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

İkinci 100 Sayılık Yolculukta da
Birlikte Düşünmeye Devam
inlerce kilometre sürecek bir yolculuk, tek
bir adımla başlar” diyerek çıktığımız yolda,
bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmamış ve
Türkiye’de savunma ve havacılık alanında aylık
bir sektörel yayın çıkartılabileceğini ispatlamış
olmanın gururu ve huzuru ile MSI Dergisi’nin 100.
sayısını sizlere sunuyoruz.
2004 yılında başlayan bu uzun yolculuğun ilk 100
sayılık zaman dilimini; kullanıcı, tedarik makamı,
sanayi ve MSI Dergisi açısından kat edilen mesafeyi ve geleceğin nasıl olması gerektiğini; aynı yıl
göreve başlayan ve bizim bile hızına yetişmekte
zorlandığımız Savunma Sanayii Müsteşarımız
Murad Bayar ile birlikte değerlendirdik.
Geride bıraktığımız 100 sayılık süreç ile ilgili, bize
de yeni görevler yükleyen bu değerlendirmeye ilave
olarak değinmek istediğimiz bazı hususlar var.
Fransızların, “Büyük zekâlar birlikte düşünür”
atasözünü referans aldığımız bu süreçte,
-Sizlerle birlikte de düşünebilmeye çalıştık,
-Türk Savunma Sanayisi’nin, artan bir ivme kazandığı son 10 yılına tanıklık ettik,
-Pek çok ilki, sizin adınıza yerinde gözlemledik.
Bu arada epeyce km kat etmiş olsak da Paris Air
Show ya da Eurosatory gibi fuarlar için hep Avrupa başkentlerine gitmedik tabi; Afganistan da
duraklarımız arasında yer aldı.
■ 2004 Mayıs tarihli Savunma Sanayii İcra
Komitesi toplantısında alınan kararların
bugüne yansımaları,
■ MİLGEM’in ilk kaynağı, suya indirilişi,
Deniz Kuvvetlerine teslimi,
■ ASELSAN’ın, dünyanın en büyük 100 savunma
firması listesine adım atışı; onu TUSAŞ’ın
takip edişi,
■ FNSS’nin Malezya’da yeni bir ihracat rekoru
kırışı,
■ HAVELSAN’ın simülatör alanında bir dünya
markası oluşu,
■ Otokar’ın IDEF’11’de ALTAY’ın perdesini
kaldırışı,
■ ROKETSAN cephesinde CİRİT için Birleşik
Arap Emirlikleri’nde atılan imzalar,
■ TEI’nin, parça üreticisi kimliğinden sıyrılıp
özgün motor geliştirme çalışmaları
başlatması,
■ TUSAŞ cephesinde T129’un, ANKA’nın,
HÜRKUŞ’un, A400M’nin ilk uçuşu,
■ Yonca-Onuk Tersanesi’nin, neredeyse
gittiğimiz her yerde bizi ev sahibi olarak
karşılayışı,
■ GÖZCÜ Mini İHA’sının Katar’a ihraç edilişi,
■ Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliğinin kuruluşu ve 25 milyar dolarlık
ihracat hedefinin koyuluşu,

“B

Ana yüklenicilerin başlangıçtaki direnişine
rağmen KOBİ’lerin yükselişi,
Burada sayfa sınırı nedeniyle sayamadığımız niceleri,
Ve tabi yapılan işin doğası gereği bazı projelerde
yaşanan gecikmeler…

■

Aynada Ne Görmek İstersiniz?
MSI Dergisi, bu süreçte, sektörel bir bilgi paylaşım platformu olmanın ötesinde, gönderdiğiniz
mesajlarda da belirttiğiniz üzere, sektörden aldığı
ışığı yansıtan bir ayna vazifesi gördü; görmeye de
devam edecek.
100. sayı vesilesiyle sizlerden gelen kutlama mesajlarını da bu bakış açısıyla değerlendirmek
mümkün.
Bir farkla: Bu kez mesajlarınızda, kendi yansımamızı da görme ve öz eleştiri yapma şansına kavuşmuş olduk; kendimize, ikinci 100 sayılık
yolculuğumuzda üzerinde çalışacağımız yeni
dersler çıkardık.
Mesajların buluştuğu “samimiyet” ve “yüksek
enerji” ortak paydasına değinmeden geçmek de
olmaz.
Bu sayfalar aracılığıyla sizlere ulaştırdığımız,
artık çok genç olmasa da “uzman yayıncılıkta”
kararlı yayın kadrosunun yüksek enerjisi, sizlerden aldığımız kutlama mesajlarında da gördüğümüz kadarıyla aynı şekilde karşılık bulmuş
görünüyor.
Bu vesileyle 100. sayıya uzanan yolda;
-Bir şekilde yolumuzun kesiştiği ve MSI Dergisi’nin bugünlere gelmesinde bir şekilde emeği
geçen herkese,
-Haberi en hızlı şekilde ve en önce sektörle paylaşabilmemizi mümkün kılan aylık bir yayın olmanın keyfini bize yaşatacak şekilde maddi ve
manevi desteği arkamızda olan yurt içindeki ve
yurt dışındaki paydaşlarımıza da teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz.
Bir bölümünü sizlerle de paylaştığımız kutlama
mesajlarından aldığımız manevi güçle MSI
Dergisi’nin kendisinden beklenenlerin daha fazlasını vereceğini de bu vesileyle taahhüt ediyoruz.
Sizlerle birlikte düşünmeyi sürdürerek daha da
büyük bir zekâyı temsil etmeyi hedeflediğimiz gelecek 100 sayıda, yakalanmamak için de daha çok
çalışacağız.
Türk Savunma Sanayisi’nin geleceğindeki nice
dönüm noktasına daha sizlerle imza atabilmek
dileğiyle…
Kasım ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız Aralık sayımızla yeniden birlikte olmak
üzere…
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Uruguay,
Sınır
Güvenliği
için
ASELSAN’ı
Seçti
ruguay, tüm kara ve
deniz sınırlarını
koruyacak projenin ilk
aşaması için, ASELSAN’ın
sistem çözümünü tercih etti.
ASELSAN tarafından
3 Ekim’de yapılan
açıklamada, imzalanan
yaklaşık 3,7 milyon dolarlık
sözleşme kapsamında,
ASELSAN tasarımı
keşif-gözetleme radarı ile
termal kamera, gündüz görüş
kamerası ve lazer mesafe
ölçer birimlerinden oluşan
elektro-optik paketin, taktik
tekerlekli araçlara entegre
edileceği bildirildi.
Keşif-gözetleme radarının,
karada ve denizde, yüzeye
yakın hedeflere yönelik tespit,
sınıflandırma ve izleme
yapacağı sınır güvenlik
sisteminde, elektro-optik
unsurlar ise operatöre
gece-gündüz ayrımı olmadan
ve hava koşullarından
bağımsız olarak çevreyi
gözetleme imkânı sunacak.
ASELSAN keşif-gözetleme
radarı, 360 derecelik tarama
sırasında çoklu hedef takibini
olanaklı kılarken düşük güç

© ASELSAN
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çıkışı sayesinde, hedefler
tarafından tespit edilme
olasılığını da asgari düzeyde
tutuyor. Yapılan açıklamada,
ASELSAN’ın, projeye yönelik
teklifini oluşturmadan
önce, ülkenin kara ve deniz
sınırlarında, seçilen pilot
bölgelerde ayrıntılı saha
çalışması gerçekleştirdiği ve
yetkililer ile görüşerek kritik
bölgeleri analiz ettiği bilgisi
de yer aldı. ASELSAN,
Uruguay Silahlı Kuvvetlerine,
teknik ve mali açıdan en
uygun sistem çözümünü
sunarak, güçlü rakipler
arasından sıyrıldığını özellikle
vurguladı. Projenin sonraki
aşamaları kapsamında,
önümüzdeki yıllarda,
sensörlerden alınan verilerin
bölgesel ve merkezi komuta
kontrol merkezlerine
aktarılması ve projenin
Uruguay sınırlarının

tümünü kapsayacak şekilde
genişletilmesi planlanıyor.
İmzalanan sözleşme
uyarınca, teslimatları
2014 yılı içerisinde
tamamlanması öngörülüyor.
ASELSAN ile ilgili Ekim ayının
bir diğer gelişmesi, Milli
Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz’ın, inşa çalışmaları
devam eden ASELSAN
Gölbaşı tesislerini ziyaret
etmesi oldu. ASELSAN
tarafından 9 Ekim’de yapılan
açıklamada, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı
Dr. Faruk Özlü, Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Genel Müdür Vekili Fikri
Gönültaş, ASELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Necmettin
Baykul ve Yönetim Kurulu
Üyesi Hasan Canpolat’ın eşlik
ettiği Dr. Yılmaz’a, ASELSAN
Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman tarafından

bilgi verildiği bildirildi.
Ergeneman, uzun mesafe
ve yüksek irtifa radar
sistemlerini de üretecek
kapasitedeki tesisin,
Mart 2014’te bitirileceğini
belirtti. ASELSAN,
Gölbaşı’ndaki Radar ve
Elektronik Harp Sistemleri
Tesisi için, yaklaşık
200 milyon dolar yatırım
yaptı. Tesis tamamlandığında,
Macunköy tesislerinde
devam eden radar üretim
faaliyetleri, Gölbaşı
yerleşkesinde toplanacak.
Sanayi Bakanlığı tarafından
onaylanan Radar, Elektronik
Harp ve İstihbarat
Sistemleri Ar-Ge Merkezi de
faaliyetlerini bu yerleşkede
sürdürecek. Yerleşkede
binden fazla mühendis ve
teknik eleman görev
yapacak.

HİSAR-A Projesi’nde, Füze Deneme Atışları Aşamasına Gelindi
6

ürk Silahlı Kuvvetlerinin alçak irtifa hava savunma
ihtiyacının milli imkânlarla karşılanması amacıyla
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 20 Haziran 2011
tarihinde başlatılan Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi
(HİSAR-A) Projesi kapsamında, yurt içinde geliştirilen ve

T
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üretilen füzelerin ilk deneme atışları, 6 Ekim’de, Tuz Gölü
Atış Sahası’nda başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan testlerde,
füze, fırlatma aracından sorunsuz bir şekilde ayrıldı ve
hesaplanan yörüngede kararlı bir şekilde uçuşunu tamamladı.
Deneme atışları sırasında, radar ve diğer ölçüm cihazlarıyla
füzeye ilişkin veriler, planlandığı şekilde alındı.
ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen projede;
radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri
ASELSAN tarafından; füze sistemleri ise
ROKETSAN tarafından geliştiriliyor. Projede
ayrıca, çok sayıda yurt içi sanayi kuruluşu da
görev alıyor. Türk mühendisleri tarafından,
dikey fırlatma kabiliyetine de sahip olacak
şekilde tasarlanan sistemin, tüm hava
unsurlarına karşı koruma sağlaması ve
2017 yılında envantere girmesi planlanıyor.
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CNK Havacılık, Dünya Standartlarında
İş Yapabilirliğini Belgeledi
NK Havacılık, 2012 yılı içerisinde başlattığı AS 9100 Rev C belgelendirme çalışmalarının
sonucunda, 21 Ekim’de, AS 9100 sertifikasyonunu almaya hak kazanarak, Türkiye’de bu
sertifikaya sahip 32. şirket oldu. Firma tarafından yapılan açıklamada, CNK Havacılık’ın dünya
havacılık standartlarında hizmet verebilecek bir organizasyona dönüşme sürecinde önemli bir
kilometre taşı niteliği taşıyan sertifikanın, uluslararası denetim kuruluşu olan BSI International
tarafından verildiği belirtildi. Havacılık alanında kullanılan uluslararası bir kalite sertifikasyonu
olan AS 9100’ün C sürümü, 2009 yılından beri yürürlükte.

C

Hayrettin Uzun, SELEX ES Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı Olarak Sektöre Hizmet Etmeyi Sürdürecek
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Füze Okulunda öğretim
üyeliği görevlerinde bulundu.
NATO’da toplam 7 yıl proje
subaylığı, daire başkanlığı ve
başkanlık yaptı. NATO’nun en
büyük teşkilatına sahip olan,
ikisi general rütbesinde
olmak üzere toplam 1000
personelin görev yaptığı ve
NATO’nun ikinci büyük
bütçesine sahip NATO
Muhabere ve Bilgi Sistemleri
Ajansı (NACOSA)’ nda
kontrolörlük görevinde
bulundu ve kurumun yeniden
yapılanmasında görev aldı.
Daha sonra Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreter
Başyardımcısı ve Kara
Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin
Komutan Yardımcısı
görevlerinde bulunan Uzun,
30 Ağustos 2005 tarihinde,
korgeneral rütbesinden
kadrosuzluk nedeni ile
emekli oldu. 2007–2010 yılları
arasında HAVELSAN Yönetim

Özgün
Helikopter
Programı’nın
İlk Toplantısı Yapıldı
© SSM
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ELEX ES Türkiye’nin
24 Ekim’de gerçekleşen
Yönetim Kurulu toplantısında
alınan karar ile Hayrettin
Uzun, şirketin ilk Türk
kökenli Yönetim Kurulu
Başkanı olarak atandı.
1948 yılında Erzurum’da
doğan Uzun, 1967 yılında
Kara Harp Okulunu, 1968
yılında Topçu ve Füze
Okulunu bitirdi. İzmir’deki
Türk-ABD Lisan Okulunda
İngilizce eğitimi aldı.
1977 yılında Kara Harp
Akademisinden, 1980 yılında
Kansas / ABD’de bulunan
Amerikan Komuta Kurmay
Kolejinden ve 1985 yılında
Silahlı Kuvvetler Akademisinden
mezun oldu. Türk Silahlı
Kuvvetlerindeki hizmet süresi
içinde; Kara Kuvvetlerinde
Batarya Komutanlığından
Kolordu Komutanlığına kadar
kıta komutanlıkları, Kara
Harp Akademisi ve Topçu ve
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Kurulu Başkanlığı görevini
yürüten Uzun, şirketin
savunma ve sivil bilişim
alanında 1 milyar dolar iş
hacmine, 200 milyon dolar
satışa ve 60 milyon dolar
ihracata ulaşmasına liderlik
etti. Uzun, 2010 yılının Aralık
ayından 2013 yılının Mayıs
ayına kadar sürdürdüğü Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme

Vakfı Genel Müdürlüğü
görevinde ise vakıf şirketlerinin
16 milyar dolarlık iş yüküne,
%39’u ihracat olmak üzere
2,2 milyar dolarlık toplam
ciroya ve %28 kârlılığa
ulaşması sürecini yönetti.
Çok sayıda Milli ve NATO
takdir, şerit rozet ve madalya
sahibi olan Uzun evli ve
3 çocuk babası.

ürk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ihtiyaç sahibi makamların
eğitim helikopteri ve hafif sınıf genel maksat helikopteri
ihtiyacının, milli imkânlarla tasarlanacak, geliştirilecek, test
edilecek ve üretilecek özgün bir platform ile karşılanmasını
amaçlayan Özgün Helikopter Programı’nın başlangıç toplantısı,
11 Ekim’de, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TUSAŞ yetkililerinin
katılımı ile gerçekleştirildi. Sözleşmesi 26 Haziran’da imzalanan
programın takvimi, 6 Eylül’de başlamıştı. Program kapsamında;
5 ton sınıfında, 3 mürettebat ve 9 yolcu kapasiteli bir hafif sınıf
genel maksat helikopterinin milli imkânlarla tasarlanması,
geliştirilmesi, test edilmesi ve üretilmesi; Avrupa Havacılık
Emniyeti Ajansı (European Aviation Safety Agency / EASA)’dan
uluslararası sivil sertifikasyonunun alınması ve askeri
kalifikasyonunun tamamlanması hedefleniyor. Program
takvimine göre, ilk uçuşun 60. ayda gerçekleştirilmesi;
sivil sertifikasyonun 78. ayda EASA’dan alınması ve
90. ayda askeri kalifikasyonun tamamlanması öngörülüyor.
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avunma Sanayii Müsteşarlığı,
resmi twitter hesabından
23 Ekim’de yaptığı açıklamada,
MELTEM-2 Projesi kapsamında,
2012 yılı içinde geçici kabulü
yapılan deniz karakol uçaklarından
ilkinin nihai kabulünün başarı
ile tamamlanarak Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına teslim
edildiğini bildirdi.
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TUSAŞ’tan Eğitim Atağı
© SSM
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Timsan, Ürünlerini
Almanya’da Sergiledi
avalimanı yer hizmet şirketleri, havalimanı idareleri ve silahlı
kuvvetler tarafından kullanılan; palet ve konteyner taşıyıcı,
konveyör, uçak merdiveni, hasta nakil aracı, ikram aracı, su ve
foseptik aracı, bakım platformu, de-icing (buz çözme) aracı, çekici
traktörler, hava trafik kontrol kulesi ve helikopter taşıyıcı gibi
ürünler geliştiren Timsan, 8-11 Ekim tarihleri arasında,
Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen, Interairport Fuarı’na
katıldı. Türkiye’den toplam 11 firmanın yer aldığı fuarda, 37 ülkeden
640 kuruluş ürün ve hizmetlerini sergiledi. 110 ülkeden yaklaşık
11.900 katılımcının ziyaret ettiği fuarda, Timsan, 250 m2’lik standında,
kendi üretimi olan uçak merdiveni, elektrikli ambulans aracı,
elektrikli konveyör, elektrikli ve dizel kargo traktörü ve Airbus 380
uçağı için geliştirilmiş catering servis aracını sergiledi. Bugüne
kadar 60’tan fazla farklı yer hizmet aracı ve birçok ekipmanın
tasarım, imalat, satış ve satış sonrası servis ve bakım hizmetlerini
gerçekleştiren firmanın 5.322 adet farklı ekipmanı, hâlen 45
ülkede kullanılıyor. Timsan şirketler grubuna ait 4 adet şirketten:
n 1982 yılında kurulan ve fabrikası İstanbul’da bulunan Timsan
Taahhüt İmalat Montaj San. ve Tic. A.Ş., havalimanı ve uçak
yer destek teçhizatları üretiyor ve havalimanları, havayolu ve
yer işletme şirketleri ile savunma sanayisine hizmet veriyor.
n 1988 yılında kurulan ve günümüze kadar Türkiye ve Kıbrıs’ta
4 adet uçak hangarı ve 40’a yakın fabrika inşaatı gerçekleştiren
Timsan İnşaat şirketi, anahtar teslim inşaatlar konusunda
çalışıyor.
n 1994 yılında kurulan Timsan Hidrolik Pnomatik A.Ş.,
yurt dışında havacılıkla ilgili faaliyet gösteren birçok şirketin
Türkiye temsilciliğini yapıyor.
n 2010 yılında kurulan ve fabrikası İzmir’de bulunan Timsan
Traktör ise ekipman ve uçak çeken traktör ve helikopter
taşıyıcı imalatı yapıyor.

H

Sektörün En Hızlı Büyüyeni
Samsun Yurt Savunma Oldu
llWorld Network firması ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin
öncülüğünde, Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı
(TEPAV)’ın da desteğiyle Türkiye’nin
en hızlı büyüyen şirketlerine küresel
ölçekte dikkat çekmek için yürütülen “Türkiye 100 Projesi”nin
sıralaması, 30 Ekim’de açıklandı. 2010-2012 döneminde,
satış gelirlerini yüzde 7400’ün üzerinde arttırmayı başaran
Reysaş Teknoloji Depolama ve Taşımacılık A.Ş birinci; yüzde
2242 arttıran Alco İçecek ve Tük. Mal San. Tic. Ltd. Şti. ikinci;
yüzde 1856 arttıran Cici Çikolata A.Ş. ise üçüncü oldu. Listede,
savunma sanayisinden de firmalar yer aldı. Listede, Samsun
Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 280’lik büyüme
oranı ile 29.; Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Şti. ise
yüzde 180’lik büyüme oranı ile 46. sırada yer aldı.

A

© SYS

USAŞ, havacılık ve
uzay sektöründe
kalifiye ara eleman
ihtiyacının giderilmesi
ile ilgili önemli bir
adım attı. Ankara’nın
Kazan ilçe sınırları
içindeki Gazi Üniversitesine tahsis edilen alanda TUSAŞ'ın katkılarıyla yapılacak
meslek yüksekokulu için, TUSAŞ ve Gazi Üniversitesi
arasında, 5 Ekim’de, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde
düzenlenen törenle bir protokol imzalandı. Törene, Kazan
Kaymakamı Veysel Beyru, Kazan Belediye Başkanı Lokman
Ertürk, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman
Büyükberber, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı
ve TUSAŞ Tesisler ve Varlık Yönetimi Başkanı İsmail
Ulubayram katıldı. TUSAŞ, Kazan’da bir devlet üniversitesi
kurulması için başlatılan girişimin ilk adımı olarak kurulacak
yüksekokula, 3 milyon lira bağışta bulunacak. İlk etapta
12 bin metrekare kapalı alanda, biri derslik, 3’ü de laboratuvar
olmak üzere 4 bloktan
oluşacak şekilde inşa
edilecek yüksekokulun,
başta havacılık ve uzay
olmak üzere, bölge sanayi
kuruluşlarının ara eleman
ihtiyacını karşılayacak
şekilde lojistik, makine, kimya, metalurji, otomotiv gibi 10
civarında farklı bölümden oluşması öngörülüyor.
Yaklaşık 2.000 öğrencinin öğrenim görmesinin planlandığı
meslek yüksekokuluna, TUSAŞ'ın adı verilecek.
Ekim ayında TUSAŞ’tan, bir de ödül haberi geldi. Türkiye'nin
ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu olan Altın
Örümcek Web Ödülleri'nde, kategoriler bazında yapılan
değerlendirmeler sonucunda, TUSAŞ, “Üretim ve Sanayi”
kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. 11. Altın Örümcek
Web Ödülleri, 9 Ekim’de düzenlenen törenle sahiplerini
buldu.
Üst düzey heyetleri tesislerinde ağırlamaya da devam eden
TUSAŞ’ın Ekim ayı ziyaretçisi, Fransa Sanayi ve Kalkınma
Bakanı Arnaud Montebourg oldu. Bakan, 11 Ekim’de,
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar eşliğinde,
TUSAŞ tesislerinde incelemelerde bulundu.
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MELTEM-2’de
Nihai Kabul
Tamam
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TÜBİTAK, Radar
Absorblayıcı
Kompozitler ve
Görüntü İşleme
Yazılımlarının
Peşinde
ÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında,
Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
(SAVTAG) tarafından başlatılan, “Radar Absorblayıcı Kompozit
Malzeme Geliştirilmesi” başlıklı projenin çağrısı, 7 Ekim tarihinde
yayınlandı. Müşteri kurumun Savunma Sanayii Müsteşarlığı
olduğu proje kapsamında, havacılık platformlarında kullanılmak
üzere, 1-18 GHz frekans aralığında radar soğurma özelliğine
sahip yapısal ve yük taşıyan kompozit (RACS) eleman
geliştirilmesi amaçlanıyor. Süresi en fazla 36 ay olarak
öngörülen projede, geliştirilecek ürünün diğer teknik
özellikleri şöyle sıralanıyor:
n Geliştirilecek ürün, sürekli elyaf takviyeli polimer matrisli
kompozit yapıya sahip olacak,
n RACS sistemi, 2 farklı tip polimerik matris (termoset ve
termoplastik esaslı olmak üzere) malzemeden geliştirilecek,
n RACS alansal yoğunluğu, termoset matrisli kompozit için
en fazla 13,5 kg/m2 ve termoplastik matrisli kompozit için
en fazla 12,4 kg/m2 olacak,
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RACS sisteminde, yapı içerisindeki boşluk oranı, hacimce
en fazla % 2,5 olacak ve
n En az 500 x 500 mm boyutlarında RACS plakalar üretilecek.
RACS sistemini karakterize etmeye yönelik gerçekleştirilecek
testler kapsamında ise çevresel, mekanik, termal,
elektromanyetik ve fizikokimyasal testler yapılacak ve
bu testlerin öncesinde ve sonrasında, sistemin soğurma
özelliği test edilecek.
Çağrı başlığına yönelik hazırlanacak “1. Aşama Öneri Formları”nın
29 Kasım tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmesi gerekiyor.
Bir diğer 1007 Programı grubu olan Kamu Araştırmaları
Destek Grubu (KAMAG) ise 30 Ekim’de, “Kent Güvenlik Yönetim
Sistemlerinden (KGYS) Elde Edilen Video Görüntülerinden
Anlamlı Sonuçlar Çıkarmaya Yarayacak Akıllı Destek
Yazılımları Geliştirilmesi” başlıklı projenin çağrısını yayınladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olduğu projede,
KGYS’den elde edilen görüntülerde gerçekleşen olayların
daha verimli çözülebilmesi amacıyla KGYS operatörüne
destek olacak video analiz sisteminin oluşturulması
hedefleniyor. Geliştirilecek sistemin; kalabalık, kişi, trafik,
nesne, normal dışı durum ve anlamsal veri analiz modüllerinden
oluşması öngörülüyor. Sistemin sahip olması gereken asgari
yetenekler ise şöyle sıralanıyor: Gezinme tespiti, kalabalık
tespiti, sahipsiz duran cisim tespiti, alan ihlali tespiti, otomatik
takip, işaretlenmiş nesne arama, video içinde arama, araç
sayma, kaybolan cisim tespiti, hareket yönü tespiti,
duran / duraklayan araç algılama, panik alarmı ve kamera
sabotaj. Bu çağrı için son tarih, 10 Ocak 2014 olarak açıklandı.
n
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ANKA’da Mutlu Sona Bir Adım Daha:
Seri Üretim Sözleşmesi İmzalandı
ürk Silahlı Kuvvetlerinin havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmekte olan ANKA İnsansız Hava
Aracı (İHA) sisteminin seri üretimine yönelik sözleşme, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile
TUSAŞ arasında, 25 Ekim’de imzalandı. SSM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, yurt içi imkânlardan
azami ölçüde faydalanılacak proje kapsamında, TUSAŞ ana yükleniciliğinde birçok Türk firmasının görev alacağı
bildirildi. Proje çalışmaları uyarınca, ANKA İHA sistemi, hâlihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden
kontrol, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü kamera özelliklerini içerecek şekilde
geliştirilecek. Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 10 adet ANKA İHA’sı ve ilgili yer sistemlerinin 2016 yılında başlayacak
teslimatlarının ise 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor.
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Teknopark İstanbul
Faaliyete Geçiyor
ürkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı yapmak
ve girişimciliğe açık dinamik bir inovasyon ortamı
yaratmak amacıyla, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle kurulmakta olan
Teknopark İstanbul’da son aşamaya ulaşıldı. Havacılık ve
uzay, savunma sanayisi, sağlık bilimleri, denizcilik, ileri
elektronik, ileri malzemeler, enerji ve endüstriyel yazılımlar
konularına odaklanarak Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da
sayılı teknoparklarından birisi olması hedeflenen
Teknopark İstanbul’un, toplam 950.000 m2 kapalı alanının
ilk 62.000 m2’lik bölümü, Kasım ayı itibariyle kapılarını
üyelerine açıyor. İlk aşamada sağlanabilen ofis alanının
15 katı kadar taleple karşılaşan Teknopark İstanbul’un,
toplamda 30.000’e ulaşması beklenen yüksek nitelikli
çalışanlarının ilk 2.500’ünün de bu yılsonuna kadar ofislerde
Ar-Ge çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Ar-Ge odaklı şirketlerin yanı sıra faaliyete geçen ilk
yapılarda, girişimciler için de önemli büyüklükte bir kuluçka
alanı tahsis edildi ve 40’a yakın girişimciye, fikirlerini ürüne
dönüştürme imkânı yaratıldı. Teknopark İstanbul’un toplam
kuluçka alanının, Türkiye’nin en büyük ve en nitelikli kuluçka
merkezi olmasını sağlayacak şekilde, 2015 yılına kadar,
16.000 m2’ye ulaşması planlanıyor. Diğer taraftan,
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Teknopark İstanbul’da yer alacak ve yeni teknoloji
alanlarında ilave katma değer yaratacak girişimcilere
çeşitli seviyelerde kullandırılacak 25 milyon liralık risk
sermayesi fonunun da yılsonuna kadar hayata geçirilmesi
öngörülüyor. “İstanbul Özelinde Bir Türkiye Projesi”
sloganıyla yola çıkan Teknopark İstanbul, yeni teknoloji
alanlarında ilave katma değer yaratmak, girişimci ve
sanayici ile üniversiteyi gerçek anlamda bütünleştirebilmek
amacıyla üniversitelere de önemli olanaklar sunuyor.
Bu kapsamda, içerisinde doktora programlarını da
yürütebilecekleri birer mükemmeliyet merkezi yaratmaları
amacıyla İstanbul’un önde gelen 9 üniversitesine bedelsiz
yer tahsisi yapıldı.

İtalyan ve Türk Sanayilerinin İş Birliğine Katkıları,
Giovanni Uccella’ya Bir Nişan Daha Getirdi
14

inmeccanica ile başlayan
ve Vitrociset SpA ile
devam eden yaklaşık 10 yıllık
süreçte, İtalyan ve Türk
savunma sanayilerinin
iş birliği adına Türkiye’de
önemli çalışmalar yürüten
Giovanni Uccella’ya, 1 Kasım’da,
İtalya’nın Ankara
Büyükelçiliği’nde düzenlenen
bir tören ile “Ufficiale Ordine
al Merito della Repubblica
Italiana” nişanı verildi.
Törende söz alan İtalya’nın
Ankara Büyükelçisi Gianpaolo
Scarante, Uccella’nın daha
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önce aldığı “Cavaliere Ordine
al Merito della Repubblica
Italiana” nişanından da
bahsettiği konuşmasında,
bu yeni nişana layık
görülmesinde, savunma
sektöründeki faaliyetlerinin
yanı sıra sivil sektörlerde
yaptığı çalışmaların da etkili
olduğunu belirtti. Büyükelçi
Scarante, Uccella’nın,
aynı zamanda İtalyan
Büyükelçiliğini ve diğer
İtalyan kurumlarını da
çalışmalarında desteklediğini
ve İtalya’nın Türkiye’deki

imajının korunmasına ve
gelişmesine önemli
katkılarda bulunduğunu
sözlerine ekledi. Uccella,

hâlen Vitrociset SpA
firmasının Ankara İrtibat
Ofisi’nin direktörlüğü görevini
yürütüyor.
www.milscint.com
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Tayland Kraliyet Deniz
Kuvvetleri de Saab’ı Seçti
ayland Kraliyet Deniz
Kuvvetleri, Kore
Cumhuriyeti’nde inşa
edilmekte olan yeni nesil
fırkateyni için Saab’ın Savaş
Yönetim Sistemi (SYS)’ni
ve radarını seçti. Saab
tarafından 3 Ekim’de yapılan
açıklamada, firmanın, SYS ve
radarı sağlamanın yanı sıra
SYS entegrasyonundan da
sorumlu olacağı; bu
kapsamda 3. parti sistemlerin
tedarikini ve entegrasyonunu
gerçekleştireceği bildirildi.
Saab, Kore Cumhuriyeti’nin
Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering firması
ile imzaladığı sözleşmenin
bedelini, yaklaşık 263,5
milyon lira olarak açıkladı.
Sözleşme kapsamındaki
çeşitli iş paketleri İsveç,
Avustralya, Danimarka ve
Tayland’da gerçekleştirilecek
ve 2016 yılına kadar
tamamlanacak. Ekim ayında

© Airbus Military

C295, Yangın Söndürme
Rolüne Hazırlanıyor
irbus Military, geçtiğimiz aylarda havadan erken ikaz
ve kontrol konfigürasyonu ile tanıttığı C295 nakliye uçağını,
yangın söndürme rolüne de hazırlıyor. Firma, 22 Ekim’de
yaptığı açıklamada, özel olarak modifiye edilmiş bir C295 uçağı
ile su bombardımanı denemelerine başladığını bildirdi.
Denemeler, daha ayrıntılı analizlerin yapılabilmesi için,
önümüzdeki dönemde de devam edecek. C295 ile ilgili bir diğer
gelişme, Kazakistan’ın 2 adet daha uçak sipariş etmesi oldu.
Airbus Military, Kazakistan ile 2012 yılında, toplam 8 adet
C295’in tedarik edilmesini konu alan bir mutabakat muhtırası
imzalamıştı. Bu yıl içinde 2 adet uçak teslim alan Kazakistan’ın
2 adet daha C295 sipariş ettiği ise Airbus Military tarafından
24 Ekim’de duyduruldu. Bu uçaklar, 2014 ve 2015 yıllarında
teslim edilecek. A400M cephesinde ise Ekim ayının
gelişmesi, 5 uçaktan oluşan test filosunun 2000. uçuşunu
gerçekleştirmesi oldu. MSN6 seri numaralı uçak tarafından
18 Ekim’de gerçekleştirilen uçuş ile 11 Aralık 2009 tarihinden
beri uçan test uçakları, toplamda 5.665 uçuş saatine ulaştı.
Airbus Military, bir yandan yeni siparişler, test programları
ve teslimatlarla ilgilenirken, diğer yandan da envanterdeki
ürünlerinin ömür devri faaliyetleri ile ilgili çalışmalar da
gerçekleştiriyor. Firma, Airbus Military Servisler Lojistik
Merkezi (Airbus Military Services Logistic Hub)’nin faaliyete
geçtiğini, 15 Ekim’de yaptığı bir açıklama ile duyurdu.
İspanya’nın Seville kentinde çalışmalarına başlayan merkez,
yedek parça ve yer ekipmanı sağlıyor. Merkez, talep edilen
yedek parçaların %95’ini, 5 gün içinde teslim edebilmeyi
hedefliyor. Sunulan hizmet, Airbus Military’nin FISS (Full
In-Service Support / Hizmet Süresince Tam Destek) modeli ile
uyumlu olarak ele alınıyor. FISS, sabit maliyetli bir sözleşme
kapsamında; göreve hazırlık, yedek parça bulunabilirliği ve
filo hazırlığı parametrelerinde garantili performans değerleri
vadediyor ve A400M ile A330 MRTT servis sözleşmelerinin
temelini oluşturuyor.
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gündeme gelen bir diğer
Saab ürünü Carl-Gustaf geri
tepmesiz tanksavar silah
sistemi oldu. Saab, adı
açıklanmayan bir ülke ile bu
silah sisteminin mühimmat
parçalarına yönelik yaklaşık
135 milyon liralık bir
sözleşme imzaladı.

