellikle uzun menzilli 
güdümlü mermilerle etkin 
bir savunma sistemi geliş-
tiren Çin, denizaltılara kar-
şı daha hassas. Çin, rakip 
denizaltıları tespit etmek ve 
kendi denizaltılarının iletişi-
mini sağlamak için, denizin 
altında, güçlü bir elektronik 
duvar örüyor.8 Tüm bu ge-
lişmeler, hem denizaltıları 
popüler yapıyor hem de nis-
peten uzak gelecek için, de-
nizaltıların geleceğinin sor-
gulanmasına neden oluyor.
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ACTUV, otonom olarak çalışabilse de denemelerde, 
emniyet tedbirleri kapsamında gözlemciler de yer aldı.
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İngiltere’de, denizaltı başına 
milyar sterline mal olması 
beklenen9 ve 2028’de hiz-
mete girecek olan 4 gemilik 
nükleer Dreadnought de-
nizaltı projesine itirazların 
yükselme nedeni de denizal-
tıların eskisi kadar etkin ola-
mayacağı yönündeki görüş. 
Benzer itirazlar, Avustral-
ya’da da görüldü. Avustral-
ya’nın, Fransa ile imzaladığı 
12 denizaltılık projede, 36,5 
milyar dolar harcanması ön-
görülüyor. 2030-2050 yılları 
arasında hizmete girecek 
denizaltılar için, Avustralya 
muhalefeti, İngiliz muhale-
feti gibi, “Gelecekte denizal-
tılar umduğunuz kadar etkin 
olmayabilir; bu kadar para 
yatırmak neden?” sorusunu 
soruyor. Her iki ada ülkesi-
nin sorumlu makamlarında 
bulunanlar ise “Gelecekte 
ne olacağı bilinmez, denizal-
tılar savunmamız için esas” 
noktasında duruyorlar. De-
nizaltılara karşı otonom 
sistemlerin geliştirildiği bi-
linmesine karşın; Rusya, Çin 
ve ABD’de de denizaltı inşası 
tüm hızı ile devam ediyor.
Önümüzde bir gerçek var: 
Gelecekte denizler, insansız 
su altı araçları ve önceden 
yerleştirilmiş algılayıcılarla 
dolu olacak ve denizaltılar 
için saklanacak yerler gide-
rek azalacak.
Geleceğin savaş şekline 
ekonomik gerekçeler şekil 
verecek. Bugün hayal etti-
ğimiz gemilerin 60 yıl sonra 

hâlâ denizlerde dolaşabile-
ceği göz önüne alındığında, 
yeni teknolojik gelişmelere 
açık olmaları zorunlu gö-
züküyor. Yeni teknolojilere 
gemilerin uyumu da; yeterli 
müsait alana sahip olmaları 
ve soğutma ve enerji üre-
timlerinin yüksek tutulma-
sı ile mümkün görülüyor. 
Swarm (sürü) teknolojisi 
gibi çoklu saldırılara karşı 
ise lazer silahının popüla-
ritesinin kaçınılmaz olarak 
artacağı öngörülebilir. 
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Avustralya’nın yeni nesil denizaltısının temsili çizimi.

Dreadnought sınıfı denizaltıya ait temsili çizim.

Elektromanyetik raylı top prototipi
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AMAC Kış Konferansı Bolu’da Gerçekleştirildi

Hazırlayan: Birol TEKİNCE / btekince@savunmahaber.com

t Ankara Askeri Ateşeler Birliği (Ankara Military Attache Corps / AMAC) Kış Konferansı (Winter Conference), Bolu Kartalkaya’da, 7-9 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Çok sayıda AMAC üyesinin aileleriyle birlikte katıldığı konferans boyunca askeri ataşeler, bir yandan AMAC ortak konu ve problemlerine ilişkin 
karşılıklı çözüm ve öneriler üretirken diğer yandan da kendilerinin görev alanı olan Türkiye ve dünyaya ilişkin politik ve askeri konularda ortak bir anlayışa 
ulaşabilecek fikir alışverişinde bulundu.

t

 Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Silahlı Kuvvetler Günü, 21 Şubat’ta, 
Ankara’da, AMAC üyelerinin 
katıldığı, kahvaltılı bir etkinlik 
ile kutlandı. 
Davetlileri, Güney Afrika Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Pule Isaac Malefane 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Savunma Ataşesi Deniz Albay Shawn 
Wright, kapıda karşıladı.