ABD, Savunma Sanayisi
Ürünlerinin İhracat
Kısıtlamalarını Gevşetiyor
ütçe kısıtları nedeniyle ABD iç pazarında görülen
daralmayla birlikte daha da önemli hâle gelen ihracat
konusuna ağırlık vermeye başlayan Amerikan savunma
sanayisine beklediği haber, Amerikan Dışişleri Bakanlığından
geldi. Bir süredir savunma sanayisi ürünlerinin ihracatındaki
kısıtlamaları gevşetmek amacıyla çalışmalar yapan dışişleri,
savunma ve ticaret bakanlıklarının çalışmalarının ilk
uygulaması, 15 Ekim’de başladı. Uygulama; Birleşik
Devletler Harp Malzemesi Listesi (U.S. Munitions List /
USML)’nin “Kategori VIII – Uçak ve İlgili Ekipman” ve
“Kategori XIX – Gaz Türbini Motorları” kategorilerinde
değişiklikleri ve Ticaret Kontrol Listesi (Commerce Control
List / CCL)’ne bu malzemelerle ilgili maddelerin eklenmesini
kapsıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili
açıklamasında, çalışmaların, savunma sanayisi ve diğer
kamu kurumları ile iş birliği içinde gerçekleştirildiğini,
ayrıca, yürürlüğe girmeden önce, kamuoyunda ve Kongre’de
ayrıntılı olarak tartışıldığını belirtti. Yapılan düzenlemeler,
bazı sistem, ekipman ve parçalar üzerindeki kontrolün
gevşetilmesinin yanı sıra kontrol sürecinde çalışacak
personelin sayısında artışı da içeriyor. USML’deki bir
sonraki değişiklikler, 6 Ocak 2014’te devreye girecek ve
askeri araçları, gemileri, denizaltıları ve diğer bazı
ekipmanları içerecek.
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Bayar’dan
Türk Savunma
Sanayisi’nin
Son 10 Yılının Özeti:

“Nehrin Yatağını
Değiştirdik”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı görevine MSI Dergisi’nin
yayın hayatına başlaması ile hemen hemen eş zamanlı
olarak, 2004 yılının başında atanan Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar ile 100. sayımız kapsamında,
ağırlıklı olarak Türk Savunma Sanayisi’nin son 10 yılını,
sektör basınını ve 26 Eylül’de toplanan son Savunma
Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’de alınan kararları konuştuk.
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Murad BAYAR: Son 10 yılda, önemli bir
dönüşüm yaşadık. Bunun da temel unsuru, bizim ağırlıklı olarak mühendisliğe
ve tasarıma dayalı projelere geçmemiz
oldu. Bu süreçte, daha önceki altyapımızı
oluşturan lisanslı üretimden, ortak üretimden ve altyüklenici olarak projelerde
yer almaktan; Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerini, kendi mühendisliğimize dayalı, tasarım ve geliştirme aşamalarını
kendimizin yaptığı projelere geçtik. Böylece, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz sistemler ortaya çıkarttık. Bunu,
daha önce de birkaç mülakatta ifade
ettim; aslında, 2004 yılının Mayıs ayında
gerçekleştirdiğimiz SSİK toplantısını, bir
dönüm noktası olarak alabiliriz.

© Otokar

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

MSI Dergisi: MSI Dergisi’nin
yayın hayatına başlaması ile sizin göreve
gelişiniz, 2004 yılının, hemen hemen
eş zamanlı gelişmeleri oldu. Bu paralelde,
öncelikle, Türk Savunma Sanayisi’nin son
10 yılına ilişkin genel bir değerlendirme
yapar mısınız? Öne çıkan projeler,
olaylar ya da nitelikler sizce neler oldu?

Otokar tarafından geliştirilen
ALTAY tankı, kış şartlarında
gerçekleştirilen testler esnasında.
MSI Dergisi - Kasım 2013
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O toplantının gündemine baktığımızda, bugün
konuştuğumuz büyük projelerin hepsini
görüyorsunuz: ATAK, ALTAY ve ANKA.
Ben henüz 20 Şubat’ta göreve başlamıştım ve o SSİK toplantısını, yaklaşık 3 ay
sonra gerçekleştirdik. Bugünün şartlarında, 3 ay içerisinde bir SSİK toplantısı
planlayamayız; artık işlerimiz çok daha
yoğun hazırlıklar gerektiriyor. O günkü süreçlerin gerektirdiği hızlı dönüşüm ihtiyacı
nedeniyle o toplantıyı 3 ayda hazırlayabildik. Hazırlık sürecinde Başbakanlıkla,
Milli Savunma Bakanlığıyla, TSK ile ve sanayiyle hızlı bir koordinasyon gerçekleştirdik. Toplantıda; Modern Tank, Taarruz
Taktik Keşif Helikopteri ve İnsansız Hava
Aracı (İHA) projeleri iptal edildi.
Bu projelerin o zamanki konseptleri
şuydu: Yabancı çözümler üzerinden bir
yarışma yapıyorduk. Seçtiğimiz çözümü
de Türkiye’de lisans altında ya da ortak
üretmeyi öngörüyorduk. Yine bu projelerin ihaleleri sırasında şunu görüyorduk:
Türkiye’deki sanayi organize değil. Örneğin, İHA konusunda 3 tane teklif vardı.
Türkiye’deki tüm sanayi, 3’e bölünmüş.
Herkeste kabiliyetler var; ama 3’e böldü-

ğünüzde, geri kalanını yabancılar dolduruyor. Diğer bir deyişle Türkiye’deki imkânın tamamını kullanamıyorsunuz.
Tank projesinde de 3’e bölünme vardı ve
beni şaşırtan şeylerden birisi de örneğin
ROKETSAN’ın bile tank üretimi konusunda teklif sunması idi. Sektördeki roller
ve sorumlulukların da sınırları karışmıştı.
SSİK radikal bir karar aldı, hepsini iptal etti
ve bunları, kendi sanayimizin tasarım ağırlıklı rol alacağı bir şekle çevirmeye karar
verdi. İptal edilen ihalelerle ilgili, 5-10 yıldır
çalışmalar yapılıyordu ve o tarihte, toplam
bedelleri yaklaşık 10 milyar dolardı.
Alınan karar, aslında nehrin yatağını değiştirme kararıydı. Yine o toplantıda,
MİLGEM ile ilgili karar da alındı. Adı
“Milli Gemi” olsa da aslında o proje de
o güne kadar yabancı bir tasarım kullanılarak geliştirilmesi düşünülen
bir projeydi. Onun da geçmişi
1990’lara kadar gidiyordu. O
süreçte, geminin tasarım
sorumluluğunu kendimize alalım diye bir düşünce olmamış; hep
hazır bir tasarım alalım,
bir yabancı firma ile çalışalım düşüncesi olmuş.

O toplantıda MİLGEM Projesi’ni de yerli
tasarım ile gerçekleştirme kararını
aldık. Gemilerin inşası ile ilgili özel sektörden 1-2 teklif de gelmişti; ama özel
sektörün hazır olmadığı görüldü ve devletin daha çok işin içinde olduğu mevcut
model ortaya çıktı.
Yine o toplantıda, hava savunma sistemleri ile ilgili karar da var.
Tüm bunlara baktığımızda, 2004 yılının
Mayıs ayında, hakikaten bir strateji değişikliği yaptığımız ve bunu da kararlarını
alarak, fiilen icraata geçerek yaptığımız
görülüyor. 10 yıl sonra, bugün, o kararların sonuçlarını somut olarak görüyoruz. ATAK helikopterinde
çok büyük oranda milli bir
çözüm oluşturduk. Platformda bir yabancı ortağımız var; ama onu da büyük
oranda bir Türk platformu
hâline getirdik.

© MSI Dergisi
19

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi - Kasım 2013

RÖPORTAJ

Günlük medyada büyük gelişme oldu; ancak savunma sanayisi alanında
onlardan derin bir uzmanlık bekleyemeyiz. Bu noktada, sektör medyası
olarak sizin buradaki uzmanlığınız önem kazanıyor. En azından konuyu
takip etmek isteyenlere sağlıklı bilgi akması, belki diğer
medyaya sizin üzerinizden bu bilginin doğru tercüme edilmesi
noktasında, bizim resmi söylemlerimizin yanında, sizlerin
yayınları da çok önemli bir rol oynuyor.

ALTAY tankı başarılı bir çözüm olarak
ortaya çıktı. ANKA’nın seri üretim sözleşmesini imzaladık. MİLGEM
üretime geçti. Hava savunma alanında
da Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin atış testlerine başladık. Son 10
yılın özeti bu.
Bunun yanında, sizlerin de takip ettiği
birkaç yüz projemiz daha var. Ama hepsi
bu yeni yönteme göre kurgulanmış ve
yürütmekte olduğumuz projeler.

30 Yıllık Tefekkürün Sonucu
MSI Dergisi: Savunma sanayisinde
geçmişte de projeler iptal edilmişti;
ama hiçbiri böyle bir nedenle iptal
edilmemişti. Bu kararların etkileri
hakkında görüşlerinizi de alabilir miyiz?
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MSI Dergisi: Bu kararların mimarı
olarak nereyi işaret edebilirsiniz?

Murad BAYAR: Bence ortak akıl. Çünkü
3 ayda o noktaya gelmek, ortak bir akıl olmadan hakikaten mümkün değil. Orada
hükümetin, TSK’nın ve biz teknokratların
buluştuğu bir ortak akıl var. Bu da Türkiye’nin, savunma sanayisi konusunda,
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı da sayarsak,
2004’e kadar, 30 yıllık tefekkürünün ve
tecrübesinin, yaşadığı sıkıntıların doğurduğu bir ortak akıl. 30 yıl kısa bir süre
değil. Türkiye; “Kendi uçağını kendin yap”
demiş, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) kurulmuş, bu konuda epey kafa yorulmuş.

Sektör Basınının Rolü Önemli
MSI Dergisi: Sektörün son 10 yılında,
sektör basını ve özelinde 100. sayısına
ulaşan MSI Dergisi hakkında bir
değerlendirme yapar mısınız?

Murad BAYAR: Yine bu dönemde, bence
kısmen başardığımız bir şey var: Kamuoyunun savunma projelerine ilgisi
doğdu ve bu ilgi ile birlikte kamuoyu,
projeleri takip etme imkânı kazandı.
Savunma sanayisinin kamuoyuna açılması ile ilgili 2 yaklaşım var. Birincisi,
tabiri caizse, projeleri fildişi kulelere
hapsetmek; sıkı güvenlik duvarları ile
örüp, onun içinde gizlilik altında bir
şeyler yapmaya çalışmak. Benim kanaatim ise tam aksi yönde. Bizim bu
projelerde, ülkenin ve toplumun tam
olarak desteğini almamız gerekiyor.
Bu da ikinci yaklaşım. Bunda sektör
basını olarak sizlerin de çok büyük rolü
var. Akçaabat’ta oturan bir gazimiz,
bize savunma sanayisi ile ilgili mektup
yazabiliyor. Demek ki sizin sayenizde,
ona da ulaşabiliyoruz. Bu çok kıymetli
bir şey. Sonuçta; biz önemli bir kamu
kaynağını harcıyoruz, toplumun vergilerini bir yere kanalize ediyoruz, radikal kararlar alıyoruz, nehrin yatağını
değiştiriyoruz.

© MSI Dergisi

Murad BAYAR: Bunlar münferit ihale iptalleri değildi tabii. Biz de olağan süreçte
bir ihaleye başlayıp, istemediğimiz sonuçlarla karşılaştığımızda, o ihaleyi iptal
edebiliyoruz. Ama 2004 yılının Mayıs
ayında iptal edilenler farklıydı; bir yöntem değişikliği kararının parçasıydı. O
ihalelere devam edebilirdik; o gün tank
projesinde, helikopter projesinde kazanan firmaları açıklayabilirdik. Ama
bugün o lisanslı üretimleri yapıyor olacaktık ve TSK açısından dışa bağımlılık
devam edecekti. Sanayi açısından da katılım sınırlı düzeyde kalacaktı. Üretim
paylarından ibaret bir katılım olacaktı.
Bugün, sadece bu projeler sayesinde,
belki 10.000 mühendis çalıştırıyoruz.
Türkiye’nin en nitelikli mühendis istihdamı, bu projeler sayesinde oldu. Türkiye’de teknoloji çalışmaları varsa bu
projeler sayesinde oldu. Diğer sektörlerde, maalesef teknoloji çalışması yapılmıyor. Onlar hâlâ lisanslı üretim
dönemindeler. İşte mili otomobil yapalım
diyoruz; kimse ortaya çıkmıyor. Çünkü

otomobil sektöründe lisanslı imalat
yapılıyor. Türkiye’nin diğer sektörlerinde de öyle. İmalat sanayi, aslında
lisanslı ve yabancı teknolojiye dayanıyor. O yüzden Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, tasarım mühendisliği anlamında
çok fazla mühendis istihdam etmiyor.
Biz son 10 yılda, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun, belki yurt dışına gidecek gençleri bu projelerde tutmayı
başardık ve onlar bugün İHA, tank ve helikopter tasarlıyor. Burada çok kıymetli
bir nesil yetişti.

www.milscint.com

RÖPORTAJ

Belki, şimdiye kadar sektör basınının alanı daha çok işin
teknik tarafında oldu. Bunu biraz daha konsept tarafına
genişletebilmemiz gerekiyor. Aslında, MSI Dergisi’nde
bu tür içeriği zaman zaman okuyorum. İşin mühendisliği
kadar, konsepti de önemli. Şu anda çok tartışıldığı için
örnek vereyim: Hava ve füze savunma konsepti nedir,
ne olmalıdır? Türkiye için ne olmalıdır, ittifaklar
boyutunda nasıl şekillenmelidir? İşin teknik
tarafına girmeden, füze menzili gibi konulara
değinmeden önce, bunun konsept bazında temeli
nasıl olmalıdır? Buralarda bir miktar bilginin
yaygınlaşması ve kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor.
Bunlar çok önemli kararlar ve biz bunları
kapalı bir sistemde almaya başlarsak
hata da yapabiliriz. Bu izlenme, bizim için
de sağlıklı bir şey. Alınan kararlar, kamuoyunda tartışılıyor ve bunların hepsi,
orada bir süzgeçten geçiyor. Biz de kararlarımızın tartışılacağını bilerek çalışıyoruz, bu da bizim çalışmamızı olumlu
yönde etkiliyor. Yaptığımız iş kamuoyuna
kapalı olsa, hata yapma ihtimalimiz artabilir; belki hızlı karar alalım diye bazı
noktalarda özensiz davranabiliriz. Tabii,
bilginin doğru yorumlanması da önemli.
Çok teknik ve anlaşılması bazen zor olabilecek bir alandan bahsediyoruz. Bizler
her gün içinde olduğumuzdan bu bilgiler
rutin geliyor; ama toplumun geniş kesimi
için böyle değil ve bunun doğru yorumlanması gerekiyor. Günlük medyada
büyük gelişme oldu; ancak savunma sanayisi alanında onlardan derin bir uzmanlık bekleyemeyiz. Bu noktada, sektör
medyası olarak sizin buradaki uzmanlığınız önem kazanıyor. En azından konuyu
takip etmek isteyenlere sağlıklı bilgi akması, belki diğer medyaya sizin üzerinizden bu bilginin doğru tercüme edilmesi
noktasında, bizim resmi söylemlerimizin
yanında, sizlerin yayınları da çok önemli

MSI Dergisi: Geleceğe baktığımızda,
Türk Savunma Sanayisi’nin gelişim
sürecinde bize düşen rol nedir?

Murad BAYAR: Bence, bilgiyi sürekli derinleştirmemiz lazım. Alınan kararlar,
artık yüzeysel bilgilerle ne bizim verebileceğimiz, ne de sizlerin, geniş kamuoyunun tartışabileceği kararlar değil.
Bunların belli bir derinlikte olması gerekiyor. Derinlik derken, bir kademelik bir
derinlikten bahsetmiyorum; 4-5 kademe
© TSK
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bir rol oynuyor. Şimdi,
özellikle İnternet kanallarıyla bilgi çok hızlı yayılıyor;
bizimle ilgili haberler de toplumdan ilgi
görüyor, yorum alıyor, eleştiri alıyor.
Bunu iyi bir şey olarak yorumluyorum ve
projelerin arkasında bir toplum desteği
olarak görüyorum. Herkes soruyor:
HÜRKUŞ neden uçmadı? ANKA neden
kaza yaptı? Bunlar bizim için dolaylı bir
denetim oluyor. Şüphesiz projeleri onlara göre yönlendirmiyoruz, ihtiyaç programlarımız belli. Diğer yandan bu
denetime de duyarsız kalmamamız gerekiyor. O manada, sektör basını olarak
sizlerin çok kıymetli bir hizmet yaptığınızı
düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.

derinlikten bahsediyorum. Dolayısı
ile bir konu ile ilgili ilk olarak duyulan,
onunla ilgili bir şeyler okuyarak öğrenilen
şeylerin ötesine geçilmeli. Belki, şimdiye
kadar sektör basınının alanı daha çok işin
teknik tarafında oldu. Bunu biraz daha
konsept tarafına genişletebilmemiz gerekiyor. Aslında, MSI Dergisi’nde bu tür
içeriği zaman zaman okuyorum. İşin mühendisliği kadar, konsepti de önemli. Şu
anda çok tartışıldığı için örnek vereyim:
Hava ve füze savunma konsepti nedir, ne
olmalıdır? Türkiye için ne olmalıdır, ittifaklar boyutunda nasıl şekillenmelidir?
İşin teknik tarafına girmeden, füze menzili gibi konulara değinmeden önce,
bunun konsept bazında temeli nasıl olmalıdır? Buralarda bir miktar bilginin
yaygınlaşması ve kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. Evet, ihalelerle ilgili kamuoyu ilgisi oluştu, günlük basına da
bilgi aktarıyoruz; ama işin konsept tarafı
öyle değil. Kamuoyu hemen “İhalede ne
oldu, kimin fiyatı ne?” konularına geçiyor.
Oysa bunlar, işin son noktaları, bir anlamda teferruatı. Daha büyük resmi görmek gerekiyor. Örneğin burada resmin
bütünü, bizim yürüttüğümüz modernizasyon programı. Bunu tabii bizim anlatmamız gerekiyor; ama sektör basını da
bu konuyu işlemeli, kamuoyuyla paylaşmalı. Konsept ile ilgili bilinci birlikte geliştirebiliriz. Kuşkusuz bu süreç, sadece
sektör basını aracılığı ile olmayacak. Batı
basınında takip ediyoruz: Düşünce kuruluşları ve akademik kurumlar da sürece
destek oluyor.

TSK’ya Sağladığımız
Faydayı Göstermeliyiz
MSI Dergisi: Bu 10 yıllık süreç zarfında,
kullanıcı olarak TSK’nın Türk Savunma
Sanayisi’ne yönelik yaklaşımında ne gibi
değişiklikler oldu? Sizce gelinen nokta
yeterli mi?
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Murad BAYAR: Bence orada da büyük
bir dönüşüm oldu. Zaten bu yolculuğu
TSK ile birlikte yapmasak bu sonuç doğmazdı; süreç çok daha önce akamete
uğrardı. En başından itibaren, bunun
stratejisinde, yöntemlerinde mutabık kalarak bu adımları attık. Zaten bizim sistemimiz de bunu gerektiriyor. SSİK,
TSK’nın alımları ile ilgili karar süreçlerinin en üst seviyesi. SSİK hazırlık süreci
de tam bir koordinasyon ve mutabakat
ile ele alınıyor. Hatta bir prensibimiz de
var: Eğer bir konuda anlaşmazlık varsa
o konu gündeme dahi taşınmıyor. Dolayısı ile SSİK’ye çok net ve sağlıklı bir
karar süreci taşıyabiliyoruz ve oradan da
o desteği alıyoruz. Bence TSK’nın bu işe
sahip çıkması, işin felsefesi ve hedefleri
boyutlarında bir ayrılık yok; onlarda tam
olarak mutabıkız.
Ama TSK tarafında, çok haklı olarak bir
performans beklentisi var. Ben bunu
sektör toplantılarında da sık sık telaffuz
ediyorum. Savunma sanayisini neden
kuruyoruz, bunun gerekçesi nedir?
“Harcadığımız bir para var, bu Türkiye’de
kalsın”. Bu güzel bir hedef; ama Türkiye’nin ekonomisi ölçeğinde baktığımızda, savunmaya harcadığımız 3-4

miyar dolar Türkiye’de kalmış, yurt dışına gitmiş, çok da önemli değil; çünkü
radikal bir değişiklik yapacak bir meblağ
değil bu. Türkiye, savunma sistemlerine
harcanandan çok daha fazla parayı cep
telefonu, ilaç, sağlık cihazları, ulaştırma
sistemleri ve sivil uçak alımına harcıyor.
Bu işler için ayrılan ödeneğin hemen
hemen tamamı yurt dışına gidiyor. Bun-

larda yerli girdi pek yok. Ülkede bir hizmeti yerine getirmek için yapılan bu harcamalar, hiçbir ciddi tartışmaya yol
açmıyor. Örneğin, “Neden sağlık cihazlarını, tıbbi cihazları kendimiz yapmıyoruz?” tartışması oluyor; ama çok
yüzeysel seviyede gerçekleşiyor. İktisadi
olarak baktığımızda, savunma sistemleri
de böyle olabilir. Aslında bir anlamda,
“Savunmaya çok para harcanıyor” diye
adımız çıkmış. Mobil telefon ve altyapısı
için yapılan harcamalar bile savunma
harcamasından daha fazla. Dolayısı ile
savunma sanayisi, aslında ekonomik bir
konu değil. Belki son 10 yıldaki felsefi
dönüşümlerden birisi de bu olacak; ama
tam olarak tamamlamadık.
Bunu da sektöre mesaj olarak vermek istiyorum: Bu projeler, sektöre istihdam yaratma projeleri değil. Evet, nitelikli bir
istihdam; ama ülkedeki istihdamı etkileyecek rakamlar değil. “Yerli katkı yapalım,
bir şeyleri Türkiye’de üretelim” argümanının da çok anlamı yok; hatta astarı yüzünden pahalıya geliyor. 10 sene öncesine
gidersek, aşağı yukarı yaptığımız buydu:
Yerli katkı ile montajı burada yapalım. TSK
açısından bakarsanız, işin bu niteliği
transparan, onlar açısından fark etmiyor.
© FNSS
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FNSS tarafından
geliştirilen PARS 8x8,
geçtiğimiz yıl, bir Orta
Doğu ülkesinde icra edilen
testlere katılmıştı.
www.savunmahaber.com
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MSI Dergisi: Peki bu konuda
nasıl ilerleme sağlayabiliriz?
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Örneğin F-16 uçağı alıyoruz; ha ABD’den
gelmiş, ha burada üretilmiş. Performans
açısından uçak aynı; hiçbir şey fark etmiyor. Burada yapılan iş, onlar açısından
bir anlam doğurmuyor. Gövdenin bir kısmını üret, montajını yap. Bunlar TSK’nın
ne lojistiğine katkı yapıyor ne ileride modernizasyon imkânı getiriyor ne de uçağı
bağımsız kullanma imkânı sağlıyor. TSK
doğal olarak “Bu işin bana faydası ne?”
bakış açısı ile yaklaşıyor.
Bizim bu faydayı göstermemiz gerekiyor.
TSK’nın sektörü sahiplenmesi de bu faydayı gösterdikçe olacak. TSK sonuçta bir
görev üstlenmiş bir kurum, o görevi en
iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken de Türkiye’de istihdam sağlama
gibi bir ek görevi yok. Savunma sanayisinin Türkiye’de gelişmesinin TSK’ya bir
faydası olmaya başladığı görülürse sahiplenme de ardından gelir. Ve bunu yeni
yeni yaşıyoruz. Yaptığımız çalışmalar,
yeni yeni TSK’ya fayda sağlamaya başladı. Üç tane kriter var:
n Bir, bu sistemin tasarımının daha
başında TSK’dan girdi oldu mu?
Onların ihtiyaçlarına tam cevap
veren bir sistem ortaya çıktı mı?
n İki, bu sistem kullanılmaya
başlandığında, TSK’yı; işletme
idamesinde dışa bağımlı, aylar
gerektiren lojistik çevrimlerden,
yüksek maliyetlerden kurtardık mı?
Bir şey lazım olduğunda, 24 saatte
getirebildik mi, harekât alanında
yanlarında olabildik mi?
n Üç, bu sistemle ya da teçhizatla ilgili
modernizasyon ve geliştirme ihtiyacı
doğduğunda, buna süratli, hatta anlık
cevap verebiliyor muyuz?
Bunları yapmaya başladıkça, TSK da
Türkiye’deki savunma sanayisini daha
net görmeye başlayacaktır.

GENESİS, kullanmaya başladığınız andan itibaren bir Türk sistemi.
Onunla ilgili her türlü talebi, hemen yanı başınızdaki bir Türk
şirketine söyleyip cevabı anında alıyorsunuz. Bunu, bu faydayı
artık Dz.K.K.lığı görüyor.
Murad BAYAR: Ben burada sorumluluğu, SSM ve sektörde görüyorum. Bizim
TSK’ya bu faydayı, katma değeri göstermemiz lazım. Bunu gösterdikçe, TSK da
desteğini fiili hâle geçirecek. Bunun yaşandığı alanlar da var. Örneğin GENESİS
gibi alt sistemler, önemli bir fayda sağlıyor. Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) çok net olarak şunu söyleyebilir: “Geçmişte tedarik ettiğimiz gemilerimizde, Avrupa’da ya da ABD’de
geliştirilmiş bir savaş yönetim sistemi
(SYS) var. Bu bize kilitli. Bunlar üzerinde
en ufak bir semboloji değiştirmek istediğimizde, bir yere başvuruyoruz; bazen
bir senelik bir proje başlıyor; binlerce
dolarlık maliyeti oluyor. GENESİS’in konduğu platformlarda ise bu işlem bir iki
saatlik bir iş oluyor”. Bunu gördükten
sonra, Dz.K.K.lığı, artık hiçbir
platformuna yabancı SYS koymaz. Bitti o iş, nehir yatağını

değiştirmekten kastım bu. Sadece gemi
inşası bu sonucu doğurmaz. Biz yıllarca
Alman gemilerini Türkiye’de inşa ettik.
Bunlar Türk gemisi olmadı ki. Üzerindeki
tüm kritik teçhizat, yazılım Almanya’dan
kapalı olarak geliyor, siz monte ediyorsunuz. O gemi, kullanıma aldığınız andan
itibaren, aslında bir Alman gemisi.
GENESİS, kullanmaya başladığınız
andan itibaren bir Türk sistemi. Onunla
ilgili her türlü talebi, hemen yanı başınızdaki bir Türk şirketine söyleyip cevabı
anında alıyorsunuz. Bunu, bu faydayı
artık Dz.K.K.lığı görüyor. Zırhlı araçlarda, haberleşme sistemlerinde de
böyle oldu. Bu kurguda, herkes kendi rol
ve hedeflerini net belirler ve onların üzerine önceliklerini koyarsa daha iyi çalışır.
Rol ve öncelikleri karıştırmamak lazım.
Örneğin, TSK’ya şunu diyemeyiz: “Biz
bunu ihraç edeceğiz, onun için bir an
önce kabul edin”. Bunu istiyor olabiliriz;
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Türk Deniz Kuvvetlerinin Gabya sınıfı
fırkateynleri, HAVELSAN tarafından
GENESİS savaş yönetim sistemi ile
modernize edildi.
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SSM’deki proje sayısı, bu 10 yılda, 50-60 projeden yaklaşık 360 projeye
çıktı; yaklaşık 6 katlık bir artış oldu. İnsan kaynağımız da yaklaşık iki
katına çıktı; 200 kişiden 450 civarına ulaştık. Tabii bu sadece sayıyla
ifade edilebilecek bir şey değil. SSM’de, aslında iyi bir yönetsel
kapasite oluştu. Bunu süreçlerle destekliyoruz. Yazılı süreçler biraz
bürokrasiye yol açıyor; ama bilgi birikimimizi kodlamak için önemli.

Strateji, Süreçler ve
İnsan Kaynağı
MSI Dergisi: SSM açısından
bu 10 yıllık dönemin bir muhasebesini
yapar mısınız?

ama TSK bu kriterle kabulü yaparsa aslında hata yapmış olur. Ne kadar zor
olursa olsun, bence bizim bu süreci, objektif kriterlerle götürmemiz; kitabına
uygun olarak yürütmemiz lazım. Avrupa
ülkeleri, savunma sanayilerini endüstriyel politika hâline getirmişler. Silahlı
kuvvetlerin görevleri, orada geri planda
kalmış, azalmış. Yapılan faaliyetler, bir
anlamda sanayiyi yaşatma amacını taşıyor. Bizim için durum öyle değil. Ben bu
tür sorunları, kendi tarafımızda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. TSK’nın
sanayiyi destekleme görevi yok; bizim
onlara, onların görev ihtiyaçlarını destekleyecek çözümleri, Türkiye’de gerçekleştirip teslim etme görevimiz var.

Murad BAYAR: SSM açısından bu 10 yıl,
aslında sürekli olarak görev yükümüzün,
kendi kapasitemizin çok önünde gittiği
bir 10 yıl oldu. Onu baştan itiraf ederek
başlayalım. Göreve ilk başladığımda, arkadaşların bana verdikleri brifinglerde
birinci cümleleri şu oluyordu: “Personel
eksiğimiz var, kapasite eksiğimiz var, fiziki şartlarımız yetersiz, biz şu anda işimizi yapabilecek kapasitede değiliz”.
Benim de arkadaşlarımdan şöyle bir talebim oluyordu: Nerede ne proje görürseniz talip olun, biz yapacağız deyin,
TSK’da katıldığınız her toplantıda bunu
söyleyin. Tabii arkadaşlar; “Nasıl olur,
mevcut işimizi daha yapmıyoruz” dediler.
Ama bu önemliydi, TSK’nın modernizasyon süreçlerine bizim daha çok katkı
vermemiz gerekiyordu; yoksa tali bir kuruluş olurduk. 2004 yılında, SSM kurulalı
20 yıl olmuş, TSK modernizasyon proje-

lerinin sadece %20’sini yapar durumdaydık. Hâlâ işin %80’i bizim dışımızda yürüyordu. Bugün %80’ini yapıyoruz, hâlâ
%20’si bizim dışımızda yapılıyor. Tabii ki
devletin işi bir şekilde yapılır; ama işler
farklı kurumlar tarafından ele alındığında, bunları bir sistematik içine, ortak
bir strateji içine alamıyorsunuz. Nehir yatağını değiştirmek istiyorsunuz; ama oradan bir dere akmaya devam ediyor.
SSM’deki proje sayısı, bu 10 yılda, 50-60
projeden yaklaşık 360 projeye çıktı; yaklaşık 6 katlık bir artış oldu. İnsan kaynağımız da yaklaşık iki katına çıktı; 200
kişiden 450 civarına ulaştık. Tabii bu sadece sayıyla ifade edilebilecek bir şey
değil. SSM’de, aslında iyi bir yönetsel
kapasite oluştu. Bunu süreçlerle destekliyoruz. Yazılı süreçler biraz bürokrasiye
yol açıyor; ama bilgi birikimimizi kodlamak için önemli. 50-60 proje olduğunda,
kurumun üst yönetimi her biri ile tek tek
ilgilenebiliyor. 360 proje olduğunda ise
sistemin çalışması ve aynı yönde çalışması gerekiyor. Bu 10 yılın son yıllarında
gerçekleşen bir gayretle tecrübemizi
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ROKETSAN tarafından
geliştirilen T-122 çok namlulu
roketatar sistemi.
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ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi
(HİSAR-A) Projesi’nin ilk atış testinde,
füze, lançerden ayrılıyor.
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dokümante etmeye; yaptıklarımızı yazmaya çalıştık. Şimdi de yazdıklarımızı
yapmaya çalışıyoruz. Bu tabii teorik bir
mevzuat yazma süreci olmadı. Hatta
SSM ilk kurulduğunda, henüz projelerin
nasıl yönetileceği bilinmediği için, bundan kaçınılmış. İlk yıllarımızda, çok fazla
yönetmelik ve yönerge çalışmamız yok.
Ama 20-25 yıllık bir tecrübeden sonra,
artık bunları sistematik hâle getirme ihtiyacı hissettik. Epey bir mesafe aldık;
ama gideceğimiz daha yol var. Ar-Ge’yi
de katarsak 9 proje dairemiz var ve
orada yürüyen yaklaşık 360 projeyi,
mümkün olduğunca aynı sistemle yürütür hâle geldik. Geçmişte, dışarıdan bakıldığında birkaç SSM görülebiliyordu.
Her alanda farklı uygulamalarımız oluşmuştu. Onları ortaklaştırmaya, alınan
dersleri yaymaya çalışıyoruz. Bu süreçte
genç bir nesil de yetişti. Onların istihdamında titizlikle çalıştık, başarılı da olduk.
Tüm bunların toplamı: İnsan kaynağı,
süreçlerimiz ve en tepede de stratejilerimiz. Belli strateji dokümanlarını yazıp
yayınlamaya başladık. Söylemekle yazmak çok farklı. Bir strateji dokümanı
yazıp yayınladığınız zaman, o bilgiyi paylaşıyorsunuz, kurumsallaştırıyorsunuz,
sektör daha iyi algılayıp kendi uygulamalarına yansıtıyor. O strateji dokümanla28

Bizim de kendi “Kurumsal
İletişim Müdürlüğümüzü” daha
sistematik şekilde kurmamızın
bir iki senelik bir geçmişi var;
daha çok yeni. Bu alanda, gizlilik
ve güvenlik ekseninde şekillenen
geçmişin düşünce kalıpları da
hâlâ etkili. Sektör de doğal
olarak, daha da muhafazakâr
davranıyor. Onlar işin yüklenicisi
durumunda, kendileri inisiyatif
alacak durumda değiller.
rına önem verdik, tüm kurum katkı verdi.
Bazıları için 1 yıla yakın bir hazırlık süreci
oldu; kurumdaki hemen hemen herkesin de katkısını aldık. Fiilen nasıl uygulayacağımızı da baştan düşündük, hiçbirini
rafta bırakmadık. Takip ediyoruz, uygulamada başarı ile ilgili kendimize notlar
veriyoruz. Birinci dönem stratejimiz ile
ilgili notumuz 76. Yazdıklarımızın 3/4'ünü
yapmışız, 1/3’ünü yapamamışız. İkinci
dönem devam ediyor. O strateji dokümanları, kurum için önemli bir çaba
oldu, kurum içinde ve sektör için bir yön
birliği sağladı.

MSI Dergisi: Hep tartışılan bir konu var;
SSM’nin vizyonu mu yoksa sektörün
vizyonu mu daha önde şeklinde.
Basın ile ilişkiler açısından
değerlendirdiğimizde, bazı oyuncular
hariç, sektörün SSM’nin gerisinde
kaldığını düşünüyoruz ki; konuyu
kurumsal itibar yönetimi açısından da
ele aldığımızda, sektörün çok başarılı bir
karnesi olduğunu söylemek zor.
Özellikle Türk Savunma Sanayisi’nin
yurt dışından algılanması açısından
sıkıntılar olduğunu görüyoruz.
Bu kapsamda, sizce savunma
sektörü, kamuoyunu yeterince
bilgilendirebiliyor mu? SSM’deki gibi
bir profesyonel kadrolaşmaya gitmesi
gerekmez mi? Değerlendirmelerinizi
paylaşır mısınız?

Murad BAYAR: Bunlar aslında, sıranın
yeni geldiği konular. Önce bir önünüzü
düzene sokma, işinizi yoluna koyma sürecinden geçiyorsunuz. Ondan sonra bu
konulara kafa yoruyorsunuz. Bizim de
kendi “Kurumsal İletişim Müdürlüğümüzü” daha sistematik şekilde kurmamızın bir iki senelik bir geçmişi var; daha
çok yeni. Bu alanda, gizlilik ve güvenlik
ekseninde şekillenen geçmişin düşünce
kalıpları da hâlâ etkili. Sektör de doğal
olarak, daha da muhafazakâr davranıyor.
Onlar işin yüklenicisi durumunda, kendileri inisiyatif alacak durumda değiller.
Sektör kuruluşları, bence bundan sonraki dönemde, bu konuda çalışmalarını
arttırabilirler. Bizimle koordinasyona da
giriyorlar. Kurumsal İletişim Müdürlüğümüz ile bir kapı oluştu. Özellikle küçük
oyuncular daha hareketli; çünkü o şirketlerin üst yönetimi de aktif olarak bu
konuda görev alıyorlar. Biz de kurumsal
iletişim stratejimizi yayınladığımızda,
sektör bizi örnek ve referans alabilir.
Kendi yaklaşımlarını netleştirebilirler.
Burada biraz daha açıklık görmeye başlayabiliriz.

Alçak İrtifa Hava Savunma
Füze Sistemi (HİSAR-A)’nden
bir görünüm.
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Süreç İşliyor
MSI Dergisi: En son SSİK toplantısında
alınan kararlarla ilgili sorularımıza
geçecek olursak… Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
Projesi ile ilgili alınan karar, hem
yurt içinde hem de yurt dışında büyük
yankı buldu. Öncelikle karar ile ilgili
yapılan yorumlarda, bilgi eksikliğinden
kaynaklanan ya da yanlış bilinen noktalar
var mı? Örneğin, son günlerde basında
yer alan, teklif süresinin uzatılması
ile ilgili haberlere yönelik neler
söylemek istersiniz?

Murad BAYAR: Basında yer alan tartışma çok sağlıksız değil. “Çok radikal”
olarak nitelendirebileceğimiz, hatalı yorumlar yok. Bu açıdan memnuniyet duyuyoruz. Savunma sanayisi ile ilgili
konuların basında yer alması açısından
iyi bulduğumuz örneklerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bence, konu ile ilgili
basında yer alan analizler ve tartışmalar,
genel olarak temelden uzak değil. Günlük basınla bir istişare toplantısı da yaptık, bu aşamada onu yeterli görüyoruz.
Yapılan yorumlar, bizim açımızdan karar
süreçlerinde bir etki doğurur mu? Şimdiye kadar gelinen noktaya baktığımızda,
doğurmayacağını söyleyebilirim.
Ancak, teklif süresinin uzatılması ile ilgili
haberlerde, yanlış anlaşılan bir o konu
var. Aslında düzeltilebilir; ama bu aşamada düzeltmeyi tercih etmedik. Çünkü
her gün basında çıkan haberlere cevap
veriyormuşuz gibi bir sürece girmek istemedik. Belki bu söyleşi ile düzeltebiliriz. Bizim her projemizde standart
uygulamalarımız var. İhale sürecimiz, birinci gelen firmanın seçimi ile bitmiyor.
Her zaman bir ikincimiz de oluyor; hatta
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sa-

vunma Sistemi Projesi’nde bir de üçüncümüz var. İkinci ve üçüncü olarak seçilen firmalara diyoruz ki: “Biz birinci ile
görüşmeye başlıyoruz, tabii ki hedefimiz
onunla bu işi sonuçlandırmak. Ama bunlar karmaşık süreçler ve sonuçlandıramayabiliriz. Öngörmediğimiz bir şey
çıkabilir. O zaman sizlerle görüşmelere
başlama aşamasına geçebilmemiz için,
elimizde geçerli bir teklif olması gerekiyor. Lütfen teklif sürenizi uzatın”. Mevzuat açısından baktığımızda, bizim ikinci
ya da üçüncü ile görüşmelere başlayabilmemiz için, elimizde geçerli tekliflerinin
olması gerekiyor. Yoksa yeniden ihale
yapmamız gerekir. Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi’nde de tekliflerin geçerlilik süresi
31 Ekim’de doluyordu; biz de tekliflerinin
geçerliliğini 31 Ocak’a kadar uzatmalarını
talep ettik. Bu, teklif isteme süresinin
uzatması değil. Basına biraz böyle yansıdı; ama biz teklifleri aldık, o süreç tamamlandı. Bunu her ihalede yapıyoruz.
Mesela, şimdi Genel Maksat Helikopteri
Projesi’nde Sikorsky ile görüşüyoruz, 2 yıl
oldu başlayalı. Fakat AgustaWestland’ın
© TUSAŞ
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T129 helikopteri, zorlu bir
kabul sürecinden geçiyor.
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da teklifi hâlâ geçerli. AgustaWestland’a
tekliflerinin süresini uzatmaları için,
3 ayda bir yazı yazıyoruz. Aslında yaşanan
sürecin teminat mektubu uzatımından
bir farkı yok da diyebiliriz.
MSI Dergisi: Bu süreçte aynı teklif mi
geçerli tutuluyor? “Fiyatı daha aşağıya
çektik” gibi Türkiye lehine bir gelişme de
olabilir mi?

Murad BAYAR: Süreç olarak bizim teklifinizi yenileyin şeklinde bir resmi talebimiz yok. Sadece süresini uzatmaları
yönünde resmi talebimiz oluyor. Ama
onlar da “Ben ikinciyim, sıra bana gelirse
şu teklifimi dikkate alın” derlerse ve daha
iyi şartlarda bir teklif verirlerse sıranın
onlara gelme durumu olduğunda, bunu
da dikkate alırız, bu yeni teklifi kullanırız.
Diğer yandan, böyle bir teklif yenileme,
ihaledeki sıralamayı değiştirmez.

Deniz Araçları Sektör
Stratejisinde Bir Değişiklik Yok
MSI Dergisi: MİLGEM ile ilgili karar,
SSİK toplantısından çok daha önce
kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.
Konunun “aktüel” boyutunun ötesinde,
SSM’nin deniz sistemleri stratejisi ve yol
haritası açısından bu gelişmenin etkisi
ne olacak? SSM’nin, sürdürülebilirlik
ekseninde ortaya koyduğu “7 tersane ile
çalışacağız” yaklaşımında bir değişiklik
olacak mı?

Murad BAYAR: Stratejimizde bir değişiklik olmayacak. MİLGEM ile ilgili kararda
yaşadığımız süreç şöyle oldu: Bizim askeri gemi inşa stratejimizde, bot kısmı
hariç, 7 tersane var. Ama bu 7 tersane
arasında -yine strateji belgemizde varuzmanlıklara göre bir ayrıştırma yapıyoruz: Amfibi gemiler, destek gemileri,
muharebe gemileri gibi. Biz MİLGEM
ihalesinde, “Korvet ve Fırkateynler” grubunda değerlendirdiğimiz 2 tersaneyi
davet ettik.
www.milscint.com
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Az özce bahsi geçen uluslararası tersaneleri, herkes sayabiliyor,
ezbere biliyor. Bizden ise ezberlenebilen bir tek Yonca-Onuk var.
Her seferinde bir başka tersane ile uluslararası pazara çıkamayız.
Markası olacak, ürettiği platformların güvenilirliği belli bir seviyede
olacak, bu platformlar kullanılıyor olacak. Bunu sağlayamazsak
uluslararası pazarda yer edinemeyiz; Türkiye’deki kısmi ve
sürdüremeyeceğimiz başarılarla baş başa kalırız.
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Diğer yandan, bizim sürekli değerlendirdiğimiz bir husus var: Türkiye’nin askeri
gemi inşa sektörü, ileriye dönük olarak
nasıl gelişecek? Bizde çok net bir kanaat
var: Biz 7 tersaneyi birden yaşatamayacağız. Bot inşa edenleri ayırırsak 1-2 tersane kalacak gibi görünüyor. Bu
durumun referansları da dünyaya baktığımızda, bizim açımızdan çok açık. Avrupa’da bugün askeri deniz platformları
inşa eden tersaneler denildiğinde akla
Navantia, DCSN ve Fincantieri gibi firmalar geliyor ve hepsi de ülkelerindeki
tek tersane olma özelliğine sahip. 2 yıl
kadar önce katıldığımız Katar’daki
DIMDEX fuarına, tüm dünyadan 10 tane
tersane katılmıştı, 5 tanesi Türkiye’dendi. Bu, bizim için, tersaneler için,
Dz.K.K.lığı için sürdürülebilir bir tablo
değil. Tersane sayısı 1-2’ye inecek. Nasıl

MSI Dergisi: SSİK’de HÜRKUŞ Projesi
ile ilgili, Türk Savunma Sanayisi adına
çok olumlu bir karar da çıktı. Bir yanda
TUSAŞ’ın bugüne kadar sarf ettiği ve
bizce yeterince takdir göremeyen
emekleri var; fakat diğer yanda da sizin
önemini sıklıkla vurguladığınız,
zorlu bir “test ve doğrulama” süreci
TUSAŞ’ın önünde yer alıyor.
Bu kararın ve önümüzdeki sürecin
FX/TX’e yansımalarının nasıl olmasını
beklemeliyiz?

Murad BAYAR: HÜRKUŞ, hakikaten kendine özgü bir proje. Onu ayırmak lazım.
TSK’nın bir ihtiyacına binaen başlatılmadı. Daha çok, havacılık alanında bizim
bir denememiz olarak başladı. Çıkış noktası da şuydu: Türkiye, tekrar uçak üretimine geçebilir mi? 50-60 yıllık bir
aradan sonra, tekrar bu işe girebilir
© MSI Dergisi

Daha sonra stratejimizde yer alan 7 tersaneden, ihaleye çağırmadığımız bir tanesi itiraz etti. Başbakanlık Teftiş Kurulu
da konuyu inceledi ve sonunda dedi ki
“Sizin kendi strateji belgeniz bu 7 tersaneyi işaret ediyor, ihaleye 7’sini de çağırmanız gerekirdi”. Biz de o tersanenin
itirazına uyduk. Öncelikle şunu düzeltelim: Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yaptığı bir analizdir. Bizim için bir iptal ya da
usulsüzlük kararı değil. Raporun sonunda “SSİK bu kararı tekrar değerlendirsin, kararı iptal etsin” gibi hükümler
yer almıyor. Zaten kurulun böyle bir yetkisi de yok. SSİK, “İhaleye mevcut hâli ile
devam ediyoruz” da diyebilirdi. Alınan
karar ise ihalenin 7 tersaneyi de kapsayacak şekilde tekrarlanması yönünde
oldu. Dolayısı ile o strateji belgesine aykırı bir durum yok, hâlâ onun içindeyiz.

inecek? İhalelerle ve rekabetle olacak.
Geçmişte de öyle oldu; 7 sayısına böyle
ulaştık. Türkiye’nin gemi inşa konusunda
iyi bir altyapısı oluştu. Geçtiğimiz 10 yıllık
dönemde, Dz.K.K.lığına bir sürü platform
teslim ettik. Hepsinden son derece
memnunlar. Gemi inşa sektörü için,
büyük bir başarı. Şimdi bunu sürdürebilir
kılmamız, uluslararası pazarda güçlü kılmamız ve markalaştırmamız lazım. Az
özce bahsi geçen uluslararası tersaneleri,
herkes sayabiliyor, ezbere biliyor. Bizden
ise ezberlenebilen bir tek Yonca-Onuk
var. Her seferinde bir başka tersane ile
uluslararası pazara çıkamayız. Markası
olacak, ürettiği platformların güvenilirliği
belli bir seviyede olacak, bu platformlar
kullanılıyor olacak. Bunu sağlayamazsak
uluslararası pazarda yer edinemeyiz;
Türkiye’deki kısmi ve sürdüremeyeceğimiz başarılarla baş başa kalırız.

Yonca-Onuk, askeri gemi
inşa sektöründe, Kaan sınıfı
ONUK MRTP botları ile uluslararası
tanınırlığa ulaşmış tek Türk tersanesi olarak öne çıkıyor.
MSI Dergisi - Kasım 2013
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26 Eylül’de gerçekleştirilen SSİK toplantısında, 29 Ağustos’ta ilk uçuşunu yapan HÜRKUŞ’un seri üretimi için
TUSAŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararı çıktı.

miyiz? Bunun önemli bir unsuru Avrupa
Havacılık Emniyeti Ajansı (European
Aviation Safety Agency / EASA)’ndan sertifikasyon almak.
Aslında bu sertifikasyonu almak gibi bir
şartımız ya da mecburiyetimiz yoktu.
Çünkü bu askeri bir eğitim uçağı ve sertifikasyon gereği bulunmuyor. Ama sertifikasyonu da bu denemenin içinde ana
bir unsur olarak gördük. Mesela, bugün
bölgesel yolcu uçağını konuşuyoruz. İlk
uçak projesi olarak bunu yapmamız ve
sertifikasyondan geçirmemiz, çok daha
zor olurdu. Ama ilk uçak olarak
HÜRKUŞ’u yapmamız, hem teknik yapılabilirlik açısından hem de politik olarak
daha kolay. Sertifikasyon, pazara giriş
şartı olarak göründüğü için, ticari bir parametre hâline gelebiliyor. Uluslararası
havacılık sektörü açısından baktığımızda; HÜRKUŞ’un sertifikasyonu bir tedirginlik yaratmıyor; ama bölgesel yolcu
uçağı için sertifikasyon almaya kalkarsanız bütün dünyadaki rekabet odakları
bir anda irkiliyor ve projenizi daha dikkatli izlemeye başlıyor.
HÜRKUŞ’ta, oldukça sağlıklı bir sertifikasyon süreci yaşadık şu ana kadar. Bu
proje ile hem bir hava aracını tasarladık
hem de sertifikasyonda önemli bir aşama
kaydettik. Burada şunu da ifade etmek
isterim; HÜRKUŞ basit bir hava aracı
değil; örneğin piston motorlu, sportif bir
uçak değil. Çok yüksek performanslı bir
uçaktan bahsediyoruz: Akrobasi ve manevra yetenekleri, sürati ve taşıyabileceği
yük açılarından baktığınızda, oldukça
ciddi bir hava aracı. 10 yıl kadar önceki
mülakatlarımda yer alıyor, “Uçak yapma
gibi bir hedefimiz yok” demiştim. O zamanlar, hava araçları alanındaki hedefimiz 2 konu ile sınırlıydı: Modernizasyon
ve İHA. HÜRKUŞ’u da bu söylem içinde
bir deneysel proje olarak ele aldık. Bugün
gelinen noktada, HÜRKUŞ istenilen hedefi sağladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının da güvenini kazandık ve ilk
www.savunmahaber.com

siparişlerini verdiler. HÜRKUŞ bize, seri
üretim ve teslimat da dâhil olmak üzere,
insanlı bir hava aracı ile ilgili tam bir
programı tamamlama fırsatı verecek.
Şimdi nereye gideceğiz? Artık uçak imalatı, hem askeri hem de sivil alanlarda
bizim hedeflerimiz arasına girdi.
HÜRKUŞ, aynı zamanda birçok sistemi
de harekete geçirdi. İlk uçuşun sabahında, Sivil Havacılık Genel Müdürü de
oradaydı ve elinde bir belge ile geldi: İlk
uçuş izin belgesi. Şimdi, EASA sertifikasyonu olmasa, o teşkilatta da böyle bir
süreç başlamayacaktı. Ama EASA ve
Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bu çalışmanın içine girdi.
SHGM ve bünyesindeki uzmanlar da bu
projede görev alarak tecrübe kazanıyorlar. Çarkı döndürmüş olduk. HÜRKUŞ
Projesi’nde yolun ortasındayız. Bundan
sonraki süreçte, 800 sorti gerçekleşecek.
Bu, EASA sertifikasyonu için gerekiyor;
askeri kullanım için ise gerekmiyor. Bu 15
uçağı, 800 sorti bitmeden de kullanıma
alabiliriz; ama takvim olarak 800 sortinin
tamamlanması ile 15 uçağın teslimatı
başa baş geliyor. Paralelde de seri üretim
hazırlıklarını yapacağız. Seri üretim uçaklarda sayısal kokpit de olacak.
MSI Dergisi: Geçmişte gerçekleştirdiğimiz
mülakatlarınızda, uçağın yanı sıra
denizaltı konusunu da kapsam dışında
bırakmıştınız ve bu iki konu dışında kalan
alanlara odaklanılacağını söylemiştiniz.
Uçağı yaptığımızı göre, sıra yakında
denizaltıya da gelir mi?

Murad BAYAR: Dz.K.K.lığı ile konunun
kavramsal boyutunu konuşuyoruz. Bir
sonraki denizaltılar, umarım milli tasarım olacak.

Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’a, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.

RÖPORTAJ

THK, Geçmişine
Sahip Çıkarak
Geleceği
Şekillendiriyor
Türkiye’nin, Cumhuriyet ile özleşmiş
kurumlarından Türk Hava Kurumu (THK),
son yıllarda, kurduğu üniversite ve uçak
üretim çalışmalarını yeniden başlatması ile
gündemin üst sıralarında adından bahsettirmeye
başladı. Kurumdaki değişimi ve yürütülen faaliyetleri,
THK Genel Başkanı Osman Yıldırım’dan dinledik.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
MSI Dergisi: THK’nın, sizin döneminizde
çok sayıda ilke imza attığına tanık olduk.
Aslında her biri ayrı bir röportaja konu
olacak bu gelişmeleri neye bağlamalıyız?

Osman YILDIRIM: Kuşkusuz THK her
şeyi, bir kurum olarak, şubeleriyle birlikte başarıyor. Bununla birlikte, sorunuzda da benim başkanlık dönemime
işaret ettiğiniz için, öncelikle kendimden
biraz bahsedeyim. Osman Yıldırım iyi bir
havacı; bu ülkenin sevdalısı ve bu ülkenin
havacılığına gönül vermiş; kendini adamış bir insan. Havacılığa, liseyi bitirdikten sonra, 1969 yazında, THK’da aldığım

paraşüt ve uçuş eğitimleri ile başladım.
Burada aldığım eğitim, benim havacılığa
yönelmemi sağladı. Daha sonra, üniversite sınavlarında tıp fakültesini kazanmış
olmama rağmen havacılığı tercih ettim
ve Hava Harp Okuluna gittim. O zamandan beri, ülkemizde havacılık sektörünü
geliştirmekle ilgili hayallerim vardı. Bu
ülkede kullanılan hava araçlarının hepsi
yabancılar tarafından üretilmiş ve bizler
tarafından kullanılıyor; ama esas faktörün kaliteli ve iyi yetişmiş insanlar olduğunu
değerlendiriyorum.
Havacılık sektörü, bir ülkenin

aydınlanması demektir. Ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Bir ülkede
havacılık sektörü gelişmişse zaten o ülke
diğer sektörlerde de sıçrama yapıyor.
Havacılık sanayisi diğerlerine öncülük
eder. Bu sektörde zamanı yakalamak
önemlidir. Bunun için eğitim kritiktir;
hatta önceliklidir.

Aksi belirtilmedikçe tüm görseller:

© THK
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Havacılık sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi kısa, orta ve uzun vadeli
planlar yapılarak hedefe gidilmeli. Hedef
de şu olmalı: Havacılığın imkân ve kabiliyetlerinden ülke insanının azami şekilde yararlanması. Örneğin, insanlar
Ankara-İstanbul arasını 5,5 saatlik kara
yolculuğu yerine, yaklaşık 45 dakikalık
bir uçak yolculuğu ile kat etmek ve kalan
yaklaşık 5 saati başka amaçlarla kullanmak istiyor. Zaman çok kıymetli olduğu
için, havacılığın da bir ülke için çok
önemli olduğunu değerlendiriyorum.
Çağı yakalamak, zamanı iyi kullanmaktan geçiyor. Eğer ülkenin önde gelen kişileri zamanı iyi kullanıyorlarsa zaten
başarılı oluyorlar.
Başa dönersek, neden THK’da bu gelişmeler yaşanıyor? Bir kere, biz havacılık
konusunda çağın yakalanması gerektiğini düşünüyoruz. Uzun vadeli planımızı
yaptık: Uçağımızı, hava aracımızı üretelim, uzayda da mutlaka yerimizi alalım.
Bu hedefler için, bunları yapacak insanları yetiştirmeniz gerekiyor. Bu insanlara
da kendi uçağını yapma, kendi uydusunu
yapma, uzaya gitme bilincini yerleştirmelisiniz. Belki Türkiye bu konularda,
önde gelen ülkelerin gerisinde kaldı;
fakat bu saydıklarımı yaptığımız zaman,
aslında hayatımız kolaylaşacak. Bu işi
yapan firmalarla aynı kulvarda gitmeye
başlayacağız, eşit duruma geleceğiz, iş
birliği yapacağız; hatta yarışacağız. Yöntem bu. Bizim gibi kurum ve kuruluşlar,
planlarını yaparak çalışmalı. Ben 2009’da
THK Genel Başkanı seçildim. Ardından
da yoğun bir çalışma temposuna girdik.
Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda
çalışmalara devam ediyoruz.

THK, Verdiği Aradan Sonra
Yeniden Sahnede
MSI Dergisi: THK için, geçtiğimiz yıla
kadar daha çok hizmet tarafında
faaliyetlerini sürdürürken, THK Uçak
İmalat A.Ş.’nin kurulması ile birlikte,
1952 yılından beri ara verdiği sanayi
tarafına da geri döndü diyebiliriz.
Sizin görev yaptığınız dönemde yaşanan
en önemli gelişmelerden biri olan
bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz;
konuya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?

Osman YILDIRIM: THK, uçak üretimi konusuna ara verdi; ama hep sektörün
içinde oldu. THK’nın bir uçak bakım
merkezi var. Kurum, burada; uçak,
motor ve pervane bakımına devam etti.
Bir pazar değerlendirmesi yaptığınız
zaman, örneğin yolcu uçakları alanında,
Boeing ve Airbus firmalarının kesin hâkimiyeti bulunuyor. Büyük yolcu uçaklarının yanı sıra savaş uçaklarını üreten
başlıca firmalar da belli. Diğerleri, bu
büyük firmaların desteği ile üretim yapı-

yor. Örneğin Embraer, ABD’li firmalardan aldığı, başta motor olmak üzere çeşitli bileşenler olmadan yolcu uçağı
üretemez. Dünya genelinde, özellikle
aviyonikler ve motorlar, belli firmalar tarafından geliştirilip piyasaya sunuluyor.
Bu açından bakıldığında, madem pazarı
belli başlı şirketler kapsıyor; şöyle bir
soru akla gelebilir: O zaman siz niye
uçak üretiyorsunuz? Bizim üretmeyi düşündüğümüz “Hafif Spor Uçak” sınıfının
kullanımı incelendiğinde; 300 milyon civarında nüfusa sahip ABD’de, bu sınıf
uçaklardan 165.000 adet bulunduğu görülüyor. Türkiye’de ise sayıları 1.000’i
bile bulmuyor. Havacılıkta gelişiyoruz diyoruz; ama aslında, havacılığın bu özel
alanında istenilen seviyede bir gelişme
yok. Havacılığı ne kadar çok yaygınlaştırırsanız, ne kadar çok kişi bu işle uğraşırsa, hem başarıya daha çabuk
ulaşırsınız hem de havacılık Türk insanının işini yapar hâle gelir. Dolayısı ile Türkiye’nin gelişmişlik seviyesi, Avrupa ve
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THK bünyesindeki uçaklar, THK Üniversitesi kapsamında verilen pilotaj eğitiminde de yoğun olarak kullanılıyor.
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ABD’ye yaklaştıkça, havacılıkta da gelişmeler yaşanacaksa hafif spor uçaklarda
benzer rakamlara ulaşmamız gündeme
gelecek. THK olarak bir anlamda bunun
gereğini yapmak üzere tekrar yola çıktık.
MSI Dergisi: Konuya tarihsel açıdan
yaklaşacak olursak neler söylemek
istersiniz?

Osman YILDIRIM: 1950’li yıllarda, başta
Marshall Yardımı olmak üzere, çeşitli
yardım ve hibe programları kapsamında,
çok sayıda uçak, bedelsiz olarak Türkiye’ye geldiğinde, o dönemki yöneticiler,
uçak üretimi için harcanacak kaynağı
başka bir alanda kullanmaya karar veriyor ve uçak üretimi bırakılıyor. Bu, o zamanın bir politikası.
Arada geçen zamanda, THK’nın uçaklarla
ilgili çalışmaları durmadı; bakım alanında
önemli bir tecrübe elde ettik. Aynı zamanda da Türkiye’nin her ilinde sanayi
firmaları, KOBİ’ler ortaya çıktı. Bu dönemde, Türkiye ve THK belki uçak üretmedi; ama sahanın da hiç dışına çıkmadı.
1970’li yılların başında, “kendi uçağını
kendin yap” kampanyası kapsamında çalışmalar yapıldı; TUSAŞ kuruldu, tezgâhlar geldi, üretim yapıldı, ara elemanlar
yetişti, mühendisler yetişti. Bu süreçte
TUSAŞ, TEI ve HAVELSAN’ın ortağı olduk.
Kısacası, uçak üretmek için ihtiyaç duyulan her türlü altyapı oluştu. Biz THK olarak ortaya çıkarak bunu yaparız diyoruz.
Meydanlarımız, bakımcılarımız, teknisyenlerimiz, üniversitemiz var. Biz hava
aracı üretmek istiyoruz diyoruz; bu hedef,
üst seviyede, uçağın ötesinde, uzay ara-
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THK Genel Başkanı Osman Yıldırım,
THK Gökçen Havacılık–Saran
Holding ortaklığı ile işletilecek
ambulans helikopterlerle
görülüyor.

MSI Dergisi - Kasım 2013

www.milscint.com

cını da kapsıyor. Alt seviyede ise planördür, model uçaktır. Tekrar bu sahaya
döndük. Bu ülkedeki insanlar ne kadar
çok uçak kullanırsa gelişmemiz o kadar
ivme kazanacak. Başlangıçta bu küçük
uçakları yapalım, devamında bölgesel taşımacılıkta kullanılacak 20 kişilik uçakları
yapalım diyoruz. Pazar küresel bir boyutta. Biz tasarımı ve sistem entegrasyonunu yaparız. Bazı şeyleri de dışarıdan
alabiliriz. Burada maliyet etkinlik önde
olacak. Tabii hazır aldığımız şeyler üzerinde de çalışmaya devam ederiz, daha
iyisini yapmaya çalışırız. Bugün eğer uçağınız emniyetli ve düşük maliyetli ise dünyanın her yerinde satar. Üniversitemden
ben bunu istiyorum: uçağı maliyet etkin
yapacak. Örneğin, daha az yakıtla daha
uzağa gidebilecek uçağı istiyorum. Artık
dünyada konsorsiyumlar kuruluyor. Örneğin, Türkiye’nin de dâhil olduğu Müşterek Taarruz Uçağı. Bu yolla pazar
garantisi elde ediyorsunuz, üretim maliyeti aşağıya iniyor. Bu şekilde konsorsiyumlar kurmaya da sıcak bakıyoruz.

Tıpkı SSM’nin bugün tedarik makamı olması gibi, geçmişte de
THK tedarik makamı olarak görev yapıyordu. Zaman içerisinde,
THK’nın daha çok amatör havacılığa yoğunlaşması istendi.
SSM kurulduktan sonra, THK’nın bazı gelirleri de SSM’ye devredildi.
MSI Dergisi: Konuya sanayi açısından
baktığımızda, Türkiye’de öne çıkan
kurumun Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) olduğunu görüyoruz. THK Uçak
İmalat A.Ş. ile sanayi tarafına adım atan
THK’nın, SSM ve sanayi ile ilişkileri
hakkında bilgi verir misiniz?

Osman YILDIRIM: 1925 yılında THK kurulduğu zaman, tüm havacılık faaliyetlerinin kurum üzerinden yürütülmesi
öngörülüyor. O dönemde, lojistik faaliyetlerini de THK yürütüyor. 1930’lu yıllarda, halkın bağışları ile yaklaşık 350
adet uçak alınıyor. Tıpkı SSM’nin bugün
tedarik makamı olması gibi, geçmişte
de THK tedarik makamı olarak görev
yapıyordu. Zaman içerisinde, THK’nın
daha çok amatör havacılığa yoğunlaşması istendi. SSM kurulduktan sonra,
THK, planör uçuş eğitimi gibi amatör havacılık
çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

THK’nın bazı gelirleri de SSM’ye devredildi. THK bazı kayıplara uğrasa da
böyle bir yapılanma, şu açıdan da
iyi oldu diye değerlendiriyorum:
Uzun süre faaliyet gösteren kurumlar,
geçmişte yaptıkları ve hatalı olarak yorumlanan şeyler nedeni ile önyargılarla karşılaşabiliyor. SSM, savunma
sanayisine ve havacılığa yeni bir soluk
getirdi. Müsteşar Bey ile çeşitli konuları görüşüyoruz, uçak üretimi de buna
dâhil.

Hafif Spor Uçak ile Havacılığı
Yaygınlaştırmak İstiyoruz
MSI Dergisi: THK Uçak İmalat A.Ş.’nin
kuruluş sürecinde de ön planda yer alan
“Hafif Spor Uçak” projesinin güncel
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu kapsamda yapmakta olduğunuz
çalışmalar ile sanayi arasında kurulan
iş birlikleri var mı?
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Osman YILDIRIM: Biz aslında tarihimize
sahip çıkıyoruz. 1927’de de uçak yapıyorduk. Uçak yapmaya yeniden başlarken
de amatör havacıların kullanabileceği
bir uçak geliştirmeye çalışıyoruz. Dünyada kimler üretiyor, ne yapıyor, bunları
inceledik. Örneğin, sadece Münih’te, bu
tür uçaklardan yaklaşık 3.500 tane var.
Bu sayı, gelişmiş bir ülkedeki pazar hakkında bir fikir verebilir. Biz kendi kendiwww.savunmahaber.com
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mizin pazarıyız; zaten bu uçakları da öncelikle THK kullanacak. Biz bir hedef
koyduk. Başlangıçta 1 tane havacılık eğitim merkezimiz vardı. Şimdi 5 tane var.
Her sene, bir iki tane daha açacağız. Bu
merkezlerde yapacağımız işler, amatör
havacılıkla ilgili faaliyetlerin yanı sıra pilotaj eğitimi vermek olacak. Üreteceğimiz uçakları da eğitimle birlikte halkın
kullanımına sunmak, onları bu uçağı almaya yönlendirmek istiyoruz. Her merkezde 10 uçağa ihtiyaç var. Şu anda bile
50 uçaklık bir pazar hazır.
Daha geniş bir pazar için ise şöyle düşünüyoruz: Uçağın kullanımını öğretecek,
bakımını yaptırabileceğiniz insanlar ve
uçağı park edebileceğiniz bir yer varsa
bu uçağı niye tercih etmeyesiniz ki? Mesela, Türkiye’de, bakım ve idame desteği
olmayan bir otomobili almazsınız;
uçakta da aynı durum söz konusu. Biz bu
uçakları üreterek havacılığı yaygınlaştıracağız.
Bakın, geçenlerde İtalya’ya gittim. Havaalanında bir aile, bir uçağa doğru gidiyor. Sordum, uçak onlarınmış. Hafta
sonu için Milano’ya gidiyorlarmış. Pazartesi sabah da dönüp işlerine, okullarına
gidiyorlarmış. Türkiye’de de bu kültürün
oturmasını istiyoruz. Örneğin, Ankara’da
oturan bir aile, cuma günü Etimesgut’tan uçağına binecek, Selçuk’ta inecek, oradan yazlığına gidecek. Uçağı da
bakım için oradaki teknisyenlere emanet
edecek. Pazar ya da pazartesi günü de
dönecek ve hayatına devam edecek.

Türkiye’nin ambulans helikopterleri,
THK Gökçen Havacılık–Saran Holding ortaklığı ile işletilecek.

MSI Dergisi: Bu uçak için öngördüğünüz
maliyet ve işletme giderleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?

Osman YILDIRIM: Bizim amaçlarımız
arasında, para kazanmak yer almıyor.
Kurumun niteliği itibari ile kazandığımız
parayı da eğitim faaliyetinde kullanıyoruz. Bununla beraber, kâr etmeyelim
diye bir düşünce de yok. Süreklilik için
para kazanmalıyız. Şu anda 7 meydanımız var; 8’incisini kurmak üzereyiz. Bu
ülkeye hizmet ediyoruz. Gün olur ücretsiz hizmetler sağlarız; örneğin, amatör
havacılık eğitimleri gibi. Ama hava ambulans hizmeti gibi para kazandığımız
işler de var. Fakat para kazanma amacı
olmadığından, daha rahat çalışıyoruz.
Uçak üretimi çalışması kapsamında da
faaliyet ve amortisman giderlerinin üze-

rine küçük bir kâr koyacağız. Uçağın maliyeti, lüks bir otomobilin parası kadar
olacak. İnsanlar zaten THK’ya güvenirler. Biz 100 metreci değiliz; maratoncuyuz. Uzun vadeli işler yapmak; 40 km
koşmak istiyoruz. Ticaretteki hedefimiz
de bu.
MSI Dergisi: Proje şu anda hangi
aşamada?