tSavunma Ataşesi Deniz Albay Shawn 
Wright AMAC üyeleri ile beraber.
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tBirleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü 
(UNIFIL) kapsamında, Lübnan’ın kıyı şeridini 
güvence altına almak amacıyla görev yapan 
ve görev süresini tamamlayan Brezilya Deniz 
Kuvvetlerinin BRS LIBERAL (F-43) fırkateyni, 
ülkesine dönüş yolunda, lojistik ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Mersin Limanı’nı ziyaret etti. 
BRS LIBERAL (F-43)’ın sancak gemisi olduğu 
UNIFIL’ın son komutanı da Brezilya Deniz 
Kuvvetlerinden Tümamiral Claudio Henrique 
Mello de Almeida oldu. Gemide, 10 Şubat’ta 
bir resepsiyon düzenlendi. Tuğamiral Claudio 
Henrique Mello de Almeida, resepsiyonda 
yaptığı konuşmada, Mersin’de kendilerine 
gösterilen yakın ilgiden memnun olduklarını 
belirtti ve yardımlarından dolayı yetkililere 
teşekkür etti. İkmalini tamamlayan 
BRS LIBERAL (F-43), ülkesine gitmek üzere 
12 Şubat’ta Mersin Limanı’ndan 
ayrıldı.

t Soldan sağa: Brezilya Savunma Ataşesi Albay Marco Antonio Cagnoni,  Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Köksal Liman,  Tuğamiral Claudio Hernique Mello de Almeida

BRS LIBERAL (F-43), Mersin Limanı’nı Ziyaret Etti
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tSoldan sağa: Brezilya Savunma Ataşesi Albay Marco Antonio Cagnoni,  Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Brezilya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo 
Ricardo Gradilone, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Tuğamiral Claudio Hernique 
Mello de Almeida
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t Kosova Askeri Ataşesi Yarbay Bekim Osmani, resepsiyona katılan Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
Korgeneral Osman Erbaş, AMAC üyeleri, TSK ve Genelkurmay Başkanlığı Yabancı Askeri Ataşe Şube (FALO) üyeleriyle beraber.

t Kosova Cumhuriyeti’nin 9’uncu Bağımsızlık Günü, 17 Şubat’ta Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı. Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu, 
Kosova Askeri Ataşesi Yarbay Bekim Osmani, Konsolos Ali Kamberi ve Polis İrtibat Subayı Blerim Dajaku, eşleri ile birlikte davetlileri girişte karşıladı. 
Resepsiyona;  Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Osman Erbaş, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova Cumhuriyeti’nin 9’uncu Bağımsızlık Günü

Kosova Büyükelçisi 
Spahiu, resepsiyona 

katılan üst düzey 
konuklarla beraber.



t  Belarus Askeri Ataşesi Albay Sergei Sidomonidze AMAC ve Genelkurmay Başkanlığı Yabancı Askeri Ataşe Şube (FALO) üyeleri ile beraber.

t

 Resepsiyonda, 
Savunma Sanayii 
Müsteşar 
Yardımcısı 
Köksal Liman 
ve SSM ekibi, 
Büyükelçi 
Savinykh ve 
eşi ile sohbet 
etme fırsatı 
buldu.

t  Belarus Cumhuriyeti Silahlı 
Kuvvetler Günü, 22 Şubat’ta 

Ankara’da verilen resepsiyonla kutlandı. 
Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Andrei Savinykh, Belarus Askeri 

Ataşesi Albay Sergei Sidomonidze 
ve eşleri, davetlileri girişte karşıladı. 

Resepsiyona; Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman, 
Ankara’da görevli askeri ataşeler, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 

ve davetliler katıldı.

Belarus 
Cumhuriyeti 

Silahlı Kuvvetler 
Günü

Mart 2017 - 81



MSI ETKİNLİK GÜNDEMİ

82 - Mart 2017

Kuveyt Devleti’nin 
56’ncı Milli Günü 
ve 26’ncı Kurtuluş 
Yıldönümü

t

 Kuveyt Devleti’nin 56’ncı Milli Günü ve 
26’ncı Kurtuluş Yıldönümü, 27 Şubat’ta Ankara’da 
verilen bir resepsiyonla kutlandı. Kuveyt’in 
Türkiye Büyükelçisi Ghassan Yousuf A. Alzawawi, 
Kuveyt Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ahmad 
Salem Al-Kharafi ve eşleri, davetlileri 
girişte karşıladı.

t Kuveyt’in Türkiye Büyükelçisi Ghassan 
Yousuf A. Alzawawi ve eşi, Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek ile beraber iki ülkenin 
milli marşlarına eşlik ettiler ve pasta kestiler.

t Kuveyt Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ahmad Salem Al-Kharafi, AMAC üyeleri ile beraber. 
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TSK’dan 
Geleneksel Yeni Yıl 

Resepsiyonu

t Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 
Türkiye’de görev yapan akredite yabancı askeri 

ataşeler için her yıl Ocak ayında düzenlediği 
“Geleneksel Yeni Yıl Resepsiyonu”, 

bu yıl da 20 Ocak’ta Gazi Orduevinde 
yapıldı. Resepsiyona katılan askeri ataşeler 

ve eşleri, Genelkurmay İstihbarat Başkanı 
Korgeneral Osman Erbaş ve Genelkurmay 

Başkanlığı Yabancı Askeri Ataşe Şube 
(FALO) üyeleri ve eşleri tarafından 

girişte karşılandı.  

t  Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral 
Osman Erbaş ve TSK üyeleri, AMAC üyeleri ile 
beraber.

Etkinliğe, çok sayıda ataşe, aileleri ile birlikte katıldı.