Osman YILDIRIM: Proje üzerinde uzun
zamandır çalışıyoruz. Her 15 günde bir
de projenin son durumu ile ilgili ayrıntılı
bilgi alıyorum. Uçağın tasarımını tamamladık; 3 boyutlu hâle getirdik. Şu
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Uçak üreteceğiz derken, 100 küsur tane CNC tezgâhı alıp,
tüm parçaları biz üretmiyoruz. Bu işi yapanlar zaten var; az önce de
belirttiğim gibi Türkiye’deki mevcut sanayi altyapısını kullanıyoruz.
Etimesgut’taki tesisimiz, çok yakında hazır hâle gelecek.
Her şeyi kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Kaynağı ise doğru
yönetim ve doğru insanlarla yaratıyoruz.

© MSI Dergisi

anda da üretim için gerekli malzemelerin siparişlerini veriyoruz. Bir taraftan
da seçtiğimiz alt yüklenicilere deneme
üretimlerini yaptırıyoruz. Özetleyecek
olursam: Bir uçak üreteceğiz dedik,
modeli belirledik, çizimleri yaptık, o çizimlerdeki parçaları Türkiye’de kime
ürettirebiliriz, onu araştırdık, bütün
hepsini tespit ettik. Türkiye’de, her parçanın en az 2-3 üreticisi var. Savunma
ve havacılık sanayilerimizdeki şirketler

bu konuda önemli bir gelişme sağlamışlar. Bildiğiniz gibi, bir alt yüklenicinin uçak parçası üretebilmesi için, ana
üretici tarafından yetkilendirilmesi gerekiyor. Bu yetkilendirme konusunda da
çalışmalarımız var. Bir diğer önemli
konu da sertifikasyon. Dünyadaki standartları inceleyip, gerekli dokümantasyonu ürettik.
Yılbaşından sonra, deneme ve testlere
başlamayı; önümüzdeki yaz da ilk uçuşu
yapmayı planlıyoruz. Çok karmaşık bir
uçak değil bizimki. Üniversitemiz de bu
süreçte bizim için önemli bir kaynak.
Projede esas önemli konu, uygun personeli bir araya getirmek. Biz de bunu ba-

şardık. Şu anda yapılan deneme üretimleri, bizim kalite kontrolümüzden geçecekler. Sistem entegrasyonunu da
Etimesgut’ta yapacağız.
Uçak üreteceğiz derken, 100 küsur tane
CNC tezgâhı alıp, tüm parçaları biz üretmiyoruz. Bu işi yapanlar zaten var; az
önce de belirttiğim gibi Türkiye’deki
mevcut sanayi altyapısını kullanıyoruz.
Etimesgut’taki tesisimiz, çok yakında
hazır hâle gelecek. Her şeyi kendi öz
kaynaklarımızla yapıyoruz. Kaynağı ise
doğru yönetim ve doğru insanlarla yaratıyoruz. Bizden sonra da yürüyecek bir
sistem kurduk.

THK, Türk gençliğinin
havacılığı sevmesinde
ve öğrenmesinde,
tarihi rolünü oynamaya
devam ediyor.
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THK Faaliyetlerini Genişletiyor
MSI Dergisi: THK Uçak İmalat A.Ş.nin,
THK’nın da hissedarları arasında
bulunduğu TUSAŞ ve TEI ile ilişkileri
hakkında bilgi verir misiniz? Bugün
ya da gelecekte TUSAŞ ile bir rekabet
durumu söz konusu mu?

Osman YILDIRIM: TUSAŞ ve TEI ile rekabet etmeyiz, iş birliği yapmayı tercih
ederiz. Zaten, belirttiğiniz gibi, onların
ortaklarından birisiyiz. İş birliği yapmamak için bir neden yok. Onların faaliyet
sahaları bizimkinden biraz daha farklı.
Örneğin, onlardan farklı olarak, bizde
bakım kabiliyeti ve eğitim verme kabiliyeti var. Bunlara ek olarak, Airbus ve
Boeing firmalarının yolcu ve kargo
uçaklarının bakımını yapmak için girişim ve çalışmalarımız devam ediyor.
Yakında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (European Aviation Safety
Agency / EASA)’ndan sertifikamızı alacağız. Isparta’da, dünya çapında bir
bakım merkezi kuruyoruz. Boeing
777’nin girebildiği, Türkiye’deki az sayıda hangardan birine sahibiz. Mevcut
durumda, Airbus ve Boeing uçakları için
boya da yapıyoruz. Pazara baktığınız
zaman, Türkiye’deki mevcut uçakların
hepsine hizmet verebilecek kapasite
bile yok. Ek olarak, Doğu Avrupa’da hizmet veren çok sayıda Airbus ve Boeing
modelleri de potansiyel iş hacmi ara-

THK’nın uçak filosu,
artan ihtiyaç ile genişliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 80-90 kişilik uçaklar
üretme ile ilgili planlarını açıkladı. Biz de hafif spor uçağın ardından,
ikinci basamak olarak, 20 kişilik uçaklar üretmek istiyoruz.
Bugün Avrupa ve ABD’de, kısa mesafelerde bunlar kullanılıyor.
Büyük uçakları her zaman doldurmak mümkün değil.
sında yer alıyor. Türkiye’ye müthiş bir
uçak akımı olacak. Her şey yolunda giderse bir kaç ay içinde Boeing uçaklarının da bakımına başlayacağız. Ekibi
oluşturduk; ekipmanların birçoğunu tedarik ettik. THK artık bir cazibe merkezi
oldu. İnsanlar da kurumda çalışmak istiyor.
MSI Dergisi: THK Uçak İmalat A.Ş.’nin
gelecek hedefleri hakkında bilgi
verir misiniz?

Osman YILDIRIM: Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, 80-90 kişilik

uçaklar üretme ile ilgili planlarını açıkladı. Biz de hafif spor uçağın ardından,
ikinci basamak olarak, 20 kişilik uçaklar
üretmek istiyoruz. Bugün Avrupa ve
ABD’de, kısa mesafelerde bunlar kullanılıyor. Büyük uçakları her zaman doldurmak mümkün değil. 150 kişilik bir
uçak, 15 kişi ile havalansa %10 dolulukla
uçar; 20 kişilik bir uçak ise %75 dolulukla uçar. İlkinde zarar; ikincisinde kâr
edersiniz. İnanıyorum ki Anadolu şehirleri arasında, örneğin Konya–Kars arasında sağlanacak düzenli seyahat

40

THK Gökçen
Havacılık, yangın
söndürme uçağı
hizmeti de
veriyor.
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imkânı, ekonomiyi de canlandırır. Gelişmiş ülkeler, ulaşım sorununu çözmüş,
ulaşımı kolaylaştırmış ülkelerdir. Biz de
buna hizmet etmek istiyoruz. Bu uçak
üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan da altyapımızı geliştirmeye devam
ediyoruz. Örneğin, ambulans helikopteri
ile ilgili ihale kapsamında, motor ve helikopter bakım merkezlerini de yakında
oluşturup faaliyete başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve
THK Genel Başkanı Osman Yıldırım

Tamamlayıcı Üniversite
MSI Dergisi: Yine sizin döneminizde
hayata geçirilen bir diğer ilk olan THK
Üniversitesi ile THK, havacılık eğitimi
alanındaki faaliyetlerini daha üst bir
noktaya taşıdı. 2011 yılında kurulan
THK Üniversitesi’nin, bugün itibariyle
sanayi ve hizmet sektörleri ile
ilişkilerinin ulaştığı seviye ve bu
ilişkilerin geleceğine ilişkin hedef
ve beklentileriniz hakkında bilgi
verir misiniz?

Osman YILDIRIM: Biz bu üniversiteyi
kurma çalışmalarını yaparken, vakıf üniversitesi olacağı için, kurucu bir devlet
üniversitesine ihtiyacımız vardı. Konuyu,
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birinin rektörüne açtığımda,
“Hemen kurun, çünkü sizin uçaklarınız,
bakım merkeziniz, meydanlarınız var. Siz
bu işi daha kolay yaparsınız.” dedi.
Üniversitede, çok aktif bir laboratuvar sistemi kullanıyoruz. Bizim uçak bakım merkezimizdeki aviyonik, yapısal ve motor
atölyelerimizin hepsini, eğitim faaliyetlerine de dâhil ediyoruz. Ayrıca, sanayi ile iş
birliği hâlindeyiz. Otomobillerde hidrojenle yakıt tasarrufu sağlayan bir sistem
geliştirdik. Şimdi üniversiteye, bunu uçaklara uygulamaları konusunda talimat verdim. Aynı zamanda, OSTİM ile de yoğun bir
iş birliği hâlindeyiz. Üniversite sanayi ile iç
içe, çok güzel çalışmalar yapılıyor. Beyin
göçünü de tersine döndürdük. Biz klasik
üniversite anlayışının dışındayız. Öğretti-
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ğimiz her şeyi uygulatabiliyoruz; mezun
olan öğrencileri kendi iştiraklerimize alıyoruz; kendi öğrencilerimize güveniyoruz.
THK Üniversitesi’ni, aslında 1925 yılında
kurulmuş sayabiliriz. Biz sadece, küçük
dokunuşlarla bunu faaliyete geçirdik.
Tabii üniversite tek başına kurulmadı.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım, o
zamanki Milli Eğitim Bakanımız Nimet
Baş, YÖK Başkanımız Yusuf Ziya Özcan,
TBMM Eğitim Komisyon Başkanımız
Mehmet Sağlam, Bekir Bozdağ, Suat
Kılıç, Kemal Anadol ve Mehmet Şandır’a,
ayrıca halkımıza, verdikleri destekler için
teşekkür ederiz.
Üniversitenin eğitim alanında yaptığı hizmetlere ek olarak, Türk milletine olan
minnettarlığımızı, şehit çocuklarını
burslu okutup, sonra da THK Havacılık
Vakfı bağlısı şirketlerimizde işe sokarak
bir nebze de olsun göstermek istiyoruz.
MSI Dergisi: THK’ya baktığımızda,
uçuş okulundan üniversiteye, amatörlere
yönelik kurslardan hava ambulansı
hizmetlerine kadar, askeri havacılığın
dışında, hemen tüm havacılık faaliyetlerini
kapsayan bir yelpaze görüyoruz.
Bu çeşitliliği nasıl yönetiyorsunuz?
Aynı çatı altında böylesi bir çeşitlilik
nasıl bir sinerji yaratıyor? Konu hakkında
neler söylemek istersiniz?

Osman YILDIRIM: Organizasyonumuzda
değişikliğe gidip yeni tüzüğümüz uyarınca, vakıf ve işletme kurabiliyor hâle
gelince, 10 Ekim 2010’da THK Havacılık
Vakfı’nı kurduk. Onun çatısı altında da
şirketlerimiz var. Her şirketin bir genel
müdürü ve yönetim kurulu bulunuyor. O
şirketler aracılığı ile tüm bu çalışmaları
yapıyoruz. Gökçen Havacılık, Saran Holding ile ortak ambulans helikopteri işini
yapıyor. Yangın uçakları işini de yine bu
şirketimiz yürütüyor. Hedefi koyduk, teşkilatı kurguladık, teşkilattaki mevkilere
de uygun kişileri atadık. Şirket genel
müdürleri ile her ay ortak toplantı yapıyoruz. Herkes geçtiğimiz ay ne yaptığını;
gelecekte ne yapacağını anlatıyor. Böylece, birbirlerinin faaliyetlerinden de haberleri oluyor; iş birliği imkânlarını
araştırıyorlar. İşin içinde üniversite de
var; rektör ya da genel sekreter de bu
toplantılara katılır. Herkes birbirini pozitif etkiler. Toplantılarda tartışmalar da
olur. Ama kol kola çıkarız. Başkan olarak, ben bu toplantılarda tarafsızımdır.
Aslında sadece Türkiye’nin çıkarları konusunda tarafım da diyebiliriz.
MSI Dergisi: Tüm bu faaliyetlerde
THK Şube Başkanlıklarının yeri nedir?

Osman YILDIRIM: THK’nın ve başkanının
en büyük gücü, şubeler ve şube başkanlarıdır. Şu anda, 436 yerde şubemiz var.
Buralarda hem bayrağımız hem de THK
flamamız dalgalanır. Başkanlarımız
bizim gücümüzdür, bize destek verirler.
Onlarla devamlı istişare hâlindeyiz. Yaptığımız faaliyetler konusunda onlara bilgi
veririz; onların görüş ve tenkitlerini alırız, bunlara çok dikkat ederiz. Onlarla
birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyarız. Başkanlarımız, bulundukları yerlerde havacılık faaliyetlerinin daha iyi
yapılabilmesi ve havacılığın gençlere
sevdirilmesi için konferans, kurs ve faaliyetler düzenler. Örneğin, sanayiye kalifiye elemanlar yetiştirecek, tek çatı
altında toplanmış bir üniversiteye ihtiyaç
vardı, bunu başkanlarla birlikte kurduk.
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MSI Dergisi: Türk havacılığının
geleceğinde THK’nın rolü ne olacak?

Osman YILDIRIM: THK, öncelikle, Türk
havacılık sanayisinin ihtiyacı olan pilot,
mühendis, teknisyen, kabin memuru,
meydan işletmecilerini üniversite aracılığı
ile yetiştiren bir kurum olacak ve sektörün ihtiyacı olan personeli sağlayacak.
Çağı yakalamanın yolu, kaliteli personelden geçiyor. THK Üniversitesi, dünyaya
açık bir eğitim kurumu. Bu sene, 150’den
fazla yabancı öğrencimiz var. Bu öğrenciler, gelecekte bizi yurt dışında da temsil
edecekler. Eğitimle ilgili diğer amaçlarımız arasında; üniversitede öğrencilerimizin hepsini burslu okutmak, sanayi ile iç
içe olmak, onlarla projeler gerçekleştirmek de var. İnsan kaynağı yetiştirmenin
yanı sıra THK, hava araçlarını üreten, bakımlarını yapan, işleten ve halkına hizmet
sunan; yangın, ambulans, taşımacılık

THK’nın 1925’ten beri birikmiş olan imkân ve kabiliyetleri var.
Uyuyan dev artık uyandı. Kendisinin ne olduğunu fark etti.
Ayağa kalktı. Gücünün farkına vardı. Bu gücün ülkeye hizmet
etmesini, ülkenin yararı için kullanılmasını istiyoruz. Zamanı çok iyi
kullanıyoruz, başarımızın sırrı da bu.
sektörlerinde faaliyet gösteren, kârı öncelik hâline getirmeyen, elde ettiği tüm
kârı üniversitesine ve amatör havacılık
faaliyetlerine aktaran bir kurum olacak.
THK, insanlara daha iyi hizmet verebilmek için, şu andaki yolunda, etkinliğini
daha da arttırarak devam edecek.

olduğunu fark etti. Ayağa kalktı. Gücünün farkına vardı. Bu gücün ülkeye hizmet etmesini, ülkenin yararı için
kullanılmasını istiyoruz. Zamanı çok iyi
kullanıyoruz, başarımızın sırrı da bu. Gelecek günlerde, yeni başarılarımızla Türk
milletinin karşısına çıkacağız.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?

THK Genel Başkanı Osman Yıldırım’a,
zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.

Osman YILDIRIM: THK’nın 1925’ten beri
birikmiş olan imkân ve kabiliyetleri var.
Uyuyan dev artık uyandı. Kendisinin ne
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RÖPORTAJ

Meteksan Savunma,
Geleceğini Kurumsal İtibar ile
Güvence Altına Alıyor
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Murat ERCİYES: Türkiye’de, aşağı yukarı
son on senedir devam eden bir süreçte,
kurumsal itibar kavramı marka bilinirliği,
halkla ilişkiler ve bunlara bağlı reklâm ve
organizasyon konuları birleştirilerek yaratıldı. Bunun içine algı yönetimi de eklendi
ve böylece bu terimin bağlamı tamamlandı. Fakat son konferansta da gördük ki
bu konuda konuşabilen, fikir verebilen çok
az sayıda insan var ve hâlâ “kurumsal itibar nedir?” konulu konuşmalar yapılıyor.
“Nasıl”ı konuşmak varken hâlâ “nedir”i
konuşuyoruz. Aslında zor da bir konu. Ben
kurumsal itibar kavramına şöyle bakıyorum: İtibar, bir şirketin bütün dış paydaşlar
-sadece müşteri değil- nezdinde oluşturduğu güvendir; güvenilirliktir. Düzenleyici
kurumlar, tedarikçiler, iş ortakları, müşterileri ve konferansta da belirttiğim gibi,
en önemlisi, rakipleri tarafından güvenilir
bulunan şirket itibarlıdır. Daha basit bir
anlatımla “şirketin beğenilmesidir” de denilebilir. Çıtayı daha yukarıda tutarsak,
“müşteri perspektifinde sadakat kazandıran hâl” de denilebilir.
Bunu yapabilmenin birkaç tane yolu var.
En analitik hâli, itibar parametreleri üzerinden ilerleme kaydetmeye çalışmaktır.
Bu parametreleri, dünyada ve Türkiye’deki çeşitli kurumlar sıralıyorlar.
Bunlar kimi zaman gruplar hâlinde toplanarak 5-6 tane olarak sayılıyor; bazen
de bu grupların açılması ile 30-32 taneye
çıkıyorlar. Kısaca işletmenin finansal durumu ve ticari kapasitesinin yüksek olması, dürüst ve şeffaf olması, liderlik
özellikleri taşıması, yeniliklere ve yenilikçiliğe önem vermesi, profesyonel ve
nitelikli çalışanlarının olması, köklü,
sağlam bir kurum olması–hissedarlarının güçlü olması, toplumun gelişmesi
için çalışması, ürün ve hizmet kalitesinin
yüksek olması, saygı duyulan bir yapıyı
temsil etmesi vb.
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MSI Dergisi: Meteksan Savunma, sürekli
fark yaratacak ve örnek teşkil edecek
çalışmalarla karşımıza çıkıyor.
Son olarak da “kurumsal itibar”
konusunda öne çıktınız. Öncelikle
sizin bakış açınızdan kurumsal
itibar nedir sorusuna cevap alabilir miyiz?

Geçtiğimiz ay, savunma sanayisinin proje ve teknoloji
odaklı gündeminde bir gelişme, farkı ile öne çıktı.
Meteksan Savunma Genel Müdürü Murat Erciyes,
şirketinin de ana sponsorları arasında yer aldığı ve
3-4 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen,
2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı’nda,
“Kurumsal İtibar Yönetimi Oturumu”nda bir konuşma
yaptı. Akademik boyutuyla sektör genelinde de
pek bilinmeyen kurumsal itibar konusunda,
Murat Erciyes ile ufuk açıcı bir söyleşi yaptık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
MSI Dergisi: Özel sektör açısından
baktığımızda, bu güven meselesi daha da
önem kazanıyor diyebilir miyiz?

Murat ERCİYES: Geçtiğimiz aylarda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’ndaki
bir toplantıda, özel sektör dinamizmi ve
özel sektörün savunma sektöründe yer
alması ile ilgili konuşulurken, SSM’den
bir yetkili, “Evet, ama özel sektör de batabiliyor” şeklinde bir yorum yaptı. Son
dönemde yaşadığımız bazı örnekler var.
SSM açısından baktığımızda; bir şirkete
3-4 senelik bir iş veriliyor; hatta belki de
bir teknoloji alanının tamamı geliştirmesi, sahip çıkması için bu şirkete tes-

lim ediliyor ve bu şirketin batmayacağının, işten çıkmayacağının bilinmesi gerekiyor; bir güvence gerekiyor. Bu,
sadece şirketin arkasındaki gücün niteliği ile ilgili değil; aynı zamanda şirketin
finansal performansının iyi olması gerekiyor. Bunun yanında o şirketin iş yapma
şekli de önem kazanıyor. İş yapma şekli
olarak güvenilir olması lazım. İş yeri ve
çalışan memnuniyeti bu açıdan önemli.
Örneğin, bir sektörde çalışan ve etki ve
katkısı yüksek olan profesyonellerin bir
şirketi tercih etmesi, şirketin itibarını,
müşterilerinin bu şirkete olan güvenini
arttırır.
www.milscint.com

“Elma Şekeri”nden Kaçınmak
MSI Dergisi: Şirketlerin değerleri
konusunu biraz daha açabilir misiniz?

Murat ERCİYES: Değerlerle ilgili şunu
söyleyebilirim. Bir şirketin tüzel kişilik
olarak değerleri vardır ve gerçekten değerleri ise onlara sahip çıkar. Onlara
sahip çıkmaktan kastım şu: Her gün, birkaç tane değerimizi iki dakikalığına kenara koymamızı tetikleyebilecek “elma
şekerleri”, biz yöneticilerin önüne geliyor. O elma şekerlerinin bir tanesini bile
almayacaksın. Almayacaksın! Sanılıyor
ki müşteriler, paydaşlar görmüyor. Herkes her şeyi görüyor. Çetin Altan’ın, Milliyet gazetesinde, sanırım 1983 yılında
kaleme aldığı bir yazıyı saklamışım.
Diyor ki; oryantalist toplumlar, özden ziyade ambalaja önem vererek işin kolayına kaçtığı ve işin özüne ulaşmak için
gerekli çabayı harcamadığı için -ki bence
tüm bunlar itibarsızlığın başta gelen nedenidir- onların durumu, don lastiği kopmuş sahte Kazanova’nın dans pistinde
dirseği ile pantolonunu çekiştirerek dans
etmesine benzer. O hâle düşmeyeceksin. Belli bir güvenilirlik noktasına geldiğin zaman, sadece müşterilerin değil,
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Bir diğer konu da şirketin değerlerine
sahip çıkması. Konferanstaki konuşmamda da geçti; her yerde aynı örneği
veriyorum. Mevlana’nın dediği gibi; “Ya
olduğun gibi görün, ya da göründüğün
gibi ol”. Kurumsal itibar, son dönemde,
“algı mühendisliği” olarak nitelendirdiğim tehlikeli bir yere doğru gidiyor. İtibar
oluşturmak, itibarı yönetmek ve onu muhafaza etmek dururken, kazanmak istediği müşterinin kendisini nasıl algılamak
istediğini analiz eden ve müşterisinin
karşısına o imajla çıkan şirketlerin sayısı
artmaya başladı. Bu, kötü bir şey, hatta
ahlâksızca. Bu durum, ancak müşterinin
algı kapasitesinin yüksek olması ile çözülebilir.

Meteksan
Savunma’nın
simülasyon ürün
yelpazesinde yer
alan Yara Savunma
Eğitim Simülatörü.

bütün dış paydaşların, değerleri seninkilerle aynı olmasa bile seninle iş yapmak
istiyor. Velhasıl, değerlerinin neler olduğu önemli değil, değerlerine sahip
çıkıp çıkmadığın önemli.
Bir başka açıdan baktığımızda, özellikle
bizim sektörde, insan kaynaklarının kalitesinin çok yüksek olması icap ediyor.
Y-nesli ile birlikte, zaten şirkete bağlılık
gibi kavramların farklı tanımlandığı yeni
bir döneme girdik. İnsanlar, bize bugüne
kadar öğretilenin aksine çalıştıkları yerin
kendilerine değer katmasını bekliyorlar
ve itibarlı yerlerde çalışmak istiyorlar.
Nerede çalışıyorsun diye sorduğunda arkadaşı, Bilkent Holding’in Meteksan Savunma şirketinde diyebilirse o zaman
tüm bu Bilkent ve Meteksan markalarının toplam algısını kuşanmış oluyor. O
bakımdan, itibar konusuna bu açıdan da
dikkat etmek gerekli. Geçenlerde, çalışanların şirketleri tercih etme sebepleri
ile ilgili bir araştırma raporu geldi. Çalışanların şirketleri tercih etme nedenleri
hakkında sokaktan birisine soru sorsanız, muhtemelen “Servisi var mı, yemeği
var mı, parası iyi mi?” gibi bir cevap bek-
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Meteksan Savunma’nın lazer laboratuvarından bir görünüm

www.savunmahaber.com

lersiniz. Hayır, artık öyle değil: “Şirket itibarlı mı, arkası kuvvetli mi, finansal performansı iyi mi, krizlere dayanıklı mı?”
diye sorguluyorlar. Bizim çalışan profilimizde de gördüğümüz budur. Sektörün
en yüksek maaşını veren şirketi değiliz;
ancak sanıyorum ki en çok tercih edilenleri arasındayız.
MSI Dergisi: Finansal performansa
vurgu yaptınız. Finansal performans
ne kadar öncelikli bir konu?

Murat ERCİYES: Bir Genel Müdürün üç
parçadan oluşan bir görevi var: Parayı,
insan kaynaklarını ve itibarı yönetmek.
“Projeler, ileri teknoloji, vs” deniliyor,
evet doğru; ama onları yapan insanlar
şirkette zaten var. Ben tasarımda kalmak isteseydim, muhtemelen bir havacılık mühendisi olarak TUSAŞ’taki
yönetici arkadaşlarım için çalışıyor olacaktım. Bizim işimiz, artık şirketleri finansal olarak iyi bir duruma getirmek,
gelecek güvencesi yaratmak: Finansal
olarak, insan kaynakları olarak ve itibar
olarak.
İyi bir finansal performans, kâr yapmak,
nakit üretmek ayıp bir şey değil. Şirketlerin İnternet sitelerinde ve açık ortamda
yayınladıkları misyon ifadelerine baktığım zaman, yazılanlara hayret ediyorum.
Ticari bir şirketin misyonu içinde sektöre, topluma karşı sorumluluklarına yer
verilebilir. Ama sonunda mutlaka “kâr
etmek” olur. Bunu yazmazsan bugün savunma sektöründe gördüğümüz gibi,
verdiğin fiyat tekliflerinde kâr ifadesi, rakamı olmaz. İşi kârsız yapıyorum, ulvî
amaçlarımız uğruna der gibi... Sonra
SSM yıllık malî verileri açıklıyor: Brüt kâr
%33, şirket gelirleri arasında finansal
gelirlerin oranı dikkat çekici?
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İşte MSI Dergisi’nin Ekim sayısında
yayımlanan ve Cumhuriyet
Bayramı’nı kutladığımız reklam.
Biz şirket olarak Cumhuriyet
Bayramı’nı kutlamadık; burada
çalışan insanlarımız adına
kutladık. Şirketi çalışanları ile
kişiselleştirmek, ona bu yolla
ruh vermek, bana çok güzel ve
anlamlı geliyor.
MSI Dergisi: Sizin tekliflerinizde kâr açık
olarak yazıyor mu?
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Murat ERCİYES: Tabii, zaten misyonumuzda da yazıyor: “Bilkent Üniversitesi'ne varlığını sürdürme olanağı
sağlayacak nitelikte kaynakları yaratmaktır”. Bu açıdan bakarsak Meteksan
Savunma olarak içimize sindirmemiz gerekir ki -bunu da açıkça söylüyorumBilkent Center’daki bir işletmeden bu
anlamda farkımız yok. O da Bilkent Üniversitesine, eğitim standartlarının yüksek olması için gereken finansmanı, kira
olarak sağlıyor; biz de sağlıyoruz. Bu
bağlamda, misyonumuzda yazan diğer
sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz,
onlar bu konudan ayrı.

Önemli Olan Kârı
Doğru Kullanmak
MSI Dergisi: Mali konuları ve kârı
ön plana almak, ticari kaygılar çok
ön plana alınıyor gibi bir yanlış
anlaşılmaya yol açar mı?

Murat ERCİYES: İki türlü kârdan bahsetmek lazım. Bir tanesi, doğrudan yaptığınız işten elde ettiğiniz brüt kârlılık.
MSI Dergisi - Kasım 2013

Bugün SSM’nin verilerine göre, sektör
genelinde %30 civarında görünen rakamı
kast ediyorum. İkincisi, bunu nasıl harcadığınızla ve sonunda net kâr dediğimiz
kalanla ilgili. Bu brüt kârı, şişmiş dolaylı
kadrolar, şoförler, arabalar, temsili ağırlamaları ve satışın maliyetine girmeyecek şekilde yapılan yurt dışı geziler gibi
yüksek genel giderler (İng. Overhead) ile
harcamak mümkün. Asıl mesele burada
başlıyor. Brüt kârlılığı yüksek tutmalı;
oradan elde ettiğinizi de vazgeçilmez
olan sürdürülebilirlik kalemleri için harcamalısınız.
Kısa vadeli bir şirketseniz parayı kazanıp
işten çıkarsınız. Tüketici sektöründe
bunun örnekleri var. Ama savunma sektöründe, bir iş ortalama 3-4 sene sürüyor.
Sürdürülebilirlik önemli. İnsanların daha
yenilikçi olabilmesi için, var olan inovasyon ruhunu öne çıkartabilmek için, ben
yönetsel süreçlerde ne yapabilirim? Genel
Müdür ve tüm yöneticiler bunu düşünmeli. Eğer kazandığın parayı buralarda
kullanıyorsan o zaman zaten sürdürülebilir bir büyüme olur. Misyonunun gereği
olarak kâr elde edersin; onu ortağına verirsin, bizim gibi hissedarlarımız üzerinden üniversitenin vakfına verirsin. Ama
sürdürülebilir olmadıktan sonra anlamsız. Meteksan Savunma’nın son 3-4 yıllık
büyümesine baktığımızda, %100’ün üzerinde oranlarda katlayarak gittiğini görüyoruz. Ben bunu %10’a düşürürsem en
başta müşterilerim endişe eder.
Önemli olan müşteride yaratılan değerdir. Bunu ölçmek de çok kolay bir şey
değil. Eğer müşteri güveniyorsa, itibar
ediyorsa o zaman doğru yoldasınız. Sadece savunma sanayisindeki müşteriden
bahsetmiyorum. Kimse evinin, şirketinin
işini, düzgün çalışmayan, kâr etmeyen bir
şirkete yaptırmaz. Önce ayakta durabilmesi lazım. Tabii ki kâr, sürdürülebilirlik
ve müşteride değer yaratma için kullanılmazsa, varlığınızı devam ettiremezsiniz.
Kim ne derse desin, bugün şirketlerin finansal performansları itibar parametrelerinden birisidir. “Biz kâr yapmıyoruz, şu
yüce amaçlar için çalışıyoruz” demek geçerli değildir. Müşteri ya da hissedar olarak, oluşan kazancın cebe girmesi
önemli değil. Önemli olan, o kârın elde
edilmesi ve amaca hizmet etmesidir.
MSI Dergisi: Meteksan Savunma;
Ar-Ge yapmak, teknoloji geliştirmek,
proje takvimlerine uymaya çalışmak gibi
önemli işleri varken neden kurumsal
itibara kaynak harcıyor?
Beklentiniz nedir?

© Meteksan Savunma
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Yakın alan anten ölçüm
altyapısı, Meteksan
Savunma’nın RF
projelerinde yoğun
olarak kullanılıyor.

Murat ERCİYES: Öncelikle Meteksan
Savunma Ar-Ge yapıyor, teknoloji geliştiriyor ve kaynaklarını buraya harcıyor; orada bir yanlış anlaşılma
olmasın. Biz proje yapıyoruz, ürün geliştiriyoruz, bir takım stratejiler ortaya
koyuyoruz. Projelerimizi zamanında
teslim etmemiz, rekabet stratejimizin
bir parçası. Aslında bunu yaptıkça,
müşterimizin nezdinde güven kazanmaya başlıyoruz; itibarımız yükselmeye başlıyor.
Ben bunları yaptığım için mi itibar sahibi oluyorum, yoksa itibarlı olduğum
için mi böyle yapıyorum? Birinci soru
şu: Daha itibarlı olmak için ne yapmam
lazım? İkincisi ise bunu dış paydaşlarımın doğru algılaması için ne yapmam
lazım? Burada yine, az önce saydığım
itibar parametrelerini referans verebilirim. Değerlerinin farkında ol, sahip
çık, mütevazı ol. Kurumsal ve kişisel
egoya kapılmak, sanırım itibar yolunda
en büyük tuzaklardan birisidir. İşte MSI
Dergisi’nin Ekim sayısında yayımlanan
ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız
reklam. Bunun üzerinde epeyce düşünüldü. Biz şirket olarak Cumhuriyet
Bayramı’nı kutlamadık; burada çalışan
insanlarımız adına kutladık. Şirketi çalışanları ile kişiselleştirmek, ona bu
yolla ruh vermek, bana çok güzel ve
anlamlı geliyor. Ama unutmayalım ki,
hem bu reklâmı böyle verip hem de
içeride aksini yaparsak yanarız. İnterwww.milscint.com

Eğer dış paydaşlarınızda ulaşmak istediğiniz duygu güvenilirlik ve
beğenilmek ise bu işinizin düzgün gitmesinde size yardımcı olur,
sürdürülebilirlik sağlar. Yarın bir gün, ola ki bir yerde bir eksiğiniz
olur, bir başarısızlığınız olur -hele ki teknoloji alanında bu çok
olasıdır- yine de müşterinizin büyük resme bakabilmesini sağlar.
net sitemizde, değerlerimiz bölümünde diyoruz ki; “İnsan olmanın en
yüce bir değerler kümesini tek başına
temsil ettiğini ve bu anlamda idarî ve
hiyerarşik hiçbir yapının ve uygulamanın bunun önünde yer alamayacağını
taahhüt ve ilan ederiz”. İçerde, diyelim
ki, bir mobbing vakası olduğu zaman
-ki bu her şirkette olabilir- bunu yapan
bir yönetici olsa bile onu da işten çıkarabiliyor musunuz? İşte biraz önce
bahsettiğim “elma şekerleri” bunun
gibi şeyler.
Meteksan Savunma’daki görevim sırasında başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir şirket ile iş ortaklığına gittik.
Beraber teklif vereceğiz. Teknik çözümümüz, fiyatlarımız, her şey açık. Son
gece, olur ya, anlaşamadık. Öbür gün
teklifler gitti. Biz, onların gördüğü fiyatı
ve teknik çözümü aynen sunduk. O şirket, bizim teknik çözümümüzü kullandı
ve daha düşük bir fiyat verdi. Aslında fiyatı düşürmesi mümkün de değildi...
Ama sonuçta kazanan biz olduk. Müşteri bizim teklifimizi seçti. Çünkü güvenilir olmak böyle bir şey. Diğer teklifi
www.savunmahaber.com

seçseydi de itibar adına yine biz kazanmış olacaktık. Elma şekerlerini almayacaksın. Çok mutluyum ki bugün bu
şirketi idare ederken, bu şirketin bağlı
olduğu Bilkent Holding ve Bilkent camiası değerleri ve uygulamaları ile birebir örtüşüyoruz. Bu çok önemli.
Bugün bir ihalede kazanırsın, yarın
kaybedersin; ama güvenilirliğini hiçbir
zaman kaybetmeyeceksin.
MSI Dergisi: Burada az önce sorduğumuz
“Beklentiniz nedir?” sorusunun tam
cevabı güvenilirlik diyebilir miyiz peki?

Murat ERCİYES: Kesinlikle. Kaybettiğin
anda geleceğin yok. Bir örnek vereyim.
Bugün sektörde fiyat rekabeti yapılıyor.
Ben bunu sonuna kadar destekliyorum.
Rekabet, şirketlerin çalışma verimliliğini arttıran bir şeydir. Bir fiyat veriyorsunuz, diyelim ki 200 milyon dolar. Eğer
indirimlerde 100 milyon dolarla o ihaleyi
kazanmış bir şekilde ihale salonundan
çıkıyorsanız, o gün müşteri kendi performansından memnun olabilir; ama
sizden asla memnun değildir. Yapılan
indirimi düşünebiliyor musunuz?

O mahcubiyetin seviyesini düşünebiliyor
musunuz? 10 sene sonrasını düşüneceksiniz. Çok mutluyum ki Türkiye’de iş
almak uğruna değil de bambaşka bir ülkede aldığı işe alt yüklenici olmamız için
bize gelen yabancı şirketler var. Hatta
bazen şüphe ile karşılıyorum; Türkiye’de bu konuya bağlantı kurulabilecek
offset işleri mi var diye. “Hayır, öyle
değil. Duyduk ki siz işinizi iyi yapıyormuşsunuz” diyorlar.
MSI Dergisi: Kurumsal itibarın,
bir şirkete, özellikle de bizim
sektörümüzdeki bir şirkete
kazandıracağı güvenilirliği; insan
kaynağı, müşteri ve kullanıcı
gibi paydaşlar açısından
değerlendirir misiniz?

Murat ERCİYES: Eğer dış paydaşlarınızda ulaşmak istediğiniz duygu güvenilirlik ve beğenilmek ise bu işinizin
düzgün gitmesinde size yardımcı olur,
sürdürülebilirlik sağlar. Yarın bir gün,
ola ki bir yerde bir eksiğiniz olur, bir
başarısızlığınız olur -hele ki teknoloji
alanında bu çok olasıdır- yine de müşterinizin büyük resme bakabilmesini
sağlar. Özellikle Meteksan Savunma
için söylüyorum, bizim müşterimizin
sözüdür: “Türkiye’deki en zorlu işlere
giriyorsunuz, hepsini de zamanında yapıyorsunuz”. Yapamadığımız zaman
bile bunu ölçülü bir şekilde karşılayacaklar; itibar böyle bir şey.
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Orhan Samast’ı Ankara’ya davet etmek
istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül de konuya büyük önem veriyor.
Bizim sektörümüzde de buna katkı verecek çok sayıda insan var. Bu çalışmaların
tek bir kazananı yok. Sektör olarak itibar
yükselirse herkes kazanır. Bir katkımız
olursa ne mutlu.
Bu noktada bir parantez açıp, kurumsal
itibar ile ilgili, son, belki on yılda çok yanlış anlaşılan, yanlış tüketilen ve bence
büyük bir kandırmaca olan sosyal sorumluluk meselesine de değinmek istiyorum. Bu, sonunda her yerde patladı.
Çünkü şurada okul yapıyorsunuz, burada
konser veriyorsunuz; ama aslında toplum değerleri ile uyumlu değilsiniz, algı
yönetimi yapıyorsunuz. Bir örnek vereyim: Türkiye’de hidroelektrik santrali
(HES)’ler yapılıyor. Doğrudur, yanlıştır,
bunlar tartışılabilir; ama bazı yerlerde
insanlar, yapımı engellemek için gece
nöbet bile tutuyorlar, doğayı korumak
adına. Algınız biraz açıksa şunu görebiliyorsunuz: Bir banka sosyal sorumluluk
projeleri yapıyor, konserler düzenliyor;
ama aynı zamanda, HES’lerin en büyük
kreditörü. Ben kurum olarak, o banka ile
çalışmak istemiyorum.
Şöyle bakmalı: Şirket bir tüzel kişilik ise
o hâlde tüzel vatandaş olarak toplumsal
sorumlulukları olmalı. Bu, sizin değerlerinizde yatıyor. O yüzden sosyal sorumluluk balonunu bir kenara bırakıp,
toplumsal sorumluluklarımızın peşinde
olmalıyız.

Murat Erciyes ve
İtibar Yönetimi Enstitüsü
Başkanı Orhan Samast

İtibar Fonksiyonunun İçinde
Sektör Değişkeni Yoktur
MSI Dergisi: Türk Savunma Sanayisi
açısından gerekli bir kavram mıdır
kurumsal itibar? Yurt içi ve yurt dışı
faaliyetler açısından ayrı ayrı
değerlendirir misiniz?
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Murat ERCİYES: Bence itibar fonksiyonunun içinde sektör değişkeni yoktur. İtibar itibardır. Eskiden Türk Savunma
Sanayisi daha yeni gelişiyor diyebiliyorduk. Şimdi ise yaklaşık 35 senelik bir
sektörden söz ediyoruz. Belirli bir olgunluğa gelindi. Örneğin, 2023 yılı için 25
milyar dolarlık ihracat hedefi konuldu.
Dolayısı ile şirketlerin itibarlı olmasını,
gerek düzenleyici kurum gerekse müşteri herhalde bekler. Fakat hâlâ belli bir
derinliği sağlayabilmek için çalışıldığından, iş buralara gelemedi. İnsanların,
biraz daha geriye çekilip, kurumların
kendi kimliklerini öne koydukları zaman;
50 sene sonrası için yöneticinin bugünkü
sorumluluğuna baktığı zaman, bir ihaledeki 5 puandan ziyade, biraz daha uzağı
görebileceğini düşünüyorum.
Konuya bir de öbür tarafından bakalım:
İtibar iskambil kâğıdından yapılmış bir ev
gibi. Savunma sektöründen de sektör dışından da; Türkiye içinden de dışından da
çok sayıda örnek verilebilir. Büyük, devasa yapılar bir gecede yıkıldı. İtibar
maalesef çok çabuk kaybedilebiliyor.
Kaybedilmesinin sebebi dış etmenler
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değil. İtibar nasıl iç etmenlerle oluşuyorsa yıkılması da içeriden oluyor; çoğunlukla da o elma şekerlerinden
kaynaklanıyor. Müşterinin bilmesi gereken bir şeyi söylemediğinizi, sakladığınızı
düşünün. Bunun elle tutulan sonuçları
sözleşmedeki cezai şartlar olabilir; ama
gerçek ve büyük sonucu, tamir edilmeyecek boyutta bir güvensizliktir ve maddî
sonuçları cezalardan çok daha ağır olabilir.
MSI Dergisi: Çok sayıda oyuncunun
bulunduğu sektörümüzde, neden
“kurumsal itibar” konusunda Meteksan
Savunma öne çıktı?

Murat ERCİYES: Bu sorunun cevabı, nelere değer verdiğiniz, önceliklendirdiğiniz ile ilgili. Biz kurumsal itibar
konusunun önemli olduğunu düşünüyorsak bununla ilgili sektöre, yani halkla
ilişkiler ajanslarına, reklam ajanslarına
ve iletişimcilere biraz destek olmamız
lazım. Eskiden çok belli başlı şirketler
varken, bugün o şirketlerin büyük çoğunluğu yabancı şirketlerin uzantısı hâline geldiler, diğer yandan neredeyse
sanayi sitelerindeki matbaalar, yanlarına
bir grafik tasarımcı alarak “Ağabey, sana
bir kurumsal yapalım” demeye başladılar. Bir defa, burada bir sorumluluk hissediyoruz. Sektörü desteklemek lazım,
bu işe gönül verenleri desteklememiz
lazım. İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı
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İtibar iskambil kâğıdından yapılmış bir ev gibi. Savunma sektöründen
de sektör dışından da; Türkiye içinden de dışından da çok sayıda
örnek verilebilir. Büyük, devasa yapılar bir gecede yıkıldı. İtibar
maalesef çok çabuk kaybedilebiliyor. Kaybedilmesinin sebebi
dış etmenler değil. İtibar nasıl iç etmenlerle oluşuyorsa yıkılması da
içeriden oluyor; çoğunlukla da o elma şekerlerinden kaynaklanıyor.

MİLGEM’in sonarında Meteksan Savunma’nın imzası
yer alıyor.
www.milscint.com

© Meteksan Savunma

Kurumsal İtibarı Yönetmek
Konsept Olarak Kolay
MSI Dergisi: Kurumsal itibarın yönetimi
zor mu? Meteksan Savunma kurumsal
itibarını nasıl yönetiyor?

Murat ERCİYES: Kurumsal itibarı yönetmek, aslında konsept olarak kolay bir
şey; çünkü “yap” ve “yapma”ları var. İtibarı oluşturmak, yönetmek, sürdürmek
ve itibarın lekelenmesini engellemek için
doğrudan bir şey yapmıyorsun; örneğin,
“Haydi itibarımızı yükseltelim” diye işe
girişmiyorsun. Günlük faaliyetlerini, az
önce konuştuğumuz bağlamda ve kapsamda sürdürüyorsun ve itibar sahibi olmana sebep olacak kimlik bileşenleri
kazanmaya başlıyorsun. Buraya gelirken, paydaşların nezdinde algının da
oluşması için bir şeyler yapıyorsun. Kurumsal itibar ile ilişkili ne yapıyorsun? İlk
önce, içeride, müşteride değer yarattığını düşündüğün unsurların arkasında
duruyorsun ve şirketin, her zaman bunları yerine getirmesini teminat altına alıyorsun. Tüm bunlar, aslında zaten
yaptığın, projelerle ilgili işler. İkincisi,
değerlerine sadık kalıyorsun. Müşteriyi
yanıltmıyorsun; ters algı yönetimi asla
yapmıyorsun. Diğer taraftan, kurumsal
itibarı oluşturduktan sonra, o kurumsal
itibarın algılanması ile ilgili halkla ilişkiler çalışmasına başlıyorsun. Bunlar dolaylı masraflar olduğu için ve bizim
iddiamızda, sözleşme bedellerinin, genel
giderler dışında yüzde 90’ından fazlasının ürüne gitmesi gerektiği için, algılanma konusunda bugüne kadar daha
düşük bir profil çizdik. Müşterimize uzanabileceğimiz kanallardan birisi de
medya. Doğru kanallardan gitmek lazım.
Her yerde, her kanalı kullanamazsınız;
kanallarınızın da itibarlı olması gerekir.
Bu noktada MSI Dergisi’ne de teşekkür
ediyorum.
MSI Dergisi: Kurumsal İtibar
Müdürlüğünüz ve diğer ilgili birimlerin
yapılanması nasıl?

Murat ERCİYES: Kurumsal İtibar Müdürlüğü, ağırlıklı olarak dış paydaşlar gözündeki imajımız ile ilgili çalışmalar
yapıyor. Bu işi fiilen dışarıya yaptırıyoruz.
Şirket bünyesindeki yapı, veri toplama ile
ilgili çalışıyor. İtibar Yönetimi Enstitüsü
ile çalışma planımız var. Bizim sektörümüzde, maalesef müşteri memnuniyet
endeksini ve müşteri güvenilirlik endeksini ölçen kuruluşlar yok. Bu seneki
stratejik planımızda, anahtar göstergeler olarak bu iki endeks için hedefler
koyduk. Bu endekslerin çıkartılması işini
www.savunmahaber.com

Silindirik Basınç Tankı,
su altı akustiği alanında
bir mükemmeliyet
merkezi olan Meteksan
Savunma’nın
önemli altyapılarında
birisini oluşturuyor.

Bizim sektörümüzde, maalesef müşteri memnuniyet endeksini ve
müşteri güvenilirlik endeksini ölçen kuruluşlar yok. Bu seneki stratejik
planımızda, anahtar göstergeler olarak bu iki endeks için hedefler
koyduk. Bu endekslerin çıkartılması işini de dışarıya yaptıracağız;
çünkü bağımsız birilerinin bu çalışmayı yapması gerekiyor.
de dışarıya yaptıracağız; çünkü bağımsız
birilerinin bu çalışmayı yapması gerekiyor. Bizim tüm paydaşlarımızla konuşacaklar. Meteksan Savunma hakkındaki
algı ve bu algının neticesinde; güvenilirlik, itibar ve memnuniyet ile ilgili bir tablo
ortaya çıkartılacak.
Bunlarla bağlantılı olarak, itibarın finansal performans parametresi ile ilgili bir
eksiğimiz var. Aslında bir zorunluluk
değil bu; ama sanki halka açık, borsada
işlem gören bir şirket gibi, o standartta
bir faaliyet raporunu 2014 yılı sonunda
çıkartmayı ve herkese açmayı planlıyoruz. Bunun çok etkili olacağını düşünüyorum. Onun dışında, sektör yayınları ve
aktiviteleri dışında fazla bir mecramız olmadığını görüyorum. Kuşkusuz, gerçek
mecra yaptığımız iş.

Markalaşma Vurgusu
MSI Dergisi: Konferansta yaptığınız
konuşmada, “iyi işler itibar yaratmıyor”
şeklinde bir ifadeniz var. Nedir kurumsal
itibarı yaratan? Kurumsal itibar
yaratmada iletişim araçlarını (basın,
sosyal medya vs.) nasıl kullanıyorsunuz?

Murat ERCİYES: Cümlenin aslı şu: İyi projeler iyi şirketler yaratmazlar; ancak iyi
şirketler büyük projelere imza atabilirler”.
Bunun istisnaları var tabi; şahane bir iş
yapıp ardından şirketi kapatabilirsin de.
Uzun vadede ise durum farklı; bizim sektörümüzde de bazı şirketler, projesi bitince kapattılar. “Müşteri bana iş vermedi”
diyemezsiniz. Bir sebebi var ki vermedi.
Demek ki iyi şirket değilsiniz. İyi şirket de
itibarlı şirkettir. İtibar sahibi olduğunuzda
da o itibari korumanız lazım.
Sosyal medyada nerede, ne yaptığımızı
söylediğimiz, yaydığımız kanal olarak
Twitter’ı kullanıyoruz. Maalesef itibarın zedelenmesi çok hızlı oluyor ve sosyal
medya bu konuda çok etkili. “Yanlış anlaşıldım, bir dakika” diye bir şey yok. Sektöre
göre oldukça çok sayıda olan takipçilerimizi, takip etmeye devam edecekleri şekilde bilgilendiriyoruz.Yurt dışı ile ilgili
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın da dikkat çektiği bir olgu var: Marka
yaratmak. İtibar ile doğrudan ilişkili olmasa da ilintili olan “müşteride oluşturduğunuz algı” kavramını, yurt dışı pazarlama
açısından
irdelememiz
gerekiyor.
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MSI Dergisi: Büyük bütçeler mi
ayırıyorsunuz kurumsal itibar için?

Bu sene müşteri memnuniyeti ve müşterilerimizin bize duyduğu
güven ile ilgili bir çalışma yapacağız. Müşterilerin ve dış paydaşların
kuruma ne kadar güvendiği ile ilgili çok rahat olunmaması gereken
bir dünyada yaşıyoruz. Yapacağımız ilk şey bunu ölçmek. Türkiye’de
bazı sektörlerde bu endeksler var; savunma sanayisinde yok.
ile ilgili çok rahat olunmaması gereken
bir dünyada yaşıyoruz. Yapacağımız ilk
şey bunu ölçmek. Türkiye’de bazı sektörlerde bu endeksler var; savunma sanayisinde yok.
Kurumsal itibar konusunda mutlaka eksikliklerimiz vardır. Bazı parametrelerde
düşük puanlar gelmesini bekliyorum;
böylece neyi düzeltmemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Zaten eksiklerimiz yoksa
daha tehlikeli bir yerdeyiz. Çünkü kurumsal itibar endeksinin 100 puanı yok.
Taşı çatlatsan 99’a gelirsin. Daha fazla
güven oluşturmak için yapabileceğimiz
bir şey her zaman vardır. Hisseleri borsada işlem görmeyen bir şirket olarak
faaliyet raporu açıklamayı neden düşüneyim ki yoksa? Aslında bu raporlar da
© Meteksan Savunma
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Murat ERCİYES: Aslında kurumsal itibarı
oluşturmak ve yönetmekle ilgili büyük paralara ihtiyaç yok. Özellikle bizim sektörümüz için söylüyorum; çünkü sektör küçük,
herkes birbirini tanıyor ve kullanıcı ile hep
birebir ilişki içerisindeyiz. Biz tüketici pazarında olsak, örneğin kuru kahve satıyor
olsak, tüketiciye dokunmak için çeşitli
müşteri gruplarının takip ettikleri mecralara reklâm vermemiz, marketlerde raf
satın almamız vs. gerekir; orada değişik
bir dünya var. Bizim sektörümüzde ise
kendimizi anlatmak için özel mecralara
çok fazla ihtiyacımız yok. İtibar için çok
para harcanmasına da gerek yok; ama çalışmaları daha sıkı tutmak gerekiyor;
çünkü dış paydaşlarımıza olağanüstü
yakın durmaktayız. Yine kuru kahve örneğine baktığımızda, kahveye nohut kattığınız Twitter’da yayılsa, bunun olumsuz
etkisi mutlaka olur; ama biraz zaman alabilir. Bizim sektör öyle değil; birden etkisi
oluyor. Başta söylediğim şeyler için paraya değil, iradeye ihtiyaç var. O elma şekerini yememek için bütçeye gerek yok.
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Şirket için algı oluşturabilirsiniz ya da bir
ürününün marka bilinirliği ve algısını oluşturabilirsiniz. Meteksan Savunma için
örnek vereyim. Biz birkaç alanda çalıştığımız için, kurum algısına önem veriyoruz,
ürün marka bilinirliği bunun üzerine bina
edilecek gibi görünüyor. Diğer yandan,
uluslararası pazarda bizim bir takım hedeflerimiz var. Rafta hazır ürünler geliştirme çalışmalarımız var ve bunları yurt
dışında başarı ile pazarlamak istiyoruz.
Bunun için, işletmeler arası (B2B) kanallara yönelmeliyiz. O kanallarda da şirketin
kurumsal algısı kadar ürüne de bakılıyor.
Bir marka yönetimine gitmemiz gerekiyor.
Önümüzde epey yol var, çalışmamız lazım.
Türkiye’de müşteri ile doğrudan iletişim
içinde olabildiğimiz için şanslı bir sektörüz,
müşteri de bize açık. Ama yurt dışı öyle
değil. Olumlu anlamda algı yönetimi üzerinde çalışırken, yurt dışı için hem ürün
markasına hem de kurumsal tanıtıma
daha fazla yöneleceğiz gibi geliyor bana.

Eksiklerimiz Var
MSI Dergisi: Kurumsal itibar konusunda
eksiklikleriniz var mı? Varsa, neler
olduğunu düşünüyorsunuz?

Murat ERCİYES: Olmaz mı? Bu sene
müşteri memnuniyeti ve müşterilerimizin bize duyduğu güven ile ilgili bir çalışma yapacağız. Müşterilerin ve dış
paydaşların kuruma ne kadar güvendiği
MSI Dergisi - Kasım 2013

Bir ürün portföyü oluşturmak, Meteksan Savunma’nın
kısa vadeli hedefleri arasında yer alıyor.

borsada hisse alıp satanların umurunda
değil bence. Ama benim müşterim daha
çok merak eder. Benim bilançomdaki
büyümeyi, öz kaynak oranımı, borçlanma
kabiliyetimi, kârlılığımı, overhead’lerimi
merak eder. Çünkü on sene sonra bu
şirket burada duracak mı, benim işimi
yapacak mı diye merak eder.
MSI Dergisi: Kurumsal itibar konusunda
sektöre tavsiyeleriniz var mı?

Murat ERCİYES: Estağfurullah, belki birkaç öneri olabilir:
n Birincisi, ya olduğun gibi görün
ya da göründüğün gibi ol,
n İkincisi, değerlerine kesinlikle
sahip çık,
n Üçüncüsü, müşteride yarattığın
değerin peşinde ol ve gözünü sadece
ona dik,
n Dördüncüsü, elma şekerlerine
asla uzanma.
Bakın, bunları yaparken daha hiç para
harcamadık. Bir defa bunları yapacaksınız ve hep yapar olacaksınız. Ondan
sonra, bu kimliği içselleştirmek ve şirketteki herkesi bu noktaya getirmek gerekiyor. Bu bazen zor bir süreç. Bunun
için bazen acı reçeteler yazmak zorunda
kalabiliyorsunuz. Daha sonra da tüm
bunların, paydaşlarda düzgün olarak algılanmasını sağlamanız gerekiyor.

Meteksan Savunma Genel Müdürü
Murat Erciyes’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdığı ve
verdiği bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
www.milscint.com
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130- Performans Garantisi İçin Meteksan Savunma
Karinaya Monteli Sonar

Hasan ÇİTÇİ, Ünsal ORLU
132- Denizaltı Radar Elektronik Destek Sistemleri

Evren SÖĞÜTLÜ, İbrahim TEKİN
136- İstanbul Deniz Müzesi, Yeni ve Modern Çehresi ile
Yeniden Ziyarete Açıldı

Özgür Deniz KAYA
137- Dz.K.K.lığı, Cumhuriyet’in 90. Yılını Çeşitli
Etkinliklerle Kutladı
138- Savaş Sistemi Entegratörü Bakış Açısıyla
Askeri Gemi İnşa Faaliyetleri

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı

DSS ÖZEL
SELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 2008 yılında imzalanan ilk su altı akustik sistem sözleşmesi
kapsamında yürütülen “Denizaltılar İçin Torpido Karşı
Tedbir Sistemi” geliştirilmesi projesinde, tamamen özgün olarak yurt içi imkânlar ile geliştirme ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiş; elde edilen ürünler, Türk Bahriyesinin
kullanımına sunulmuştur. Proje kapsamında kazanılan önemli
teknolojik yetenekler;
n Su altı ortamı ve torpido tehdit senaryo aktörlerinin
modellenmesi
n Piezoelektrik seramik tabanlı çok oktavlı silindirik
transdüser geliştirilmesi
n Programlanabilir akustik gürültü üreteç ve
yükselteçleri geliştirilmesi
n Geniş bant ve dar bant akustik sinyal işleme teknikleri
n Dar bant sinyal izleme ve analiz, darbe tespit yetenekleri
n Aldatma sinyal işlem ve algoritmaları geliştirilmesi
n Denizaltıdan sahte hedef (dekoy) fırlatma tecrübeleri
n Torpido sakınma harekâtı karar destek algoritmaları
geliştirilmesi
n Denizaltılarda sistem entegrasyonu
olarak sıralanabilir.
Bahse konu çalışmalarda, özellikle yurt içindeki üniversite,
araştırma kurumları ve KOBİ’lerde teknoloji ve bilgi birikimi
sağlanmasına gayret edilmiştir. Bu kapsamda; TÜBİTAK
BİLGEM ile simülasyon ve modelleme konusunda; TÜBİTAK
SAGE ile su altı ortamına uygun ısıl bataryalar konusunda;
ODTÜ Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümleri ile aldatma
elektroniği ve dekoy mekanik yapıları konusunda, BİLKENT
Üniversitesi Akustik Sensör Teknolojileri Araştırma Merkezi
(BASTA) ile çok oktavlı transdüser ve sinyal yükseltici birimi
konularında Ar-Ge çalışmaları yürütülmüştür.
Projenin, hem tasarım hem de üretim faaliyetleri aşamalarında,
elektronik kartlar, mekanik birimler, transdüser seramikleri,
mekaniği ve polimer kaplamaları gibi bir kısım faaliyetlere yönelik olarak da KOBİ’lere gerekli eğitimler sağlanmıştır.

A

HIZIR ve Kazanımları
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Bu çalışmalara paralel olarak, su üstü gemilerine torpidolara
karşı savunma imkân ve kabiliyetleri sağlayan HIZIR sistemi,
ASELSAN öz kaynakları ile geliştirilmeye başlanmıştır. HIZIR
sistemi kapsamında; torpido tehdidini tespit etmek amacıyla
kullanılacak çekili sensör dizini ile karıştırma imkânı sağlayan
çekili dekoy ve bu yapının ağır deniz koşullarında çekilmesini
sağlayan yedekleme düzeneği; çekili dizinden alınan sinyallerin
işlenmesi, bilgilerin değerlendirilmesi, sergilenmesi ve sakınma önerilerinde bulunulması kabiliyeti; platformdaki savaş
yönetim sistemi ile iletişim sağlanması kabiliyeti; gemi dışı karıştırma / aldatma imkânı sağlayan harcanabilir dekoy ve bunların atılmasını sağlayan pnömatik fırlatıcı (lançer) düzeneği
bulunmaktadır.
HIZIR sistemi, torpido tehlikesinin mevcut olduğu değerlendirilen sahalarda yedeklenen tespit dizini vasıtasıyla tehdit torpidoların,
n Tespitini (erken ihbar ve ikaz),
n Sınıflandırılmasını (aktif, pasif vs.),
n Konumlandırılmasını ve Takibini
sağlamaktadır,
Bu bilgiler kullanılarak sistem tarafından;
n En uygun karşı tedbir uygulama önerisi,
n Bilgilerin Savaş Yönetim Sistemi (SYS)’ne aktarımı
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ASELSAN’ın
Su Altı Akustik
Alanındaki
Kazanımları
ve Hedefleri

ASELSAN, su altı akustik teknolojisi ile
ilgili çalışmalarına, 2006 yılında, öz
kaynakları ile başlamıştır. Dönem
içerisinde su altı akustik konusunda
yurt içindeki diğer kurum ve firmalara
yönlendirilen faaliyetler ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
yürütülen çalışmalar da göz önüne
alınarak, yapılan çalışmaların tekrar
edilmemesi amacıyla Türkiye’de eksik
kalan hususların tamamlanması
yönünde projelere ağırlık verilmiştir.
ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri
Grup Başkanlığı
Tespit bilgilerinin ve karşı tedbir önerilerinin sergilenmesi
Çekili veya sarf edilebilir dekoyların kullanımı
gerçekleştirilmektedir.
Denizaltılar için torpido karşı tedbir sistemi projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, transdüser–hidrofon teknolojileri kapsamında; %100 yurt içi imkânlarla piezoelektrik
seramik tabanlı transdüser tasarlama, geliştirme, üretim teknoloji ve altyapıları kazanılmış; ayrıca, akustik sinyal işlem ve
aldatma algoritmaları konularında çalışmalar gerçekleştiril-

n
n
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miştir. Kazanılan bu yetenekler, ASELSAN öz kaynaklarıyla
gerçekleştirilen HIZIR projesinde kullanılmıştır. HIZIR Projesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, özelikle akustik sinyal işleme teknolojileri kapsamında;
n Geniş–dar bant akustik sinyal işleme,
n Sinyal izleme / analiz,
n Çekili hidrofon dizini,
n “Tespit-Sınıflandırma-Konumlandırma” (DCL / Detection,
Classification, Location) işlemciler ve algoritmaları
konularında,
tasarım, geliştirme, üretim teknoloji ve altyapıları kazanılmıştır.
Denizaltılar ve su üstü gemileri için torpido karşı tedbir sistemleri faaliyetleri paralelinde, 2010 yılında, ASELSAN öz kaynaklarıyla başlatılan milli imkânlar ile tek ışınlı iskandil (KULAÇ)
geliştirme projesi, 2011 yılında tamamlanmıştır. Bu ürün ile,
AY sınıfı denizaltılar için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından açılan tedarik ihalesine iştirak edilmiş ve yurt dışı üretici
ile rekabet edilerek ihale kazanılmıştır. Hâlen sistemin denizaltılara entegrasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Proje
kapsamında kazanılan önemli teknolojik yetenekler aşağıda
özetlenmiştir:
n Programlanabilir darbe sinyal üreteçleri
n Darbe yayın, yankı dinleme anahtarlama
n Aktif darbe yankıları sinyal işlem
n Aktif darbe yayını ve yankı tespit algoritmaları
n Yerli transdüser tasarımı ve üretimi
ASELSAN tarafından 2006 yılında alınan deniz projelerine yönelme kararları doğrultusunda planlanarak günümüze kadar
gerçekleştirilen önemli su altı akustik sistem altyapı yatırımları
ve sistem çözümleri ile ürünler Şekil-1’de verilmiştir.
ASELSAN tarafından gerçekleştirilen akustik teknolojileri
altyapı yatırımları arasında, akustik ölçüm havuzu ve konumlandırma sistemi, büyük basınç tankı, ODTÜ Yalıncak su altı
akustik ölçüm altyapısı ilk göze çarpan büyük kalemlerdir.
Bunların yanı sıra küçük basınç tankı, empedans analizör,
piezo seramik test cihazı, muhtelif transdüser (projektör) ve
hidrofonlar, sonlu eleman tasarım ve simülasyon yazılımları
ile akustik yayılım / sonar performans modelleme yazılımları
da tedarik edilerek kullanıma alınmıştır.
Şekil - 1 ASELSAN’ın su altı akustik sistem çözümleri, ürünleri ve altyapıları.

Torpidoya Ramak Kaldı
Torpido karşı tedbir sistemleri konusunda; hâlihazırda geliştirilmiş olan HIZIR sisteminin, müteakip MİLGEM, LST, LPD gibi
su üstü platformlarına entegrasyonu; denizaltılar için farklı boyutlarda aldatıcı / karıştırıcılar geliştirilmesi ve geliştirilen
ürünlerin denizaltılara entegrasyonu çalışmaları planlanmıştır.
Gelecek ihtiyaçları kapsamında, “wake homing” torpidoların
karıştırılması ve aldatılması hususlarıyla tehdit torpidoların
aktif olarak aranmasını sağlayacak aktif sonar diziniyle ilgili
araştırmalar ve “hard kill” kapsamında NATO çalışma gruplarındaki faaliyetler sürdürülecektir. Benzer şekilde iskandil sistemlerinin gemi inşa ve modernizasyon kapsamında üretimi
çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca, denizaltıların mukavim
tekne dışına monte edilebilecek lançer geliştirme çalışmaları
da sürdürülmektedir.
ASELSAN, su altı akustik teknolojileri yol haritası çerçevesinde,
2006 yılından itibaren hedeflediği akustik teknolojilerin yurt
içinde kazanılması kapsamında, çalışmalarını emin adımlarla
sürdürmektedir. Bu çalışmalar arasında, transdüser ve hidrofon tasarımları ile aktif sonar, pasif sonar ile çekili sensör dizini
geliştirme ve üretimi; klasik ve ileri akustik sinyal işleme teknolojileri yer almaktadır. Bu teknolojik kazanımlardan yola çıkılarak su altı akustik sistem geliştirme ve üretim
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği farklı projeler ve ürünler planlanmıştır. Özellikle su üstü ve su altı platformlar için torpido
karşı tedbir sistemleri geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetleri
kapsamında elde edilen ürün ve sistemler, ilgili alanlarda Türk
Bahriyesinin kullanımına sunulmaktadır.
209 sınıfı denizaltıların su toplarından atılabilecek boyutlarda
ve ileri teknolojik özellikleri olan akustik aldatıcı ve karıştırıcı
ailesini dünyada ilk olarak ASELSAN üretmiş ve bu alanda
muktedir olarak dünyada sayılı firmalar arasında yerini almıştır. Bu projelerden elde edilen bilgi birikimi, tecrübe ve kazanımlardan yola çıkılarak su altı akustiği teknolojileri yol
haritasında öngörülen torpidoya karşı savunma torpidosu
(“hard kill” torpido) geliştirme çalışmalarına ASELSAN öz kaynakları ile başlanılmıştır. Klasik su altı akustik sistem teknolojilerine tamamen hâkim olan ASELSAN, artık geleceğe dönük
hedeflere ulaşmaya yönelik ileri teknolojileri kapsayan faaliyetlerine devam etmektedir.
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HAVELSAN’ın
Ar-Ge Çalışmalarından Bir Kesit:

Denizaltı Torpido Atış
Kontrol Sistemi Projesi

u makale, son yıllarda su altı teknolojisi alanında atılım
yapan ve savaş yönetim sisteminden dalış simülatörüne
kadar çok sayıda proje gerçekleştiren HAVELSAN’ın,
2012 yılında başlattığı bir diğer Ar-Ge projesi olan Denizaltı Torpido Atış Kontrol Sistemi (TORAKS) çalışması hakkında bilgi sunmaktadır.

B

Denizaltı ve Torpido

Tüm Görseller:
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Denizaltı gemileri, gizlilik ve yüksek tahrip gücü özellikleri ile son yüzyılın en dikkat çeken savaş platformları oldular. Denizaltıya yüksek tahrip gücü avantajını
sağlayan ise ileri teknoloji kullanımı ile her geçen gün daha
da etkili olan ağır torpidolardır. Denizaltıdan ateşlenen ağır torpidoların, düşmanda ne kadar ağır kayıplara yol açabileceği, ilk
kez, günümüzden 99 yıl önce, küçücük bir Alman denizaltı gemisinin, 1 saat içinde, 3 heybetli İngiliz kruvazörünü batırması
ile görülmüştür. Bu tarihten sonra, stratejik bir harp platformu
olarak kabul gören denizaltılar ve onların en önemli silahı olan
torpidolar, İkinci Dünya Savaşı’nda da çok etkili bir silah olarak
kullanılmış ve günümüze kadar
sürekli geliştirilmişlerdir.
Atıldıktan sonra düz seyreden
ve buhar gücü ile çalışan ilkel
torpidolar, günümüzde yerlerini, elektrik ya da gaz türbini
ile tahrik edilen, güdülebilen,
gerçek ve sahte hedefleri anlayabilen ve gerçek hedefe yönelebilen modern torpidolara
bırakmışlardır. Bu torpidoları
atabilecek denizaltı gemilerinin de modern atış kontrol sistemleri ile donatılmış olmaları
gerekmektedir.

MSI Dergisi - Kasım 2013

Ar-Ge yatırımlarına büyük önem veren
HAVELSAN, 2012 yılı için, şirket
kaynaklarının %5’ini (AB ortalaması)
Ar-Ge harcamalarına ayırdı.
HAVELSAN, araştırma ve geliştirmeye
gösterdiği özenin ödülünü, 2012 yılında,
önce Ar-Ge gelirleri dalında
500 sanayi şirketi arasında birinci
olarak ve sonrasında da Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından, “Nitelikli Ar-Ge Personeli
Yetiştirilmesi” dalında birinci
seçilerek aldı. HAVELSAN’ın
Ar-Ge gelirlerine katkıda
bulunan özgün ürünü Gemi
Veri Dağıtım Sistemi ise
TESİD’in 2012 yılı “Yenilikçiliğin
Ticarileştirilmesi” ödülüne
layık görüldü.
Orhan K. BABAOĞLU /
obabaoglu@havelsan.com.tr
Nejat GÖKBAKAR
ngokbakar@havelsan.com.tr

www.milscint.com

Neden Torpido Atış Kontrol Sistemi?
Modern torpido, tahrip gücü ve caydırıcılığı ile alelade bir güdümlü mermiden daha etkili ve pahalı bir silahtır. Dünya çapında az sayıda üretici tarafından geliştirilen bu tür torpidoların
dışsatımları devlet kontrolü altındadır ve son derece sıkı kurallara, kısıtlamalara tabidir. Doğal olarak bu özel silahı kullanacak platformun, o platformda yer alacak donanımın ve o
donanımda koşacak yazılımın da aynı derecede sofistike olması
beklenir.
Bir torpido atış kontrol sistemi, temel anlamda torpidonun, hedefe ulaşıp onu tahrip edecek şekilde ateşlenmesini sağlayacak fonksiyonlar dizisini başlatıp sonlandıracak gerekli
donanım ve yazılımı ihtiva eden bir arayüzdür. Gemi komutanından aldığı talimatlar ile torpidoyu, yüksek emniyet ve vuruş
olasılığı ile hedefe yönlendirir ve bunu yaparken de yüksek seviyede otomasyondan yararlanır. Tıpkı modern torpidolar gibi,
modern atış kontrol sistemleri de son derece gelişmiş yazılım
ve donanıma sahiptir. Mülkiyet hakları, teknik bilgi ve modelleme algoritmaları da üretici firmalar tarafından kıskançlıkla
korunur.
Bu farkındalık ile HAVELSAN, teknoloji transferinin yanı sıra
Ar-Ge ve bizzat üretim yaparak edindiği bilgi birikimi ile su altı
alanında ihtiyaç duyulan kritik sistem olan torpido atış kontrol
sistemini, yerli ve özgün olarak geliştirmek üzere yola çıkmış
bulunmaktadır. HAVELSAN’ın kısaca TORAKS adı verilen bu
çalışmadaki hedefi, denizaltılarımızda kullanılmak üzere tedarik edilecek tüm modern torpidoların, denizaltı savaş yönetim
sistemine tam entegrasyonunu sağlayacak ortak bir alt yapının
hazırlanmasıdır.

yapan denizaltının emniyetinin sağlanmasında ve torpidonun
hedefe güdülmesi işlemlerinde kullanılır.
Torpido A/K Sistemi Arayüz Modülü, torpido ön atış şartlarının
kontrol edilmesini, hedef ve gemi bilgilerinin sisteme girilmesini, grafik ve nümerik bilgilerin kullanıcıya geri beslenmesini
sağlar. Son olarak Lokal Atış Paneli, Torpido A/K Sistemi’nin
Komuta Kontrol Sistemi ile bağlantısının kesilmesi veya acil
durumlarda, kısıtlı imkânlarla da olsa torpido atışının yapılmasını sağlayacak olan basitleştirilmiş bir ateşleme konsoludur.
HAVELSAN’ın özgün ürünü “SEDA” Sonar Entegre Denizaltı
Komuta ve Kontrol Sistemi’nin bir ana alt sistemi olarak tasarlanan TORAKS’ın modüler yapısı; mevcut platformlara, bağımsız torpido atış kontrol sistemi olarak tek başına (stand alone)
veya denizaltıdaki komuta ve kontrol sistemine “tam entegre”
şekilde, kolaylıkla entegrasyonuna olanak sağlamaktadır.

Sistemin Kısa Tanıtımı

Avantajları

Sistem bünyesinde yer alacak şekilde geliştirilmek üzere tasarlanan arayüz modülleri;
n Torpido İletişim Modülü (TİM),
n Torpido Angajman ve Platform Emniyet Modülü (TAPEM),
n Torpido Atış Kontrol (A/K) Sistemi, Arayüz Modülü
n Lokal Atış Paneli (LAP)
olarak sayılabilir.
Torpido İletişim Modülü, torpido ile atış kontrol sistemi arasında bilgi alışverişini gerçekleştirerek, ateşleme dizininin tamamlanmasını, torpidoya güdüm sinyalinin aktarılmasını ve
torpidodan gelen kontrol sinyalleri ile hedef bilgilerinin sisteme
aktarılmasını sağlar.
Torpido Angajman ve Platform Emniyet modülü ise seçilmiş
hedeflere angajman planlarının oluşturulmasında, hedef savaşabilirlik analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde, atış

HAVELSAN-TORAKS’ın benzer sistemlere göre üstünlükleri;
n Yerli ve özgün bir sistem olması,
n Geliştirme ve bakım tutum kolaylığı,
n Milli angajman taktiklerinin geliştirilme ve uygulanmasına
olanak sağlaması,
n Farklı denizaltı platformlarının farklı entegrasyon
ihtiyaçlarına cevap verebilecek modüler ve geliştirilebilir
bir yapıda olması,
n Entegre komuta kontrol sistemine sahip olmayan denizaltı
platformlarında A/K sistemi olarak kullanılabilmesi,
n Mevcut veya tedarik edilecek / geliştirilecek torpidolar için
donanım ve yazılım olarak adapte edilebilmesi
şeklinde sayılabilir.
HAVELSAN, TORAKS’ın fikri mülkiyet ve isim haklarını almak
üzere gerekli işlemleri de başlatmıştır.

www.savunmahaber.com
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Taktik Simülatörlere
Meteksan Savunma İmzası
Deniz Harp Oyunu Sistemi (DEHOS)

imülasyon teknolojileri alanındaki faaliyetlerini, 2012 yılında, ayrı bir yapılanma ile “Simülasyon Sistemleri
Grubu (SSG)” adlı şube bünyesinde yürütme kararı alan
Meteksan Savunma, aynı yıl içerisinde, harp oyunları ve askeri
simülasyon yazılımları alanında ülkemizde önemli bir birikim
oluşmasını sağlayan Deniz Harp Oyunu Sistemi (DEHOS) projesini tamamlayarak Dz.K.K.lığının kullanımına sundu.
Bilindiği üzere DEHOS, Dz.K.K.lığının bilgisayar destekli harp
oyunu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; muharip unsurların, görevlerini, envanterdeki tüm platform silah ve sensörleri kullanarak icra etmelerine; mevcut planları denemelerine ve
konsept platform ve sistemlerin etkinliklerini değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan bir yapısal
simülasyon sistemidir. DEHOS’ta platform, silah, sensör, karşı
tedbir ve muhabere ana modelleri altında 35 farklı model; envanterde yer alan 1000’in üzerinde alt sistemi içerecek şekilde
modellenmiş durumdadır.
Bir yandan DEHOS’un mevcut yeteneklerinin iyileştirilmesi ve
geleceğin teknolojilerine uyumlandırılması için çalışan Meteksan Savunma SSG ekibi, diğer yandan da kazanılan tecrübe ve
birikimlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında benzer projelerde değerlendirilebilmesi için önemli gayret gösteriyor. Meteksan Savunma yetkilileri, yaptıkları araştırmalar ve
gerçekleştirdikleri yurt dışı ziyaretlerinde, özellikle deniz kuvvetlerine yönelik taktik eğitim konusunda önemli bir ihtiyaç olduğunu gözlemlemiş. Bu kapsamda, geliştirilen ürünlerin
teknolojik değişimler, uluslararası müşterilerin talep ettiği
özellikler ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda taktik kullanım özelliğinin arttırılması, 3 boyutlu görsellik yeteneğinin kazandırılması, birlikte çalışabilirlik yeteneğinin iyileştirilmesi ve
müşterek kullanıma uygun altyapıların sağlanması gibi çalışmalar ile yeni bir ürün ailesini potansiyel kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni ürün ailesi ile birlikte, SSG
ekibinin; “Türk ve Dünya Deniz Kuvvetleri için Lider Simülasyon
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Deniz Harp Oyunu Sistemi ile Yangın
ve Yara Savunma Eğitim Simülatörleri
gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) için önemli simülasyon
projelerini yürüten Meteksan Savunma
Simülasyon Sistemleri Grubu, bu alanda
oluşturduğu altyapı ve tecrübelerini,
taktik eğitim sistemlerine aktarıyor.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
Çözümleri Sunma” hedefine bir adım daha yaklaşacağı da işaret ediliyor. Bu amaçla öncelikli olarak yüksek seviyeli mimari
(High Level Architecture / HLA) uyumlu ilk milli koşum zaman
altyapı yazılımı olan SimBA-RTI ve yapısal simülasyon sistemlerinde kullanılacak 3 boyutlu (3B) görselleştirme altyapısı olan
MetVis isimli ürünleri geliştiren Meteksan Savunma, bu ürünleri 2014 yılı başında pazara sunacak.

MetVis

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen MetVis ile simülasyon
sistemlerinin ihtiyaç duyduğu 3B görselleştirme fonksiyonlarının
karşılanması amaçlanmıştır. Ürün, aynı zamanda “Arttırılmış
Gerçeklik (Augmented Reality / AG)” uygulamalarını da destekler
durumdadır. Ürünün geliştirme çalışmalarında önemli kilometre
taşları geçilmiş ve 3B görselleştirme, OpenGL teknolojisi ile
gerçekleştirilebilir duruma gelmiştir. Sistemin DEHOS ile
entegrasyonu ve AG fonksiyonları üzerindeki çalışmalar ise devam
etmektedir. (http://ssg.meteksan.com/metvis)
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Taktik Eğitim Sistemi

Tablo 1. Çok Seviyeli Eğitim

Taktik eğitim, bilindiği üzere askeri alanda en fazla tercih edilen
eğitim yöntemlerinden birisidir. Taktik eğitimler, çoğunlukla personelin gerçek hayatta ya da savaş koşullarında kullanacağı araç
ve yöntemler ile eğitilmesini amaçlar. Uçuş simülatörleri ve
sonar operatör eğitim konsolları, bu tip eğitim sistemlerinin örnekleri arasındadır. Bu tip sistemlerin en önemli özelliği, kişiye
gerçek hayatta kullanacağı sisteme çok benzer geri beslemeler
verebilmesidir. Diğer kuvvetlerde olduğu gibi, deniz kuvvetleri
için de taktik eğitim vazgeçilmez unsurlardandır. Bir gemi için
en kritik bölgelerden biri olan savaş harekât merkezi (SHM) kapsamında, gerek operatör eğitimleri gerekse tim/takım eğitimleri,
ihtiyaç duyulan başlıca eğitimler arasındadır. Dünyada operatör
eğitimleri (radar, sonar, elektronik harp vb.), karada konuşlu olarak geliştirilen ve gerçek sistemle neredeyse aynı arayüzlere
sahip simülasyon yazılımları ile yapılabilmektedir. Buna ek olarak, bazı modern komuta kontrol sistem konsolları, içlerinde eğitim modları gömülü olarak sunulabilmektedir. Bu gömülü eğitim
ve simülasyon modu ile kullanıcıların, gerçek sistem üzerinde
sanal hedefler yaratılarak oluşturulan ortamda eğitim görmeleri
sağlanabilmektedir. Özellikle ABD donanmasında olduğu gibi,
nükleer yakıt ile çalışan deniz platformlarında görev yapan ve
anakaraya yılın çok sınırlı zamanları çıkabilen personel için bu
tip gömülü eğitim sistemleri çok faydalı olsa da bu durum tüm
donanmalar için geçerli değildir.

EĞİTİM TİPİ
Operatör Eğitimi

SEVİYE
Giriş / Orta

SHM Eğitimi

Giriş / Orta

Filotilla Eğitimi

İleri

Deniz Harp Oyunu Sistemi (DEHOS)

Gemi personeli için, aşağıdaki eğitim sistemlerinden söz etmek
mümkündür:
n Otonom su altı cihazları
n Köprü üstü
n Makine dairesi
n SHM/Tim
n Operatör konsolu (Muhabere, sonar, silah vb.)
n GMDSS (Global Maritime Distress Safety System)
Bu sistemlerden köprü üstü, makine dairesi, GMDSS ve operatör
konsolu simülatör/eğitim sistemleri, ülkemizde üzerinde çalışılmış ya da çalışması devam eden başlıklardır. SHM/Tim eğitimleri
ise dünyada adına en çok çözüm üretilen konu başlıklarından biri
olup, genellikle “Action Speed Tactical Trainer (ASTT)” adı altında, farklı firmalar tarafından geliştirilen onlarca sistem mevcuttur. Bu sistemlerin temel amacı, SHM personelinin taktik
karar verme süreci kapsamındaki eğitimine destek sağlamaktır.
Farklı harp nevilerinin desteklendiği bu tip sistemler, daha önce
bahsedilen taktik eğitim sistemlerin genel özellikleri nedeniyle
gemilerde kullanılan MOC (Multifunctional Operator Console /
Çok Fonksiyonlu Operatör Konsolu) yapısına yakın ya da benzer
arayüzlere sahiptir. Dünyada bu tip eğitim ihtiyaçları için geliştirilmiş birçok ürün olmasına rağmen, hem ülkemizde geliştirilmiş
milli bir sistemin olmaması ve dünyadaki mevcut ürünlerin kullanım ömürlerinin azalması hem de DEHOS’un ileri teknoloji ve
maliyet etkin bir taktik eğitim sisteminin geliştirilmesi için önemli
bir altyapı sağlaması, Meteksan Savunma’nın bu alanda çalışmaya başlamasında belirleyici olmuştur.
www.savunmahaber.com

İÇERİK
• Giriş Seviye Yönerge ve Doktrin Uygulamaları
• Taktik Resim Oluşturma
• Sensör / Silah Kullanımı, EMCON Uygulamaları
• Çeşitli Seyir, Nizam ve Manevra Uygulamaları
• Köprü üstü-SHM Koordinasyonu Uygulamaları
• Orta Seviye Yönerge ve Doktrin Uygulamaları
• Ekip Çalışması
• İleri Seviye Yönerge ve Doktrin Uygulamaları
• Ekip Çalışması
• Görev Hazırlık / Prova
• Taktik Geliştirme

Tamamen kendi öz kaynakları ile “Taktik Eğitim Sistemi” geliştirme faaliyetlerine başlayan Meteksan Savunma SSG mühendisleri, sistemi; DEHOS simülasyon altyapısının üzerine
inşa edilen, SHM’de yer alan su üstü, su altı, hava ve elektronik
harp çok fonksiyonlu konsollarında yerleşik işlevlere sahip,
dünyadaki benzerlerinden üstün ve yeni teknolojik gelişmeleri
içeren bir taktik eğitim sistemi olarak tarif ediyorlar.
Geliştirilmeye başlanan sistem tamamlandığında, aşağıdaki
özelliklere sahip olacak:
Çok Seviyeli Eğitim: Sistem, sahip olacağı etkin konfigüre edilebilir yapısı ile farklı amaçlar için kullanılabilir olacak. Sistemde, temel gemi eğitimini temsilen, bir kübik içerisinde 4
adet konsol yer alması planlanıyor. Sistem, toplamda 10 adet
kübiği, diğer bir deyişle, toplamda 40 adet konsolu destekleyecek. Kübikler, “Operatör Eğitimi” kapsamında, ayrı senaryoları koşturabilecek. Buna ek olarak “SHM Eğitimi” kapsamında
yine her kübik ayrı bir senaryoyu koşturabileceği gibi, karşılıklı
oyunu desteklemek amacıyla birden fazla kübik, aynı senaryo
kapsamında da kullanılabilecek. Daha kapsamlı tip ve tim eğitimlerini içeren “Filotilla Eğitimleri” için ise tekli ya da çoklu
kübik kullanımı mümkün olabilecek. Bu sayede sistem, her
türlü eğitim ihtiyacına cevap verebilecek kullanım opsiyonlarına sahip olacak. Sistem ayrıca, su üstü harbi, denizaltı harbi,
denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, mayın harekâtı
(taarruzi ve tedafüi) ve elektronik harp nevilerini de destekleyecek (Tablo 1).
MOC Fonksiyonları: Sistem, farklı SHM’lerde yer alan konsolların ortak fonksiyonel özelliklerine sahip olacak. İlgili fonksiyonların gemi komuta kontrol sistemlerinin ayrılmaz birer
parçası olduğu ve platformdan platforma değişiklik gösterdiği
bilinmekte olup, bu kapsamda alan uzmanlarının desteği ile
mevcut kullanılan sistemlere yakın özelliklere sahip ve farklı
rollerdeki personelin aşina olduğu şekilde kullanabileceği ekranlar ve fonksiyonlar geliştiriliyor. Sistem, modern komuta
kontrol sistemlerine benzer şekilde, 3 ekranlı bir konsol içerecek. En üstte yer alan dokunmatik ekran 3B görselleştirme,
S-57 harita gösterimi ve kontrol ekranları için kullanılacak.
Kontrol ekranları, gemilerde aşina olunan sistemlere uygun
geliştirilecek. Modüler yapı sayesinde, ileride farklı gemilere
ve komuta kontrol sistemlerine ait ekranların rahatça eklenebileceği eklenti yapısı sağlanacak. 3B görselleştirme, oyuncular için elektro-optik (EO) sensör ya da periskop görüntüsü
içerirken, aynı konsolu kullanan sistem yöneticileri, tüm oyunu
3B sentetik ortam üzerinden izleyebilecekler. Bu ekranın altında, yine eklenti yapısına uygun olarak tasarlanmış taktik
resim ekranı yer alacak. Masaya gömülü ve boyut olarak daha
küçük olan ekran ise muhabere fonksiyonları için kullanılacak.
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Modeller: Sistem, bu seviye bir eğitim
sistemi için gerekli olan yüksek sadakatli
su üstü, denizaltı, uçak ve helikopter platform modellerine sahip olacak. Sistem,
farklı seviyede eğitimleri desteklemek amacıyla, gemi komuta kontrol sistemi modeline
de sahip olacak. Bu kapsamda, seçili veri
linklerinin kabiliyetleri ile uyumlu olarak,
taktik resim paylaşımı mümkün olabilecek.
Sistemde yer alacak modeller, şöyle sıralanıyor:
n Silah Modelleri:
G/M, G/T, füze,
CIWS, top, bomba,
su bombası, mayın vb.
n Sensör Modelleri:
Radar, sonar, elektronik destek (ED),
elektronik taarruz (ET), elektronik
karşı tedbir (EKT), elektro-optik (EO),
kızılötesi, dost-düşman tanıma (IFF),
Manyetik Anomali Dedektörü (MAD)
n Karşı Tedbir Modelleri:
Chaff, flare, decoy
3B Görselleştirme: Taktik eğitim için vazgeçilmez olan
3B görselleştirme, geliştirilen MetVis adlı ürünün bu sistemin entegre bir parçası olması ile sağlanacak. 3B gösterim yeteneklerinin, EO sensör ve periskop görselleştirmelerinin yanı
sıra özellikle debrief ve izleme fonksiyonları için kullanılması
hedefleniyor.

SİMBA-RTI
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HLA, günümüzde hem simülasyon sistemlerinin daha kolay ve
bağımsız birimler hâlinde geliştirilebilmesi hem de diğer
simülasyon sistemleri ile entegrasyonu için önemli bir standarttır.
Bu kapsamda, hâlihazırda IEEE 1516 en yaygın olarak kullanılan
HLA standardıdır. Koşum Zaman Altyapısı (Run Time Infrastructure
/ RTI) ise bu standartlara uygun olarak geliştirilen ve simülasyon
sistemleri için ihtiyaç duyulan birtakım servisleri hazır olarak
sunan ara katman yazılımlarıdır. Hâlen dünya pazarında farklı
üreticiler tarafından geliştirilmiş, tamamı yabancı, yaklaşık
10 adet ticari RTI ürünü var ve Türkiye’deki şirketler de dâhil
simülasyon geliştiricileri bu yazılımları projelerinde kullanıyorlar.
Farklı simülasyon sistemlerinin entegre edilmesi, birlikte ve
aynı anda kullanılması ile simülasyon sistemlerinin tek tek
çalıştırılması durumunda elde edilemeyecek verilere ulaşılması ve
analizlerin yapılması mümkün olabiliyor. Bu açıdan simülasyon
sistemlerinin, entegre olabilecek şekilde, standartlara uygun
olarak geliştirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Özellikle savunma
sanayisi projelerinde HLA/RTI standartlarına uyum bekleniyor
ve ilgili standartlar, neredeyse tüm millî simülasyon sistemleri
tarafından kullanılıyor.
SimBA-RTI, Meteksan Savunma SSG tarafından, IEEE 1516
standardına uyumlu olarak, savunma sanayimizin temel hedefi
olan milli ürün esaslarına göre, TÜBİTAK Ar-Ge desteği ile
geliştirilmiş ilk milli Koşum Zaman Altyapısı ürünüdür.
SimBA-RTI, Meteksan Savunma’nın kendi bünyesinde geliştirdiği
küçük / büyük tüm simülasyon sistemlerinde kullanılır hâle gelmiş
ve test ortamında RTI ihtiyaçları için tamamen bu ürün
kullanılmaya başlanmıştır. (http://ssg.meteksan.com/simbarti)
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Örnek taktik ekran görüntüsü.

S-57 Harita Desteği
ve ARPA Radar Konsol
Fonksiyonu: Harita masası ve köprü üstü koordinasyonu eğitimi için sistem,
S-57 harita gösterim özelliğine sahip olacak.
DEHOS Entegrasyonu: Stratejik / operasyonel eğitim ihtiyaçları için geliştirilen DEHOS’un bu tip bir taktik eğitim
sistemi ile entegre edilmesinin, daha kapsamlı eğitim, analiz ve değerlendirme imkânı sağlayacağı değerlendiriliyor.
Hatta ileride Taktik Eğitim Sistemi arayüzü ile DEHOS’a
bağlanılarak oyuna katılımın mümkün hâle getirilmesi hedefleniyor.
Araçlar: Sistem; planlama, koşturma ve faaliyet sonu inceleme fazlarına desteklemek için gerekli tüm araçlara sahip
olacak. “Envanter Tanımlama Aracı” ile sistemin ihtiyaç duyduğu tüm modeller etkin arayüzler ile tanımlanabilecek.
Bu araç, aynı zamanda DEHOS envanterinde tanımlı
model bilgilerini de çekebilecek yeteneğe sahip olacak.
3B görünürlük analizi

www.milscint.com

Çevre koşullarının görselleştirilmesi

NTDS sembolojisine uygun 2B/3B taktik resmin gösterimi

CBML (Coalition Battlefield Management Language) standardını destekleyecek “Senaryo Planlama” aracı ile taktik
eğitim senaryosu, oyuncular ve unsurlar belirlenecek. “Senaryo Koşturma Aracı” ile tanımlı senaryolar, belirlenecek
istemcilerden bağlanılacak şekilde yükleyip koşturulabilecek. “Analiz Aracı” ile tanımlı raporlar üzerinden oyun analizi
ve değerlendirmesi yapılabilecek. “Debrief Aracı” ile de koşturulan oyunların tekrar izlenmesi sağlanabilecek.
Sistemin yetenekleri şöyle özetlenebilir:
n Rafta hazır donanım kullanımı
n Gerçekçi platform, sensör, silah ve hasar / onarım
modelleri
n Platform seviyesi otomatik davranışlar
n Ortam şartları ve modelleri
n Veri linki simülasyonu ile taktik resim
paylaşımı
n WAN üzerinden uzaktan erişim
n 40 konsola kadar ölçeklenebilirlik
n VOIP üzerinden muhabere
n Farklı harp nevileri için hazır senaryolar ve
n SimBA-RTI ile HLA uyumluluk
Geliştirilmekte olan üründe şu anda DEHOS altyapısı üzerine
S-57 harita gösterimi ve entegrasyonu tamamlanmış durumda.
Ayrıca, su üstü harbi konsol fonksiyonları tamamlanma aşamasına gelmiş.
Meteksan Savunma, DEHOS altyapısını esas alarak geliştirmeye devam ettiği Taktik Eğitim Simülatörü ürününü gelecek yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geliştirme
çalışmalarına devam edilmekle birlikte, ürünün detaylı teknik özellikleri şekillendirilirken, özellikle Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımızın mevcut ve olası ihtiyaçlarının da karşılanabileceği esnek bir altyapının oluşturulması amaçlanıyor.
Şimdiden birçok yabancı ülkeden ürüne yönelik bilgi talebinde bulunulduğunu belirten Meteksan Savunma yetkilileri, ürünün ülke içinde tamamlanmasının ardından çok
önemli bir ihracat potansiyeline sahip olacağını değerlendiriyorlar.
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Örnek S-57 harita gösterimi
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Deniz Platformları İçin
Vazgeçilmez Ortak:

FİGES

© FİGES

Kara ve hava sistemlerinden
farklı olarak, seri üretimden çıkan
ilk platformun, aynı zamanda prototip ya da
test platformu olarak da işlev gördüğü deniz
sistemlerinde; modelleme, analiz ve simülasyon
çalışmaları, kritik bir öneme sahip. FİGES,
Türkiye’nin özgün deniz platformları macerasının
başlangıcı sayılabilecek MİLGEM Projesi’nden
itibaren, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’na
ve sektör firmalarına bu çalışmalarda destek olarak,
platformların ve alt sistemlerinin, öngörüldüğü gibi
performans göstermesi konusunda önemli
çalışmalar gerçekleştirdi. FİGES İstanbul Tuzla Ofisi
kapsamında yürütülen bu çalışmaları ve gelecek
hedeflerini, FİGES İstanbul Yapısal Analizler ve
Mekanik Tasarım Ekibi Yöneticisi Tayfun Gülem
ve Uzman Mühendis Ufuk Küten ile konuştuk.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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Savaş BİÇER: FİGES’in denizcilik
alanındaki mühendislik çalışmalarının
başlangıcı hakkında kısaca bilgi
verir misiniz?

Tayfun GÜLEM: Deniz platformları ile ilgili çalışmalarımızın başlangıcı, MİLGEM
Projesi oldu. HEYBELİADA gemisinin
global mukavemet analizlerini gerçekleştirmek üzere, Ercenk Aktay arkadaşımız görev aldı. 6 aylık modelleme
sürecinin ardından, ben de çalışmalara
katıldım ve 2006 yılının Kasım ayından
2010 yılına kadar, kesintisiz MİLGEM
Proje Ofisi’nde çalıştım. 2009 yılından itibaren, Ufuk Küten arkadaşımızın Yeni
Tip Karakol Botu (YTKB) Projesi kapsamında gerçekleştirdiği global mukavemet analizleri ile DEARSAN Tersanesi’ne
de hizmet vermeye başladık. Gerek
MİLGEM gerekse YTKB projesi için çalışmalarımızı, çalışmalardaki gizlilikler nedeniyle müşterilerimizin ofislerinde
gerçekleştirdik. Şu an, denizcilik projelerimizi yürüttüğümüz FİGES İstanbul
Ofisi’nde, denizcilik konularının yanında
FİGES’in faaliyet gösterdiği tüm alanlarda hizmet veriyoruz. Deniz platformlarına takılan silah sistemleri ile ilgili
çalışmalar, Ankara Ofisimiz tarafından
gerçekleştiriliyor; diğer tüm çalışmalar
ise İstanbul Ofisi’nin sorumluluğunda
bulunuyor.
Savaş BİÇER: FİGES İstanbul Ofisi’nin
mevcut durumu ile ilgili bilgiler iletebilir
misiniz? Bu kapsamda; personel sayısı,
personelinin eğitim durumu ve uzmanlık
alanları ile ofisin odaklandığı konular
ve FİGES’in genel cirosundaki oranı
gibi bilgileri okuyucularımızla
paylaşabilir misiniz?

Tayfun GÜLEM: FİGES’te ciroyu satış ve
mühendislik oluşturuyor. Biliyorsunuz
4 ilde ofislerimiz var: İstanbul, Ankara,
İzmir ve Bursa. Bizim ekibimizin mühendislik cirosundaki payı, yüzde 30-40 seviyesindedir. İstanbul Ofisi’nde mekanik
© MSI Dergisi

Yeni Tip Karakol Botu
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animasyon, simülatör tasarımı, veri toplama sistemleri, test sistemleri konularında uzmanlaşmıştır.
Son olarak akışkanlar dinamiği alanında
ise, form optimizasyonu, lokal optimizasyonlar, susturucu geri basınç ve sıcaklık hesaplamaları, hava emiş, egzoz
tasarımları baca gazı yayılma analizleri,
sevk sistemi analizleri, yanma ve radyasyon, ses altı (subsonic) ve ses üstü (supersonic) akışlar, elektronik ekipman
soğutma tasarımları, yakıt pilleri ve türbin tasarımları konularında uzmanlıklarımız olduğunu söyleyebiliriz.

analizleri, yıldırım etkileri analizleri konularında; yüksek frekanslı elektromanyetik analizler konusunda ise yüksek
frekans komponentlerinin üç boyutlu
modellenmesi, tasarımı ve analizleri konularında çalışmaktadır. Radar kesit
alanı (RKA), anten tasarımı ve analizi, RF
mikrodalga devre tasarımı ve EMC / EMI
analizleri konuları ise elektromanyetik
ekibimizin özel olarak uzmanlaştığı konulardır.
Mekatronik ekibimiz ise sistem modelleme, kontrol sistemleri tasarımı ve gerçeklemesi, sinyal işleme, görüntü
işleme, akıllı görme sistemleri, 3 boyutlu
www.savunmahaber.com

FİGES Başından Beri
Sektörün Yanında
Savaş BİÇER: Askeri denizcilik
faaliyetlerine yönelik FİGES’in sunduğu
hizmetleri, şimdiye kadar görev aldığı
projelerden de bahsederek,
ana başlıkları ile sıralayıp
detaylandırır mısınız?

Tayfun GÜLEM: MİLGEM Projesi’nden
başlayalım. Bu projede yaptığımız çalışmalar, aslında diğer projelerde yaptığımız birçok çalışmayı kapsıyor. MİLGEM,
şok dayanımı isterleri olan bir gemi. Projedeki ilk işimiz, global mukavemet analizleri olarak isimlendirildi. Daha sonra,
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tasarım ve yapısal analizler ekibi olarak
8 kişiyiz. Ekibimizde analiz mühendislerinin yanında mekanik tasarımcı arkadaşımız da bulunmakta. Ekibimizde;
mekanik tasarım ve statik yapısal analizler, yorulma, titreşim, patlama, düşme
gibi analizleri gerçekleştiriyoruz. Ofisimizde, bizim ekibimize ek olarak elektromanyetik, akışkanlar dinamiği,
mekatronik, satış ve iş geliştirme gruplarımız da dâhil toplam 30 kişi var. Elektromanyetik grubumuzun başında
Yrd. Doç. Dr. Deniz Bölükbaş; mekatronik grubumuzun başında ise Dr. Remzi
Artar bulunmakta. Bu ekiplerimizin yöneticileri İstanbul ofis merkezli çalışmalarına rağmen, ekip olarak tüm ofislerde
personelleri bulunuyor ve tüm Türkiye’ye hizmet veriyorlar.
Uzmanlıklarımıza gelecek olursak; elektromanyetik grubumuz alçak frekanslı
elektromanyetik analizler konusunda
özellikle elektrik motoru / generatörü
tasarımları ve analizleri, güç elektroniği
tasarımları, yüksek gerilim elektrostatik

FİGES İstanbul
Yapısal Analizler ve
Mekanik Tasarım
Ekibi Yöneticisi
Tayfun Gülem ve
MSI Dergisi
Uluslararası İlişkiler
Koordinatörü
Savaş Biçer

hava emiş ve egzoz sisteminin tasarımını
gerçekleştirdik. Bu tasarımın, akışkanlar mekaniği ve yapısal analizlerle korelasyonunu yaptık. Projede daha sonraki
çalışmamız, su altı patlama analizi oldu.
Türkiye’de bu analizi, bir gemi için bilgisayar ortamında gerçekleştiren ilk firma
FİGES’tir. MİLGEM Projesi’nde ayrıca,
titreşim analizleri kapsamında, deniz suyunun etkisinin de katıldığı, “eksu kütleli” olarak tabir edilen analizleri
gerçekleştirdik. Bu konuda da Türkiye’de bir ilke imza attık. Son olarak, gemideki çeşitli kritik bileşenler için yerel
şok analizleri yaptık.
Toparlayacak olursak; projede 4 adet iş
paketini üstlenmiş olduk:
n Global Mukavemet Analizleri
n Su altı Patlama Analizleri
n Hava Emiş Egzoz Sistemi Tasarımı
n Lokal Şok Analizleri
Tüm bu süreçte, MİLGEM Proje Ofisi’ndeki Dz.K.K.lığı personelinden büyük
destek gördük. Bu vesile ile bir kez daha
MİLGEM’i tasarlayan ve geliştiren, şu
anda Dizayn Proje Ofisi, o zamanlardaki
adıyla MİLGEM Proje Ofisi’ne teşekkür
ederiz. Bu sırada Ufuk Bey de YTKB projesinde rol aldı ve orada, bu çalışmalara
ek bir iş paketini gerçekleştirdi.
Ufuk KÜTEN: DEARSAN ana yükleniciliğinde yürütülen YTKB’de, Susturucu
Projesi’ni gerçekleştirdik. Bildiğiniz
üzere, gemi bileşenlerinin birçoğu tersanelerde üretiliyor; fakat geminin maliyetini oluşturan bazı ana bileşenler,
örneğin ana makina gibi, dışarıdan alınıyor. Gemi maliyetini azaltacak, yerlilik
oranını arttıracak çalışmalar da bu ana
bileşenlere yönelik çalışmalar oluyor.
Bunların biri de ana makina üzerinde bulunan ve gürültü seviyesini düşüren,
susturucu denilen ekipman. Susturucular, genelde ana makina üreticisinin, tersaneye, “Şu firmadan tedarik et, aksi
takdirde o ekipman ile ilgili sorumluluk
almam.” dediği bileşenler. Biz bu durumu YTKB’de kırdık. Nasıl kırdık? Genel
Müdürümüz Dr. Şadi Kopuz’un doktora
konusu, zaten akustik üzerineydi. Biz, İs-
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FİGES İstanbul Yapısal Analizler ve Mekanik Tasarım Ekibi Yöneticisi Tayfun Gülem,
Uzman Mühendis Ufuk Küten ve FİGES Genel Müdürü Dr. Şadi Kopuz
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Savaş BİÇER: Susturucunun yanı sıra
egzoz konusunda da çalışmalarınız
bulunuyor. Bu çalışmalarınızla ilgili de
bilgi verebilir misiniz?

Tayfun GÜLEM: Egzoz konusunda, Akkartal Marina firması ile yaptığımız çalışmayı örnek olarak verebiliriz. Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 18 m’lik
botlarının inşasını gerçekleştiriyorlar.
Bizim de oradaki görevimiz, hava emiş
egzoz sisteminin, susturucu ile birlikte
tasarlanması. Projede bir takım isterler
var: Geri basıncının 30 mbar’ın üzerinde
olmaması; ses seviyesinin 110 dB’nin altında olması gibi. Bunların, hem akustik
tasarımını yapıyoruz hem de ürettiriyoruz. Aslında biz mühendislik firmasıyız,
üretime girmemiz ilginç karşılanıyor;
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Çağdaş Çözümler
Pek çok şeyi Türkiye’de ilk defa
yaptığımız için, aynı zamanda da
öğreniyoruz. RKA konusunda
eksikliklerimiz vardı.
Yrd. Doç. Dr. Deniz Bölükbaş’ın
TÜBİTAK’tan geçerek FİGES’te
çalışmaya başlaması ile bu
konuda önemli bir adım attık.
DEARSAN ile yakın çalışıyoruz;
onlarla yapabileceğimiz ortak
çalışmalara yönelik bir çalıştay
düzenlemeyi planlıyoruz.
ama bu çalışmamız ile üretimi yapabilecek firmaları da tanıma fırsatı bulduk ve
ileride bizimle çalışacak tersanelere
önerebileceğimiz ortaklar edindik. Bir
anlamda bir portföy yarattık.
Savaş BİÇER: FİGES’in deniz platformları
konusunda henüz görev almadığı
diğer alanlardaki çalışmalar ve projeler
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Tayfun GÜLEM: Pek çok şeyi Türkiye’de
ilk defa yaptığımız için, aynı zamanda da
öğreniyoruz. RKA konusunda eksikliklerimiz vardı. Yrd. Doç. Dr. Deniz Bölükbaş’ın TÜBİTAK’tan geçerek FİGES’te
çalışmaya başlaması ile bu konuda
önemli bir adım attık. DEARSAN ile yakın

Savaş BİÇER: Kara ve hava araçları
projelerinde olduğu gibi, prototip
geliştirip, bunun üzerinde testler
gerçekleştirdikten sonra seri üretime
geçme gibi bir çalışma şekli, gemi
ve denizaltıların yüksek maliyetleri
nedeniyle, deniz araçları sektöründe
uygulanamıyor. Deniz araçlarında,
seri üretimin ilk ürünü, aynı zamanda
prototip ürün işlevini görüyor.
Bu açıdan baktığımızda, FİGES’in sektöre
sunduğu hizmetler, daha da kritik hâle
geliyor diyebilir miyiz? Bu konuda
neler söylemek istersiniz?

Tayfun GÜLEM: Bu konuda STM’nin çalışmalarını örnek verebiliriz. STM, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi
Projesi’nde, geminin inşası başlamadan,
tasarım faaliyetleri kapsamında, tüm
analiz ve simülasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Biz de bu projede, bazı iş
paketlerinde yer alıyoruz. Global mukavemet analizlerini ve hava emiş egzoz
sistemi tasarımını gerçekleştiriyoruz.
Belirttiğiniz gibi, prototip olmadığı için
analiz öne çıkıyor. Bizim analiz yöntemlerimizin çoğu, küçük ya da lokal ölçümlerle test edilip doğrulanıyor. Henüz inşa
edilmemiş bileşenler üzerinde bu analizleri yapmak çok büyük bir avantaj.
Savaş BİÇER: FİGES; MİLGEM, YTKB,
MOSHIP ve RATSHIP projelerinde yapısal
analizleri gerçekleştirdi. Kara ve hava
araçları ile karşılaştırıldığında, deniz
araçlarına yönelik bu tür analizlerin

© FİGES

tanbul Tersanesi’nden bir mühendis ve
akışkanlar dinamiği grubundan arkadaşlarla birlikte YTKB’deki susturucuların akustik ve CFD (Computational Fluid
Dynamics / Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) hesaplamalarını yaptık. Bunları
seyir tecrübelerinde ölçtük. Ölçümlerle
analiz sonuçlarının örtüştüğünü gösterdik; bu konuda makaleler de yayınladık.
Bu çalışma, maliyette de önemli bir kazanımla sonuçlandı. Bu süreçte bize her
konuda desteğini esirgemeyen ve yerlileştirme konusunda güvenen Taner Akkaya’ya teşekkür ederiz.
Bu konuda bir TÜBİTAK projesi de teklif
edildi ve onaylanarak 1 Ekim itibari ile
başladı. Susturucu tasarımı konusunda,
rakiplerimizin kullandığı özel yazılımlar ve
kütüphaneler var. Bunlar olmadığı zaman,
her proje için baştan hesaplamalar ve
analizler yapmak gerekiyor ve bunun da
maliyeti yüksek oluyor. TÜBİTAK projesi
kapsamında, kendi yazılımımızı geliştireceğiz. Proje sonuçlandığında, bu alandaki
rekabet gücümüz artacak.

çalışıyoruz; onlarla yapabileceğimiz
ortak çalışmalara yönelik bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. Araştırma Merkezi Komutanlığı ile sistem modelleme
ve kontrol konuları üzerine yoğun bir
eğitim programı gerçekleştireceğiz, bize
bu fırsatı sağlayan değerli Mustafa Civelek Albayımıza teşekkür ederiz. Mevcut
çalışmalarımıza ek olarak, gemi üzerinde koşan çeşitli yazılımların millileştirilmesi konusunda da rol almak
istiyoruz. Örneğin, bu konuda da YALTES
ile görüşüyoruz.

www.milscint.com
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nitelik ya da nicelik olarak farklılıkları
var mı? Örneğin, gemi gövdesi çok
daha büyük boyutlu; o yüzden analizler
çok daha fazla işlem gücü gerektiriyor
vb. gibi?

Su Altı da
Kapsama Alanına Giriyor

Tayfun GÜLEM: Deniz platformları dediğimizde, boyu 100 m, 200 m olan gemiler
gündeme geliyor. Bunların modellenmesi ve analizleri zaman alıyor; hatta
bazı durumlarda, suyu da modellemeniz
gerekebiliyor. Yaptığımız çalışmaların en
can alıcı noktası, modelleme kısmı. En
çok vakit harcadığımız kısım bu. Modelleme tamamlandıktan sonra, yapılacak
analizlerle ilgili prosedürler belli. Bu
tabloda, şöyle bir düşüncemiz var: Modelleme kısmını yazılım aracılığı ile standart hâle getirip, süreci hızlandırmak.
Bunu yapan hazır yazılımlar var; ama
onlar da denizcilik sektörünün %80-90’ı
tarafından kullanılan ANSYS yazılımları
ile uyumlu değil. ANSYS ürünlerinde
kullanılabilecek bir modeli, en azından
ana boyutları çıkartabilecek bir yazılım
geliştirmek istiyoruz. Tabii bunun için
bütçe, zaman ve ekibe ihtiyaç var. Böyle
bir çalışma, gelecek planlarımız arasında yer alıyor.

Tayfun GÜLEM: Görev aldığımız Yeni Tip
Denizaltı Projesi’nde, denizaltıda kullanılacak ekipmanların, ilgili standartlar uyarınca belli şok isterleri var. Bu standartlar
çerçevesinde bir hesap yöntem dokümanı
çıkarttık ve ana yükleniciye sunduk. Projede bir bileşen ya da alt sistem tedarik
edileceği zaman, test imkânı olmayan ya
da teste gerek duyulmayan durumlarda,
bu analizlerle isterlerin karşılanıp karşılanmayacağı test edilecek. Projede, şu
ana kadar bahsi geçen, bir çok ekipman
var. Hangileri analizlere girecek, şu anda
belli değil. Buna da STM karar verecek.
STM ile bir iyi niyet anlaşması imzalamak
üzereyiz. Bütün teklif dokümanları ve teknik dokümantasyon tamamlandı.
Bunun yanı sıra FİGES’in bir Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar-Ge projesi olarak
başlattığı, Denizaltı Manevra Modeli Geliştirme (DEMMOG) Projesi’nden bahsedecek
olursak bu projede, denizaltı platformunun
su altındaki manevra hareketinin gerçeğe

Savaş BİÇER: FİGES’in denizaltı
platformları ile ilgili çalışmaları
hakkında bilgi verebilir misiniz?

uygun olarak modellenmesi hedefleniyor.
Söz konusu benzetimin gerçekleştirilmesi,
öncelikle doğru bir manevra dinamiği modelinin oluşturulmasına, hidrodinamik
kuvvetlerin doğru hesaplanmasına ve
çevre şartlarının sisteme olan etkilerinin
doğru belirlenmesine bağlı. Bu Ar-Ge çalışması kapsamında, modelin geliştirilmesi
ile metodoloji ve bilgi birikiminin milli imkânlar çerçevesinde yerli sanayiye
katılması ve ülkemizde gerçekleştirilecek
olan su altı platformları ve simülatör projelerinde kullanılmasına olanak sağlanmış
olacak.
Savaş BİÇER: Su altı akustiği de sektörün
üzerinde çalıştığı, gündemdeki konular
arasında yer alıyor. FİGES bu alanda
ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor?

DSS ÖZEL
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Tayfun GÜLEM: Bu alanda doktora
yapan bir arkadaşımız var; tabii Genel
Müdürümüz Dr. Şadi Kopuz’un da uzmanlığı var. Su altı akustiği alanında iş
birliği yapmayı planladığımız yerli bir
firma da bulunuyor; hâlen görüşmelerimiz sürüyor. Bu gelişmeler öncesinde,
MİLGEM Projesi’nde de konu ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Gemilerde, özellikle
pervaneler ve bazı iç ekipmanlar, gürültü
kaynağı oluyorlar. Bunlar, gemi içinde
gürültü kaynağı oldukları gibi, gemi dışına da gürültü yayıyorlar ve bu ikinci
durum, geminin akustik izini azaltmak
kapsamında giderilmeye çalışılan gürültü türü olarak öne çıkıyor. MİLGEM
Projesi’nde, gürültü kaynaklarından su
altına yayılan gürültü ile ilgili çalışmalar
yaptık. Daha sonra, analiz ve hesaplamalarımız sonucunda bulduğumuz değerlerin, seyir testleri sırasında yapılan
ölçümlerle büyük oranda örtüştüğünü
öğrendik.
Savaş BİÇER: FİGES olarak 5 Temmuz’da,
denizcilik sektörünü yoğun bir katılımla
bir araya getirdiğiniz “Askeri ve Sivil
Denizcilikte ARGE ve İleri Mühendislik”
başlıklı bir etkinlik düzenlemiştiniz.
Bu etkinlik kapsamındaki hedefleriniz
ve etkinliğin geleceğine ilişkin neler
söyleyebilirsiniz?
112

Tayfun GÜLEM: FİGES, uzun yıllardır
yoğun pazarlama çalışmaları yapan bir
firma. Özellikle Bilgisayar Destekli Mühendislik Konferansımız, 17 yıldır devam
ediyor. Sanıyorum bu örnekler, bizi denizcilik ve gemi inşa sektörünü bir araya
getireceğimiz bir etkinlik düzenleme fikrine getirdi. Denizcilik projelerindeki deneyimlerimiz ve tanışıklıklarımız, ayrıca
Genel Müdürümüz Dr. Şadi Kopuz’un bu
yöndeki arzuları ve destekleri, bizleri
tüm sektörü kapsayacak bir etkinlik
yapmamız yönünde cesaretlendirdi ve
fikri gerçeğe dönüştürdük. Etkinliği
planlarken etkinliğin denizcilik ve gemi
inşa sanayisinde ileri mühendislik tek-

MSI Dergisi - Kasım 2013

Etkinliği planlarken etkinliğin denizcilik ve gemi inşa sanayisinde ileri
mühendislik teknolojilerinin kullanımı konusunda karşılıklı bilgi paylaşımını sağlayacak bir platform oluşturmasını hedefledik. Böylece,
konusunda uzman sivil ve askeri sektör temsilcileri ile akademisyenlerimizi bir araya getirerek tanışıklıkların artmasına ve sektörde sinerji oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladık.
nolojilerinin kullanımı konusunda karşılıklı bilgi paylaşımını sağlayacak bir platform oluşturmasını hedefledik. Böylece,
konusunda uzman sivil ve askeri sektör
temsilcileri ile akademisyenlerimizi bir
araya getirerek tanışıklıkların artmasına
ve sektörde sinerji oluşmasına katkıda
bulunmayı amaçladık. Değerli konuşmacılarımız ve 150 kişiyi aşkın katılımcımızdan aldığımız olumlu geri
beslemeler, etkinliğimizde amaçlarımıza ulaştığımızı gösteriyor. Hatta birçok katılımcımız, bu etkinliğin her yıl
düzenlenmesinin çok iyi olacağını bildirdi. Başarıya ulaşmamızda, tüm konuşmacılarımızın ve katılımcılarımızın
katkısı en başta gelen etmendir. Bu anlamda, kendilerine buradan da tekrar
teşekkürlerimizi sunarız. Gelecek yıl,
yine benzer tarihlerde etkinliğimizin
ikincisini gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Savaş BİÇER: Yine savunma alanında
faaliyet gösteren Ankara Ofisiniz, üretim
ile ilgili faaliyetlerde de bulunmaya
başladı. İstanbul Ofisi için de böyle bir
öngörü ya da plan var mı?

Tayfun GÜLEM: Aslında üretimi de kapsayacak çalışmalarla ilgili planlarımız var.
Ancak böyle bir çalışma için, bir tersane
ile iş birliği yapmamız gerekiyor. Böyle bir
fırsat çıkarsa ayrı bir tasarım ekibi oluşturarak çalışmalara başlayabiliriz.
Savaş BİÇER: FİGES İstanbul Ofisi’nin;
çalışan sayısı, uzmanlık alanları,
projeler, hizmet ya da ürün ihracatı ve
ciro gibi konularda gelecek hedefleri
nelerdir?

Tayfun GÜLEM: Teknopark İstanbul’a
geçeceğiz. Söyleşinin başında, personel
ve uzmanlıklar alanında konuşmuştuk;
şu anda, 23’ü mühendislik kadrosunda,
kalanı ise satışta görev alan, toplamda
30 kişiyiz. İstanbul Ofisi olarak, yoğun çalıştığımız askeri denizcilik konularındaki
uzmanlıklarımızı geliştirmek, öncelikli
hedefimiz. Analiz yeteneklerimizin yanına tasarım ve mekatronik yeteneklerini de ekledik, bu konularda da
gelişmeyi ve hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bunlara paralel olarak ürüne yönelik, ürün geliştirmeye yönelik kendi
başımıza veya iş ortaklarımızla çalışmalar yapmak istiyoruz. Elbette çalışan sayısı ve ciro da buna paralel artacaktır.
Savaş BİÇER: Eklemek istediğiniz başka
konu ya da konular var mı?

Tayfun GÜLEM: Sektörde yer alan firmaların hepsi ile iş birliği olanaklarını görüşüyoruz; hizmetlerimiz ile ilgili
tekliflerimizi sunuyoruz. Sektörün, neredeyse %85’i ile birlikte çalışıyoruz; çalışamadığımız firmalarla da yakında
çalışacağımızı umuyoruz. Burada, Savunma Sanayii Müsteşarlığına da ayrıca
teşekkür etmek isteriz. Bizi destekliyorlar. Özellikle yerlileştirme konusunda
arkamızda olduklarını hissediyoruz.

FİGES İstanbul Yapısal Analizler ve
Mekanik Tasarım Ekibi Yöneticisi
Tayfun Gülem ve Uzman Mühendis
Ufuk Küten’e, zaman ayırıp sorularımızı
cevaplandırdıkları ve vermiş oldukları
bilgiler için, okuyucularımız adına
teşekkür ediyoruz.
www.milscint.com
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Gemilerin Elektronik Omurgası
İçin YALTES’ten Yerli Çözüm
Kurulduğu 2002 yılından bugüne kadar, askeri alanda ve özellikle deniz kuvvetlerine
yönelik uygulamalarda; özgün teknolojiler geliştiren, sistem entegrasyon çözümleri
sunan ve sistem yaşam döngüsü desteği sağlayan YALTES, tamamen kendi
kaynaklarıyla geliştirdiği Yerli Yeni Nesil Entegre Platform Kontrol ve İzleme
Sistemi (EPKİS) ile çalışma alanındaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
ALTES’in MİLGEM ve Yeni Tip Karakol Botu projelerinde
bir yurt dışı firması ile teknolojik iş birliği kurarak geliştirdiği ve teslim ettiği EPKİS çözümleri, hâlen 14 adet
yerli; 2 adet de yabancı askeri gemide başarı ile kullanılıyor.
Gelinen noktayı bir adım ileri götürmek maksadıyla tamamen
kendi kaynaklarını ve mühendislik gücünü kullanarak Yerli Yeni
Nesil EPKİS geliştirme faaliyetlerini tamamlayan YALTES, bu
sistem ile yerli katkı payı ve yurt içi net katma değer oranlarını
arttırmayı amaçlıyor. YALTES yetkililerinin verdiği bilgiye göre,
bir önceki sistemde, yurt dışı bağımlılığı bulunan uygulama yazılımları da üniversiteler ve kamu kuruluşları ile yapılan ortak
çalışmalar ile YALTES mühendisleri tarafından yerlileştirilmiş.
YALTES’in, IDEF 2013 kapsamında tanıtımını yaptığı Yerli Yeni
Nesil EPKİS’nin temel özellikleri şöyle sıralanıyor:
n 10 Gbps ana omurga üzerinde kurulan ağ sayesinde,
gemi üzerinde farklı sistemlerin (Savaş Yönetim Sistemi,
Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Yerel Alan Ağları ve Planlı Bakım
Sistemi gibi) tek bir ağ üzerinden işletilmesi
(“Unified Network”),
n Ethernet (100 Mbps) tabanlı Platform Veri Ağı yapısı,
n Bütünleşik PLC ve HMI (Human-Machine Interface /
İnsan-makine arayüzü) çözümü,
n HMI yazılımı içerisine gömülü uygulamalar
(CCTV, Hasar Kontrol, Sistem Sağlık Takibi vb.)
sayesinde basitleştirilmiş ve güvenilir kullanım imkânı ve
n Askeri standartları sağlayacak şekilde tasarlanmış,
hafif, küçük boyutlu, esnek ve modüler yapı sayesinde
23-30 m’lik ani müdahale botlarından fırkateyn
büyüklüğündeki askeri deniz platformlarına kadar
uyarlanabilecek yapıda, son teknoloji ürünü konsol
ve kabinetler.
Rafta hazır ticari (commercial off the shelf / COTS) ürünlerin
askeri standartlara uyarlanmasıyla tasarlanan Yerli Yeni Nesil
EPKİS, esnek ve modüler yapısıyla her tip askeri platforma ölçeklendirilebilecek durumda. Daha önceki projelerde kullanıcı
ile yapılan çalışmalar sonucu elde edilen kazanımlar da bu yeni
nesil sisteme aktarılarak kullanıcı dostu bir sistem yaratıldı.
Askeri gemilerde ihtiyaç duyulan farklı sistemlerin birbirine
entegrasyonu konusu da Yerli Yeni Nesil EPKİS kapsamında
ele alındı. GENESİS, TACTICOS ve hâlen YALTES tarafından
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilmesi
devam eden Entegre Köprüüstü Sistemi ile tam entegre edilebilecek yapı oluşturuldu. Aynı zamanda, yine HAVELSAN tarafından geliştirilen ve yenilikçilik ödülü kazanmış olan Gemi Veri
Dağıtım Sistemi (GVDS) ile de tam entegrasyon sağlandı ve bu
entegrasyonun bir örneği, MİLGEM Projesi kapsamında, TCG
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HEYBELİADA (F-511) ve TCG BÜYÜKADA (F-512) korvetlerine
başarı ile uygulandı. EPKİS tarafından sağlanan bilgiler
GVDS’ye, GVDS tarafından sağlanan bilgiler de EPKİS’e YALTES
tarafından geliştirilen ağ geçidi ile kısıtsız olarak gönderilebiliyor. MİLGEM Projesi entegre lojistik destek (ELD) yüklenicisi
Poyraz firmasının geliştirdiği Planlı Bakım Sistemi ile de arayüzü bulunan Yerli Yeni Nesil EPKİS, platformda mevcut sistem
ve cihazların çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak paylaşıyor ve bunların bakımlarının otomatik olarak tetiklenmesini
sağlıyor.

Dördüncü Nesil Operatör Konsolu
YALTES’in bir diğer çalışması, operatör konsolları alanında
gerçekleşiyor. Thales Hollanda tarafından 1990’lı yıllarda hizmete sunulan TACTICOS Savaş Yönetim Sistemi’nin yeni nesil
sürümü MOC Mk4 TACTICOS Baseline 2 Savaş Yönetim Sistemi’nde kullanılacak ve operatör konsollarının dördüncü neslini
oluşturacak olan standart Operatör Konsolu, YALTES tarafından geliştirildi. Yeni konsollarda, uzun yıllar kullanımda olan
bir önceki seri MOC Mk3’e göre en belirgin değişiklik, yatay ya
da dikey yerleştirilmiş iki ekran yerine daha geniş (30 inç) tek
ekran kullanılması olarak öne çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü
geniş ekran, operatörün ekran kullanımında büyük esneklik
sağlıyor. MOC Mk4’te ayrıca, teknolojik olarak da birçok yenilik
www.milscint.com
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bulunuyor. MOC Mk4 ile Yerli
birlikte aynı konsept içinde Yeni Nesil
bulunan standart konsol EPKİS
arası
birimler
olan
ICU-500 ve ICU-700 de
YALTES tarafından geliştirildi. YALTES’in Kurtköy
tesislerinde seri üretimi
tamamlanan konsolların
ilk örnekleri, önümüzdeki
yıl içinde çeşitli ülkelerin
deniz kuvvetleri tarafından
kullanılmaya başlanacak.

Müşteri Destek
Hizmetleri
YALTES, kuruluşundan
bu yana, kendi geliştirdiği
sistemlerin ömür devirleri boyunca desteklenebilir ve yüksek seviyede
harekât kabiliyetine sahip
olabilmelerini sağlayacak; demodelik yönetimi,
bakım-onarım, modernizasyon, yedek parça tedariki, eğitim ve teknik dokümantasyon
faaliyetlerini içeren ELD hizmetleri sunuyor. Projelerin ELD isterlerinin sağlanmasına ek olarak, YALTES tarafından önerilen
garanti sonrası bakım-onarım anlaşmaları sonucunda, sistemlerin faal kalma süresi arttırılıyor ve daha küçük bir yedek
parça paketi ihtiyacı olacağından, ömür devri maliyetleri de azaltılıyor.
YALTES, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
envanterindeki THALES-Hollanda (TNL) sistemleri için müşteri
destek hizmetleri kapsamında bakım-onarım, modernizasyon
ve revizyon hizmetleri de sunmaya başladı. Devam eden
bakım-onarım faaliyetlerine ek olarak THALES sistemlerinin
olası revizyonları, periyodik bakımları ve benzeri hizmetler,
YALTES tarafından Türkiye’de gerçekleştirilebiliyor.
YALTES, TNL tarafından tüm dünya üzerindeki MOC Mk2 (V)
konsollarının demode olmuş CRT ekranlarının LCD ekranlarla
ve veri depolama birimlerinin katı hâlli disklerle değişimleri
için, demodelik çözümünü sağlamakla da görevlendirildi. Bu
kapsamda, yeni LCD ekran çözümü YALTES mühendisleri tarafından geliştirildi. Prototip ekranın ilgili çevre koşul testlerini
geçmesini takiben ilk örnekleri, bu yıl içinde yabancı bir deniz
kuvvetlerinin MOC Mk2 sistemine başarıyla uygulandı.

Geleceğe Yatırım: Ar-Ge Çalışmaları
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YALTES, Entegre Sahil Gözetleme ve Entegre Köprüüstü Sistemlerinin tamamen yerlileştirilmesi amaçlı Ar-Ge çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda, kamu kurumları ve üniversiteler ile ortak
çalışmalar da gerçekleştiriyor. Entegre Sahil Gözetleme Sistemi
için geliştirilecek tamamen yerli yazılımlar ile şu işlevlerin gerçekleştirilmesinin mümkün hale getirilmesi planlanıyor:
n Denizlerde ekonomik bölgelerdeki çıkarların korunmasına
destek olunması,
n Uluslararası sorumluluk üstlenilen alanda arama ve
kurtarma faaliyetlerine destek olunması,
n Karasuları içinde kontrol faaliyetlerine destek olunması,
n Ticari rotalar üzerinde seyir güvenliğini sağlama
faaliyetlerine destek olunması,
n Kaza oluştuğu takdirde yasal olarak kullanılabilecek
veriyi sağlamak,
n Yasadışı göç ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye
yönelik destek,
n Ulusal ve uluslararası sistemlerle entegre olarak
yerel sistem tarafından toplanan bilgileri diğer sistemlere
sunmak,
n Operasyon sırasında ulusal ve uluslararası sistemlerden
veri alarak kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiye erişmesini
sağlamak ve
n Sistemi kullanan organizasyonun
her türlü birimi ile (yüzer, uçar,
karada konuşlu sabit ve hareketli
platformlar) mevcut iletişim hatları
üzerinden veri alışverişine olanak
sağlamak.
Entegre Köprüüstü Sistemi projesi kapsamında ise bugüne kadar yurt içinde yerli imkânlar kullanılarak üretilemeyen bir
sistemin; yüksek teknoloji içerecek ve sağlayacağı entegrasyon ile gemi inşasından,
işletmeciliğine ve kullanıcılara kadar ortak
fayda sağlayacak şekilde, “entegre” bir ürün
MOC Mk3 TACTICOS konsolu
ortaya çıkartılması öngörülüyor.

www.savunmahaber.com
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DSS ÖZEL
SELSAN, bu gereksinimlerden yola çıkarak, komuta
kontrol merkezleri ile taktik sahadaki birlikler arasında
entegre, güvenli ve kesintisiz bir haberleşme imkânı
sağlamak amacıyla özgün uydu haberleşme sistemleri geliştirmekte ve hizmete sunmaktadır.
ASELSAN, uydu teknolojileri konusunda sahip olduğu proje yönetimi, sistem / alt sistem tasarımı, donanım / yazılım geliştirme,
üretim, test ve entegrasyon alanlarındaki bilgi ve tecrübesini
kullanarak, askeri ve sivil uydu haberleşme sistemleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda, aşağıda yer alan kontrol merkezleri ve
uydu haberleşme terminallerini geliştirmiştir:
n Ana/Yedek Sistem Kontrol Merkezleri
n X-Bant Gemi Uydu Haberleşme Terminali
n X-Bant Denizaltı Uydu Haberleşme Terminali
n X-Bant Küçük Tonajlı Gemi Uydu Haberleşme Terminali
n X-Bant Sabit Uydu Haberleşme Terminali
n X-Bant Taşınabilir Uydu Haberleşme Terminali
n X-Bant Sırt Uydu Haberleşme Terminali
n X-Bant Araç Uydu Haberleşme Terminali
Bu makalede, askeri deniz platformlarının haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen ve
sağlanan uydu haberleşme sistem kontrol merkezleri ile uydu
haberleşme terminalleri tanıtılacaktır.

A

Ana/Yedek Sistem Kontrol Merkezleri:

Tüm Görseller: © ASELSAN
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ASELSAN, TSK X-Bant Uydu Haberleşme Projesi kapsamında,
bir adet Uydu Haberleşme Ana Sistem Kontrol Merkezi
(ASKM)’ni ve bir adet Uydu Haberleşme Yedek Sistem Kontrol
Merkezi (YSKM)’ni Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne teslim etmiştir. Birbirinin yedeği olarak çalışabilen ve temel olarak karasal şebeke geçişlerini ve trafik yönetim fonksiyonlarını yerine
getiren sistem kontrol merkezleri; 35 adet SIRT, 19 adet ARAÇ,
2 adet SABİT ve 16 adet GEMİ uydu haberleşme terminallerine
hizmet vermektedir. Proje kapsamındaki teslimatlar 2002-2009
yılları arasında gerçekleştirilmiş
olup, sistem, 2002 yılından itibaren TSK’ya başarıyla hizmet vermektedir. 2009 yılından sonra
teslim edilen X-Bant Uydu Haberleşme Terminalleri, mevcut
ASKM ve YSKM de güncellemeler yapılarak TSK X-Bant Uydu
Haberleşme Sistemi’ne dâhil
edilmiştir.
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Denizde Uydu
Haberleşme
Sistem
Çözümleri ve
ASELSAN
Haberleşme açısından günümüz
koşulları göze alındığında vurgulanması
gereken önemli özellikler; kesintisiz
ve güvenli haberleşme, yüksek
mobilite, en uzak ve en zor coğrafi
koşullarda haberleşmedir.
Bu kapsamda, taktik sahada yer alan
silahlı kuvvetler tarafından
gerçekleştirilen harekâtlar ve özellikle
sınır güvenliği operasyonları sırasında
ihtiyaç duyulan kesintisiz ses, görüntü
ve veri haberleşmesi, uydu haberleşme
sistemlerini öne çıkarmaktadır.
ASELSAN Haberleşme ve
Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı

X-Bant Gemi Uydu Haberleşme Terminali
ASELSAN Özgün X-Bant Gemi Uydu Haberleşme Terminali,
1m’lik 3 eksende otomatik stabilize çift anteni ile geminin
maruz kaldığı zorlu deniz şartları altında dâhi uyduyu
izleyerek açık/kapalı, güvenli ses ve veri iletimi sağlamaktadır. Terminal Haberleşme ve Sistem Kontrol
Merkezleri ile uydu üzerinden haberleşme yeteneğine
sahiptir. Ses ve veri bağlantısı, kullanıcı gereksinimlerine göre ayarlanabilmektedir.
MİLGEM Projesi kapsamında TCG HEYBELİADA gemisi ve TCG BÜYÜKADA gemisine X-Bant Gemi Uydu
Haberleşme Terminali entegre edilmiş olup Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’na teslim edilmiştir.
www.milscint.com

X-Bant Denizaltı Uydu
Haberleşme Terminali:
Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Dz.K.K.lığına teslim edilecek 6 adet denizaltı için
X-Bant Denizaltı Uydu Haberleşme Terminali tasarım ve
üretim çalışmaları halen devam
etmektedir. X-Bant Denizaltı Uydu Haberleşme Terminali,
0,38 m’lik 2 eksende otomatik stabilize anteni ile su yüzeyinde, denizaltının maruz kaldığı zorlu deniz şartları altında
dâhi uyduyu izleyerek açık/kapalı, güvenli ses ve veri iletimi
sağlamaktadır.
Denizaltının su altında maruz kaldığı basınç nedeniyle 60 bar
basınca dayanıklı bir radom kullanılmıştır. Seyir sırasında sessizlik ve az güç tüketimi sağlayan tasarımı ile denizaltı platformuna uygun bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Terminal
Haberleşme ve Sistem Kontrol Merkezleri ile uydu üzerinden
haberleşme yeteneğine sahiptir.

X-Bant Küçük Tonajlı Gemi
Uydu Haberleşme Terminali:

Küçük tonajlı gemilerin korvet ve fırkateynlere göre daha küçük olması sebebiyle
az yer kaplayan bir X-Bant Uydu Haberleşme Terminali’ne ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla küçük tonajlı gemilere ve hücumbotlara entegre edilebilecek yapıda

1 m’lik 3 eksende otomatik stabilize tek antenli X-Bant Uydu
Haberleşme Terminali çözümü,
ASELSAN tarafından oluşturulmuştur.
Terminal Haberleşme ve Sistem
Kontrol Merkezleri ile uydu üzerinden haberleşme yeteneğine sahiptir. Ses ve veri bağlantısı
kullanıcı gereksinimlerine göre ayarlanabilmektedir.
ASELSAN, sahip olduğu milli kaynaklar ve bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerden edindiği bilgi birikimi ve tecrübe ile
tüm su üstü ve su altı platformlarda en güvenilir çözüm ortağı
olmaya devam edecek olup
bu konudaki yol haritası
aşağıda verilmiştir.

DSS ÖZEL

HAVELSAN,
Deniz Projelerinde
Zoru Başardı!
HAVELSAN’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı) projelerinde ilk olarak yer aldığı
2003 yılından bu yana dolu dolu geçen 10 yılda,
projelerin sayısı da 10’u geçti. Bu süreçte, başlangıçta
“havacı” karaktere sahip HAVELSAN, denizciliği
ve deniz jargonunu öğrendi. 2012 yılı sonu itibarı ile
HAVELSAN cirosunun yaklaşık yarısını,
deniz projeleri oluşturuyor.
Orhan K. BABAOĞLU / obabaoglu@havelsan.com.tr
Nejat GÖKBAKAR / ngokbakar@havelsan.com.tr
u büyük dönüşümde, elbette doğru yönetimin, zamanında
ve isabetle alınan stratejik kararların ve yetenekli insan
gücünün çok büyük payı ve önemi var. Ancak, 2005 yılında
başlatılan çok özel bir proje, bu faktörler arasında öne çıkarak,
HAVELSAN ile Dz.K.K.lığı arasındaki iş birliği ve dayanışmanın
sağlam temellerini attı. Gemi ENtegrE Savaş İdare Sistemi kelimelerinden türetilen ve kısa ve bilinen adı ile GENESİS olarak
dünya çapında üne kavuşan bu cüretkâr girişim, 8 adet PERRY
sınıfı fırkateynin, yerli imkânlar kullanılarak modernize edilmesi
ile başarıyı yakaladı ve savunma sektöründe elimizi tutan birtakım psikolojik bariyerlerin de yıkılmasını sağladı.

B

Bu yazıda, 2012 yılını da Deniz Kuvvetlerimizin en büyük yerli
ana yüklenicisi olarak kapatan HAVELSAN’ın, teslim edilen,
teslimat aşamasında olan, devam eden ve başlamak üzere olan
deniz projelerine kısaca göz atacak ve GENESİS projesindeki
rolünü ve başarıyı getiren faktörleri aydınlatmaya çalışacağız.

HAVELSAN ve Deniz Projeleri
HAVELSAN için 2013 yılı da deniz projelerinin ön planda olduğu
ve yeni projeler ve ihracat fırsatları için önemli adımların atıldığı, verimli bir yıl oldu. Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP)’nin iki
büyük unsurunu oluşturan; Entegre Su Altı Komuta Kontrol
Sistemi (ESKKS / Integrated Sensor Underwater System /
ISUS) ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) iş paketlerini
2011 yılında başlatan HAVELSAN, LST Projesi’ndeki entegrasyon iş paketi için 2012, savaş yönetim sistemi için de 2013 yılında sözleşme imzalayarak işe koyuldu.

© HAVELSAN
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Ayrıca, 2012 yılı Temmuz ayında, yine önemli bir deniz projesi olarak yürütülüyor. Projede önemli bir dönüm noktası olarak
olan “Denizaltı Dalış Simülatörü” için Savunma Sanayii İcra Ko- yazılım ve test ekiplerinin hevesle beklediği Yazılım Test Sitesi,
Kasım ayında, Ar-Ge yerleşkesinde başarı ile kuruldu. Ayrıca
mitesi (SSİK) kararıyla HAVELSAN görevlendirildi.
Hatırlanacağı üzere HAVELSAN, 2011 yılında, deniz platform- HAVELSAN, YTDP’nde, daha küçük ölçekli, ancak kritik önemları için ilk komuta kontrol sistemi projesi olan MELTEM Pro- deki değişik iş paketleri için de girişimlerini sürdürüyor. Bu gijesi’nin yer destek sistemlerini ve görev bilgisayarı yazılımlarını rişimlerin olumlu sonuçlanması hâlinde, HAVELSAN, 2011
başarı ile tamamlayarak teslim etmişti. GENESİS projesinin yılında düzenlenen 4. Deniz Sistemleri Semineri’nde Savunma
son gemisinin kesin teslimi ise 2012 yılının Kasım ayında ger- Sanayii Müsteşarı Murad Bayar tarafından ilk kez dile getirilen
“Milli Denizaltı” inisiyatifi için eşsiz bir deneyim, bilgi birikimi
çekleşti.
MİLGEM Projesi’nin ilk iki gemisindeki tüm görevlerini de ek- ve yüksek teknolojiyi de elde etmiş olacak.
siksiz tamamlayan HAVELSAN, şimdi tüm enerjisini, devam
eden projeler üzerinde yoğunlaştırıyor.
Yeni Projeler
Yeni Tip Karakol Botu projesinde, DEARSAN tersanesinin, LST Projesi’nde iki ayrı iş paketi ile yer alan HAVELSAN, 2012
savaş sistemi ana alt yüklenicisi olarak görev alan HAVELSAN, yılı Şubat ayında, sistem entegrasyonunu içeren birinci iş paketi
bu projenin sözleşme takvimine göre önde ve CMMI süreçle- için çalışmalara başladı. Savaş yönetim sistemi ve diğer yarrine uygun başarılı teslimatlar yapmakla övünüyor. dımcı sistemlerin tedarikini içeren ikinci iş paketi için 2012 yılı
HAVELSAN’ın bu projedeki başarısı, bu tür küçük tonajlı savaş boyunca sürdürülen çetin pazarlıklar, 2013 yılı ortalarında
gemilerini yurt dışına pazarlamayı düşünen diğer sivil tersa- meyvesini verdi ve sözleşme, Haziran ayında imzalandı.
nelerin de dikkatini çekmiş bulunuyor. Bu bakımdan 2013 yılı, HAVELSAN için 2013 yılı, bu iş paketlerinin yürürlüğe girmesi
savunma sanayisi için kritik öneme haiz ihracat bağlantılarına, ile deniz projelerinde ciro rekorlarının kırıldığı bir yıl olacak.
HAVELSAN tarafından katkıda bulunulması beklentilerini de HAVELSAN, ihale süreci devam eden LPD Projesi’nde de
beraberinde getirdi.
yer almak üzere gerekli hazırlıklarını yapmış durumda.
2012 yılı, HAVELSAN için, aynı zamanda su altı dünyasına yönelik bir HAVELSAN, LST Projesi’ndeki entegrasyon iş paketi için
2012 yılında sözleşme imzaladı.
atılım yılı oldu. Ar-Ge bütçesinin
önemli bir bölümünü su altı teknolojilerine ayıran HAVELSAN, daha önce
başlattığı SEDA ve SİNARİT gibi Ar-Ge
çalışmalarına, 2012 yılında Torpido
Atış Kontrol Sistemi (TORAKS) Projesi’ni de ekledi.
Öte yandan, YTDP’de ESKKS ve DBDS
projeleri kapsamındaki faaliyetleri,
deneyimli ve uzman ekipler tarafından
iki koldan ve proje takvimine uygun
www.savunmahaber.com
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Projenin ana yükleniciliğini üstlenecek tersanenin seçilememesi nedeni ile 2012 yılında sözleşme imzası gerçekleşmemiş
olsa da yakın zamanda seçimin yapılması ve ana entegratör
olarak ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı’na görev verilmesi bekleniyor.
Deniz projeleri açısından verimli geçen 2012 ve 2013 yıllarında
HAVELSAN, Dz.K.K.lığı için Denizaltı Dalış
Simülatörü (DEDAS) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) olmak üzere, iki önemli projeyle
iş hacmini büyütmeyi başardı. Simülasyon ve Eğitim Sistemleri
Grup Başkanlığı tarafından yürütülen DEDAS Projesi, 2012 yılı
Aralık ayında başlatıldı. DEDAS,
SEAHAWK
simülatöründen
sonra HAVELSAN tarafından
Dz.K.K.lığı için üstlenilen ikinci
simülatör projesi olacak ve
3 yılda tamamlanacak.

HAVELSAN, SGRS Projesi için, 26 Mart’ta düzenlenen törenle
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sözleşme imzaladı. ASELSAN, AYESAŞ ve MilSOFT’un
alt yükleniciler olarak görev aldığı bu projede, HAVELSAN,
proje yönetimi, sistem analiz, tasarım, yazılım geliştirme, entegrasyon ve tedarik süreçlerinden sorumlu olacak. MELTEM
Projesi’nde kazanılan bilgi ve tecrübe birikimi ile deneyimli personel, HAVELSAN’ın SGRS Projesi’ni de yerli imkânlar ve maliyet
etkin olarak yürütmesinde bir avantaj olarak görülüyor.
MİLGEM Projesi’nin 3’üncü ve 4’üncü gemilerinin de mevcut
projenin devamı olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa
edilmesini öngören son SSİK kararından sonra HAVELSAN,
ASELSAN ile birlikte, teklif çalışmalarını tamamlaması için çaba harcıyor. HAVELSAN’ın
üzerinde çalıştığı “Geleceğin Savaş Yönetim
Sistemi” olarak adlandırılan “ağ destekli yeteneğe” sahip yeni nesil savaş yönetim sistemi
GENESİS-ADVENT’in 4’üncü gemiye uygulanacak olması, yerli tasarım ve üretimin gücünü göstermesi açısından heyecan vericidir.
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Ar-Ge ve Yenilikçilik
Hem şirket genelinde ve hem de deniz alanında Ar-Ge yatırımlarına büyük önem veren HAVELSAN, 2012 yılı için şirket kaynaklarının %5’ini (AB ortalaması) Ar-Ge harcamalarına ayırdı.
Ar-Ge için gösterilen bu özen, HAVELSAN’ı “Ar-Ge gelirleri” ve
“Nitelikli Ar-Ge Personeli Yetiştirilmesi” alanlarında birincilik
ödüllerinin sahibi yaptı.
Yazılım ağırlıklı ürünler ile tanınan HAVELSAN, donanım ihtiyacını, genelde ithalat yolu ile ya da KOBİ’ler kanalı ile karşılarken, ilk kez Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS) adını verdiği
özgün ürün ailesinde bu yöntemin dışına çıkarak büyük oranda
kendi mühendisleri ile tasarlayıp üretmeyi tercih etti. Tamamen Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi bir yaklaşımla üretilerek
Deniz Kuvvetlerimizin hizmetine sunulan GVDS, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin 2012 Yılı Yenilikçilik ve Yaratıcılık
yarışmasında birçok sanayi ve iletişim devleri arasında finale
kalma ve “Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi” dalında birinci olma
başarısını gösterdi.

Deniz Projelerinin Amiral Gemisi: GENESİS-SYS
Deniz Kuvvetlerinin yüzer unsurları için HAVELSAN’ın üstlendiği ilk girişim olan GENESİS Projesi’nin, aslında benzersiz bir
hikâyesi var.
ABD’den ikinci el olarak alınan ve donanmamızda GABYA sınıfı
olarak bilinen firkateynlerdeki çağdışı ve etkinliği düşük sistemlerin, modern ve yerli sistemler ile değiştirilmesi fikri, ilk olarak,
Deniz Kuvvetleri mensubu mühendisler tarafından ortaya atıldı.
O zaman için son derece cüretkar olduğu düşünülen bu fikir,
vizyon sahibi komutanlar tarafından da desteklenince, bir ArGe çalışması başlatıldı. İlk tasarım ve geliştirme çalışmalarından sonra proje, yine müthiş bir öngörü ve cesaretle geliştirme,
yeni yetenek kazandırma, üretim, bakım / idame ve pazarlama
aşamaları için bir protokol ile HAVELSAN’a devredildi.
Savunma sanayisinde hizmet veren bir vakıf kuruluşu
(HAVELSAN) ile savunma hizmeti veren bir kurum (Deniz Kuvvetleri) arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güzel bir örneğini
www.savunmahaber.com

oluşturan GENESİS inisiyatifi, 2004 yılının son günlerinde,
26 Kasım’da imzalanan bir sözleşme ile taçlandırıldı. HAVELSAN,
hiç vakit kaybetmeden, 2005 yılı Ocak ayında, modernizasyonun
ilk gemisi olan TCG GAZİANTEP (F-490)’te işe koyuldu.
HAVELSAN, GABYA sınıfı fırkateyn GENESİS Savaş Yönetim
Sistemi (SYS) Modernizasyon Programı ile;
n Arakatman ve komuta kontrol uygulama yazılımının,
değişen ihtiyaçlara göre, milli olanaklar kullanılarak
uyarlanması ve geliştirilmesi,
n Cihaz ve sistemlerin büyük ölçüde milli olanaklar ve
hazır ticari ürünler kullanılarak yurt içinde üretilmesi,
n Yeni silah ve sensör sistemlerinin eklenmesi durumunda
bunların SYS entegrasyonu,
n Sistem entegrasyonu ve testlerinin yapılması, gerekli
eğitimlerin verilmesi ve sistemin yaşam süreci boyunca
bakım desteği sağlanması,
konularında üzerine aldığı yükümlülüklerin tamamını yerine
getirerek modernizasyonun 8’inci ve son gemisi TCG GÖKSU
(F-497)’yu da 2012 yılının Kasım ayında teslim etti.
Modernizasyon kapsamında HAVELSAN, GENESİS-SYS’nin gemideki mevcut silah ve sensör konfigürasyonuna uyumlandırmasını gerçekleştirmiş; sistemin, gerek platforma gerekse
mevcut silah ve sensörlere başarı ile entegrasyonunu sağlayarak PERRY sınıfı fırkateynler açısından dünyada bir ilke imza
atmıştır.
HAVELSAN, CMMI Seviye 3 sertifikası ile uyumlu olarak geliştirdiği ve müşteriye teslim ettiği ürünlerin yaşam ömürleri boyunca arkasında durmayı ilke edinmiştir. Bu ilkeye uygun
olarak, Dz.K.K.lığına teslim edilen gemilerin bakım / onarım
faaliyetlerini, entegre lojistik destek planı çerçevesinde sürdürmektedir.
Türk fırkateynleri için hatırı sayılır bir başarı yakalayan
GENESİS-SYS, şimdi dünyadaki diğer PERRY sınıfı fırkateynlere uygulanmak üzere hazır bulunmaktadır. Bu maksatla Pakistan, Bahreyn, Mısır ve Polonya gibi PERRY sınıfı fırkateyn
kullanan ülkelerde pazarlama çalışmaları devam etmektedir.
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GENESİS-SYS Projesi’nde
Başarıyı Getiren Faktörler
GENESİS Projesi, Türk Savunma Sanayisi için, pek çok açıdan
aşağıdaki ilklerin yaşandığı bir inisiyatif olmuştur.
n Deniz Kuvvetlerimiz, daha önce yurt dışı kaynaklar ile
yaptırdığı modernizasyon faaliyetlerinde ilk kez yerli
imkânları kullanmayı seçmiştir.
n Deniz Kuvvetlerimiz, ilk kez Ar-Ge çalışmaları ile
başlatılan böylesine büyük bir projeyi hayata geçirmiş ve
başarılı olmuştur.
n Bir Ar-Ge çalışması sonucu üretilen özgün bir yazılım,
ilk kez üretim ve pazarlama için bir özel şirkete
devredilmiştir.
n Savunma sanayimiz, ilk kez yurt dışı kaynaklı, ancak demode
olmuş sistemleri, modern yerli sistemler ve imkânlar ile
değiştirmeyi başarmıştır.
n Donanma gemilerimiz, ilk kez yerli sistemler ile donatılmış
olarak dünya denizlerinde bayrak göstermiştir.
n HAVELSAN mühendisleri, ilk kez bu gemilere, dünyanın
neresinde olurlarsa olsunlar hizmet götürmüş ve
arızalarına müdahale etmiştir.
Bütün bu ilklerde ve GENESİS`in bir bütün olarak başarısında
üç ana faktör, belirleyici rol oynamıştır. Bunlar;
n Çok taraflı iş birliği ve dayanışma,
n Etkin stratejik yönetim ve kararlar,
n Deneyimli ve uzmanlaşmış iş gücüdür.

Bugün MİLGEM Projesi’nin hayata geçirilmiş ve büyük bir başarı yakalanmış olmasında, GENESİS kapsamında başlatılan iş
birliği ve dayanışma ile elde edilen sonuç büyük rol oynamış,
özgüven ve cesaret vermiştir.

Etkin Stratejik Yönetim ve Kararlar

© MSI Dergisi

Bu üç kurumun her biri, GENESİS konusunda doğru zamanda
verilen stratejik önemde kararlar ile istenilen sonucun alınmasını sağlamışlardır. Dz.K.K.lığı, bölgesindeki en güçlü kuvvet
olarak artık yerli özgün sistemlerin geliştirilmesi yolu ile dışarıya bağımlılığın azaltılması konusunda irade göstermiş ve
önce bir “Araştırma Merkezi” kurarak ve sonra da kapsamlı
Ar-Ge projeleri başlatarak bu iradesinin gereğini yerine getirmiştir. GENESİS, bu projeler arasında, yurt dışında da ses getiren başarısı ile ön plana çıkmıştır.
SSM ise kuruluş amaçlarından en önemlisi olan yerli sanayinin
geliştirilmesi adına projeyi sahiplenmiş, gerekli kaynağı sağlamış, kararlılıkla takip ve koordine etmiştir. SSM’nin bu desteği sayesinde, yerli savunma sanayisi adına başarı ve
kazanımlar sadece GENESİS–SYS Projesi ile sınırlı kalmamış,
sektörde savaş yönetim sistemi alanında tasarım ve üretim yapabilen birçok yerli firma boy göstermeye başlamıştır.
HAVELSAN’ın 10 yıl önceki yönetimi ise müşteri portföyünü,
Deniz Kuvvetlerini de kapsayacak şekilde genişletmek konusunda stratejik bir karar alarak, şirketi bu günlere güvenle taşıyan son derece kritik bir adım atmıştır. Önce MELTEM ve
sonra GENESİS ile başlayan süreçte, bugün HAVELSAN, cirosunun yaklaşık yarısını oluşturan deniz projeleri ile diğer faaliyet alanlarında yaşanan daralmaya rağmen istikrarlı
büyümesini sürdürebiliyor.

Deneyimli ve Uzmanlaşmış İş Gücü
GENESİS gibi kritik bir proje, hem iyi yönetilmek ve hem de yetkin bir ekip tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Böyle bir
ekip, ancak cesaret, kararlılık, bilgi ve deneyimin bir araya gelmesi ile oluşturulabilir. Bunun için HAVELSAN, GENESİS
projesinde görev alacak kadroları oluştururken bir taraftan
ülkenin en kaliteli mühendislerini yetiştiren üniversiteler ile
olan coğrafi ve kurumsal yakınlığı kullanarak yetenekli ve
genç mühendisleri bünyesine katmış, diğer taraftan da
Deniz Kuvvetlerinden ayrılan uzman personel ile ekibi takviye etmiştir. Bu karma yapı, kısa sürede kaynaşarak ortak
hedef doğrultusunda sürekli ve verimli bir iş birliği süreci
başlatmıştır.

Çok Taraflı İş Birliği ve Dayanışma
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GENESİS`in başarısında, projeyi başlatan Deniz Kuvvetlerinin,
kaynak sağlayan SSM’nin ve uygulamayı gerçekleştiren
HAVELSAN`ın birinci derecede rolü vardır. Ancak burada esas
başarı, bu üç kurumun bir araya gelerek yarattıkları sinerjiden
kaynaklanmaktadır. Bu kurumların sadece biri ya da ikisi tarafından desteklenmesi hâlinde, ancak belirli bir noktaya gelebilecek bu cesur girişim, her üç kurumun katkısı ve iş birliği
ile sonuca gitmiştir. SSM, bu girişimi, sektörde yerli üretime
verdiği büyük önceliğin bir göstergesi olarak hararetle desteklemiş ve tedarik sürecini ustalıkla yönetmiştir. Dz.K.K.lığı, hem
komuta hem de mühendis kadrosu ile projeyi sahiplenmiş ve
HAVELSAN`a her aşamada destek olmuştur. Öte yandan
HAVELSAN, müşterisi olarak SSM ile ve kullanıcı olarak Deniz
Kuvvetleri ile iyi ilişkiler geliştirmiş, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımları ile projede mutlu sona ulaşılmasına katkı sağlamıştır.
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Sonuç
HAVELSAN, genelde 10 yıldır sürdürdüğü tüm deniz projeleri,
özelde GENESİS projesi ile;
n Savunma sanayisinde yerli üretim ve katkı oranlarının
arttırılması konusunda SSM’nin çabalarına destek olmuş,
n Deniz Kuvvetlerimiz ile başarılı ve sürekli bir iş birliği ortamı
yaratarak yerli sistem tasarım ve tedariki konusunda
uzmanlaşmış,
n KOBİ’lere ve diğer yerli sanayi firmalarına mümkün olan
en yüksek seviyede pay vererek sektörde istihdam
yaratılmasına katkı sağlamıştır.
Şimdi HAVELSAN, deniz projelerindeki 10 yıllık tecrübesi,
3 büyük projeyi başarı ile teslim etmiş olmanın verdiği özgüven,
SSM ve Deniz Kuvvetleri ile oluşturduğu karşılıklı güven ve deneyimli kadroları ile önümüzdeki on yıllarda daha büyük başarılara imza atmaya hazırdır.
www.milscint.com
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Üniversite-Sanayi
İş Birliğinde
Meteksan Savunma’dan
Yeni Adımlar
Su altı akustiği teknoloji alanında
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nın birçok projesinde
“Mükemmeliyet Merkezi” yaklaşımı ile
görevlendirilen Meteksan Savunma,
bu alanda yeni teknolojilerin ülkemize
kazandırılmasına yönelik Ar-Ge
çalışmalarına, üniversite-sanayi
iş birlikleri ile devam ediyor.
Mesut GÖRATEŞ, Program Direktörü,
Sualtı Akustik Sistemler, Meteksan Savunma
SM’nin Ar-Ge ve Teknoloji Kazanım Yol Haritası’nda yer
alan “Değişik Tip ve Frekansta Akustik Transdüser / Projektör / Hidrofon ve Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, SSM ile sözleşmelerini 10 Haziran’da
imzaladığı “Akustik Vektör Sensörler (AVS) Geliştirilmesi” Projesi’nde Bilkent Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ve
SUASİS Sualtı Sistemleri Teknoloji Geliştirme San. Tic. Ltd. Şti.;
“Fiber Optik Akustik Algılayıcılar (FOAA) Geliştirilmesi” projesinde ise Bilkent Üniversitesi UFOLAB (Ultrafast Optics & Lasers Laboratory / Çok Hızlı Optik ve Lazerler Laboratuvarı) ile
iş birliğine yönelik alt yüklenici ve hizmet alımı sözleşmeleri
imzalanarak, yürürlüğe girdi.

S

MEMS
akustik vektör
sensör örneği

Tüm Görseller: © Meteksan Savunma
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Ataletsel akustik
vektör sensör yapısı

Su Altı AVS ile Güvende
Meteksan Savunma, Bilkent Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü ile Mikro Elektro-Mekanik (MEMS) teknolojisine dayanan mikro yapılar (piezorezistif ve/veya termorezistif elemanları
içeren mikro yapılar) kullanılarak hassas sensörlerin geliştirilmesi ve uygun akustik geçirgen yapılar içinde kutulanması iş paketlerinde beraber çalışacak. SUASİS ile başlatılan iş birliği ise
ataletsel yöntem (hız / ivme ve basınç sensörlerini içeren tümleşik yapılar) kullanılarak hassas sensörlerin tasarlanması,
akustik geçirgen yapılar içinde kutulanması ve bu sensörlerin
üzerinde konuşlandırılacağı şamandıra sisteminin tasarım ve
üretim iş paketlerini kapsıyor. Her iki tip sensör ile uyumlu olması hedeflenen Sinyal İşleme ve Veri Analiz Birimi’nin geliştirilmesi ve üretimini ise Meteksan Savunma gerçekleştirecek.
Proje kapsamında geliştirilecek olan AVS gibi pasif, yönlü ve
düşük frekanslı alıcıların, su altında hedeflerin tespiti, sınıflandırılması ve izlenmesi için uzun süreli ve hassas bilgiler sağlayacak olması, onları, arama-gözetleme birimleri için ideal
sensörler hâline getiriyor. AVS’lerin başlıca kullanım alanları
şöyle sıralanabilir:
• Platformların denizaltı ve torpido tehdidine karşı
savunulması için kullanılan platforma monteli
pasif sonar sistemleri,
• Stratejik su altı hatlarının, tarihi batıkların, su altı
zenginliklerinin, VIP ve askeri gemilerin asimetrik
harekâta karşı korunması ve
• Liman ve bölge koruma amaçlı olarak; keşif, gözetleme,
sızma ve sabotaj gibi çeşitli maksatlara sahip dalgıçlar ile
insanlı ve insansız su altı ve su üstü aracı (kısıtlı görüşte)
gibi davetsiz misafirlerin ve diğer tehditlerin gözlemlenmesi
için kullanılan dağıtılmış sensörlerden oluşan su altı tespit
ve erken uyarı gözlem ağları ve sonoboylar.
Bu çerçevede; torpido karşı tedbir sistemlerine entegre ince
çekili dizinler (İng. thin line array), sismik araştırma için sismik
www.milscint.com

Akustik vektör
sensör sistemi

dizinler, çeşitli insansız su altı platformlarından çekilen dizinler, denizaltı platformlarına monteli yan dizinler gibi uygulamalar, AVS’ler için cazip kullanım alanları arasında sayılabilir.

güvenliği, tümüyle optik çekili dizinler ve platforma entegre
geniş açıklıklı hidrofon dizin yapıları gibi uygulamalarda kullanım alanı buluyor. Bu teknolojik altyapı, aynı zamanda, kara sınır
güvenliği, stratejik öneme sahip bölge (boru hattı vb.) güvenliği,
yapısal gerinim ve deformasyonların (baraj, köprü, demiryolu
vb.) izlenmesi gibi uygulamalarda da kullanılabiliyor.
Kazanılacak teknolojiler ile geliştirilip üretilecek yeni tip pasif
sensörlerin, tekli veya çoklu yapılar içinde kullanıldığında,
hâlen yaygın olarak kullanılmakta olan piezoelektrik seramikli
su altı akustik sensörlere oranla hassas mesafe ve yön kestirimi yapabilmesi; aynı zamanda ağırlık, hacim ve boyut avantajları içermesi hedefleniyor.
Proje kapsamında kazanılacak yeteneklerle geliştirilip üretilecek yeni tip sensörler ve bu sensörlerin kullanılması ile daha
sonra üretimi mümkün olacak sensör dizinlerinin, yukarıda

Fiber Optik Teknolojilerinde Derinlik Sağlanıyor
Bilkent Üniversitesi UFOLAB ile fiber optik akustik algılayıcı
teorik modelinin geliştirilmesi ve analizi iş paketinde beraber
çalışacak olan Meteksan Savunma, geliştirilecek teorik modele
uygun olarak fiber optik algılayıcıların (FOAP / Fiber Optik
Akustik Prob) üretimi, Lazer Modülasyon ve Ölçüm Birimi
(LMÖB) ile Sinyal İşleme ve Veri Analiz Birimi’nin geliştirilmesi
ve üretilmesi iş paketlerini ise kendisi gerçekleştirecek.
Temel teknoloji olarak, akustik titreşimlerin fiber boyu üzerindeki etkisinin interferometrik ve/veya doğrudan algılama yöntemleri ile ölçüm ve analiz tekniklerinin kullanılacağı proje
kapsamında geliştirilecek olan FOAA’lar; liman ve deniz sınır
Fiber optik akustik
algılayıcı yapılar

Fiber optik akustik algılayıcı sistemi

açıklanan yetenekleri ile liman, üs, stratejik öneme sahip deniz
ilgi ve menfaat alanlarının korunmasına ve deniz platformlarının denizaltı ve torpido tehditlerine karşı Denizaltı Savunma
Harbi (DSH / ASW) etkinliklerine önemli katkılar sağlayacağı
değerlendiriliyor.
Meteksan Savunma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını ileri
teknoloji ürünü cihaz ve sistemlerle karşılamaya yönelik teknoloji, altyapı ve yetenek geliştirilmesi ve kazanımını içeren
üniversite-sanayi iş birliklerine yatırım yaparak, yalnız su altı
akustiği teknoloji alanında değil, faaliyet gösterdiği tüm teknoloji alanlarında, yüksek katkı sağlayacak ekolojik sistem oluşturma çabalarını, paydaşları ile koordinasyon içinde
sürdürüyor.

© Konsberg

AYESAŞ, Konsollarını Kongsberg
Üzerinden İhraç Edecek
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YESAŞ, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada, KONGSBERG Defence Systems firmasının
Deniz Sistemleri ve Gözetleme (Naval Systems & Surveillance) Bölümü ile
19 Eylül’de, çok fonksiyonlu konsol tedarikine yönelik bir sözleşme imzaladığını
duyurdu. Söz konusu sözleşme kapsamında AYESAŞ tarafından üretilecek konsollar,
uluslararası kullanıcılara ait platformların komuta kontrol sistemlerinde kullanılmak
üzere ihraç edilecek. Proje çerçevesinde AYESAŞ; malzeme tedariki, alt yüklenici yönetimi, kablaj ve baskı devre kartı üretimi faaliyetleri ile konsolun montajını ve fonksiyonel
testlerini gerçekleştirmekten sorumlu olacak. İlk konsolun teslimatının 2014 yılının ilk
çeyreğinde; son konsolun teslimatının ise 2015 yılının son çeyreğinde yapılması planlanıyor. AYESAŞ, açıklamasında, uluslararası savunma pazarının önde gelen oyuncularından birisi ile imzalanan sözleşmenin önemine vurgu yaparak, siparişin; gömülü yazılım ve güçlendirilmiş donanım
tasarlanması ve geliştirilmesi konularında ve komuta kontrol sistemleri alanında KONGSBERG ile yapacakları uzun soluklu
bir iş birliğinin temellerini oluşturmasının öngörüldüğünü belirtti.
www.savunmahaber.com
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ASELSAN Elektro-Optik ve
Navigasyon Sistem Çözümleri
ASELSAN’ın elektro-optik sistemler konusundaki çalışmaları, Mikroelektronik,
Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Grubu bünyesinde, 1992 yılında başlatılmıştır.
Bu kapsamda, nitelikli personel yetiştirilmiş ve teknik ekipman altyapısı geliştirilmiş
olup bu sayede ivmelenen çalışmalar neticesinde oluşan bilgi birikimi ile kendi
özgün tasarımlarımızı dışarıya bağımlı kalmadan yapabilecek seviyeye ulaşılmıştır.
ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı
ugüne kadar başarı ile tamamlamış olduğumuz projeler
ve hâlihazırda devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarımız ile ASELSAN’da elektro-optik konusunda
kazanılan tecrübeler kapsamında, her türlü deniz platformunun ihtiyaç duyduğu elektro-optik sistem ile ilgili; sistem tanımlama, tasarım, geliştirme ve üretime ilişkin önemli
deneyimler ve teçhizat altyapısı oluşturulmuş olup özgün olarak tasarlayarak üretmiş olduğumuz çok geniş yelpazedeki
ürünlerimiz, başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için olmak üzere, yurt içi ve yurt
dışı birçok projede anahtar çözüm olarak entegre edilmekte ve
kullanıma sunulmaktadır.
Bu paralelde, Deniz Ataletsel Navigasyon Sistemi kapsamında,
envanterinde çok sayıda fırkateyn, korvet, hücumbot ve denizaltı bulunduran Türk Donanmasının hassas seyrüsefer ihtiyaçlarının ASELSAN tarafından karşılanmasına yönelik çalışmalar,
2006 yılında başlatılmıştır. Gemi inşasının uzun zaman alması
ve teknolojinin hızla gelişmesi, gemilerdeki alt sistemlerin çeşitlilik göstermesine, bazı teknolojilerin geminin yaşamı boyunca atıl hâle gelmesi, alt sistemlerin bakım ve idamesinde
güçlüklerle karşılaşılmasına sebep olmaktadır. Türk Deniz
Kuvvetleri platformlarında kullanılan çeşitli ataletsel navigasyon sistemlerinin ASELSAN üretimi yeni nesil sistemlerle değiştirilmesi ve yeni gemi inşa projelerinde ASELSAN ürünü
sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, LN270 fiber optik dönüölçerli ataletsel navigasyon sistemi ASELSAN tarafından deniz platformlarında
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kullanılmaya uygun hâle getirilmiş ve çeşitli projeler kapsamında deniz platformlarına entegre edilmiştir.
Bunun dışında, algılayıcı kalibrasyonu, algılayıcıların sürücü devreleri, ürün testleri ve ürün bazında kalibrasyonlar, ASELSAN
MGEO Grubu bünyesinde yapılmaktadır. ASELSAN, bir projede
tasarlanacak tüm ataletsel sensörleri kalibre edebilecek ve bunların testlerini yapabilecek bilgi birikimine ve altyapıya sahiptir.
Bugün itibari ile ASELSAN, tüm hava, deniz ve kara platformlarına uygun Kalman filtresi ve navigasyon algoritma yazılımlarını ve görüntü işleme hedef tespit ve takip algoritmalarını
özgün olarak tasarlayabilecek seviyededir. ASELSAN, tüm bu
birikimleri kullanarak kendi ataletsel navigasyon sistemi
ANS-510’u tasarlamış ve seri üretime başlamıştır. İlk olarak
T129 helikopterinde kullanılan özgün ataletsel navigasyon sistemi ANS-510, daha sonra algoritma ve yazılım değişiklikleri
ile kara ve deniz platformlarına da uyarlanmıştır.
ASELSAN tarafından geliştirilen ve geliştirmeye açık olan ataletsel navigasyon sistemi ailesi, mevcut ve gelecekteki projelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin seyrüsefer ihtiyaçlarını
karşılayabilecek şekilde evrimsel bir gelişim süreci içindedir.
ASELSAN elektro-optik ve navigasyon sistemleri ürün yelpazesinde bulunan ürünlerden mevcut durumda tamamlanmış projeler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı envanterine kazandırılmış ve hâlihazırda yürütülmekte olan projeler kapsamında entegrasyonu gerçekleştirilen /
gerçekleştirilecek ürünler ve ilgili proje / platformların özet listesi Tablo 1 ve 2’de verilmektedir.
www.milscint.com

TABLO 1: Elektro-Optik Sistemler
Sistem

Kullanıldığı Proje / Platform

ASELFLIR-300D
Elektro Optik Sistemi

n
n

ASELFLIR-200
Elektro Optik Sistemi

n
n

Lazer İkaz Sistemi (LİS)

n
n

ASIR-D
Termal Kamera Sistemi

n
n
n
n
n
n
n
n
n

GÖZ-D
Termal Kamera Sistemi

n
n
n
n

ŞAHİNGÖZÜ Tümleşik
Elektro-Optik Sistemi

n

Göze Zararsız Lazer
Mesafe Ölçme Cihazı

n

n

n
n
n
n

Gündüz Görüş
Kamerası / LLLTV

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi
(MİLGEM) Projesi
Amfibi Gemi (LST) Projesi
Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma
(SGAK) Gemisi Projesi
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) Projesi
Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi
(MİLGEM) Projesi
Amfibi Gemi (LST) Projesi
Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi
(MİLGEM) Projesi
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) Projesi
Süratli Amfibi Gemi (LCT) Projesi
Amfibi Gemi (LST) Projesi
Rüzgâr Sınıfı Hücumbot
Yıldız Sınıfı Hücumbot
G Sınıfı Fırkateyn
Yavuz Sınıfı Fırkateyn
YUNUS, Aksaz ve Foça Deniz Üsleri Suüstü
ve Sualtı Tespit ve Gözetleme Sistemi Projesi
SAR-33 Sınıfı Botlar
SAR-35 Sınıfı Botlar
SAR-80 Sınıfı Botlar
Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi
SAR-33 Sınıfı Botlar
SAR-35 Sınıfı Botlar
Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi
(MİLGEM) Projesi
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) Projesi
Süratli Amfibi Gemi (LCT) Projesi
Amfibi Gemi (LST) Projesi
YUNUS, Aksaz ve Foça Deniz Üsleri Suüstü
ve Sualtı Tespit ve Gözetleme Sistemi Projesi
Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi
(MİLGEM) Projesi
Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma (SGAK) Gemisi Projesi
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) Projesi
Süratli Amfibi Gemi (LCT) Projesi
Amfibi Gemi (LST) Projesi
Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) Projesi
Rüzgâr Sınıfı Hücumbot
Yıldız Sınıfı Hücumbot
YUNUS, Aksaz ve Foça Deniz Üsleri Suüstü
ve Sualtı Tespit ve Gözetleme Sistemi Projesi
Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi

ASELSAN, yukarıda belirtilen projeler kapsamındaki elektrooptik sistem ve navigasyon sistemi üretimi ve platformlara entegrasyonun yanı sıra dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip
ederek ve yeni inşa edilecek deniz platformlarının taktik ve harekât kabiliyetlerini de göz önüne alarak, elektro-optik ve navigasyon alanında yeni ürün ve sistem geliştirme çalışmalarını
büyük bir hızla sürdürmektedir. Bu kapsamda, ASELSAN tarafından yeni geliştirilmekte olan ve elektro-optik ve navigasyon sistemleri alanında ürün yelpazesine dâhil edilen / edilecek
ürün ve sistemlere ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

ANS-510D Deniz Ataletsel
Navigasyon Sistemi:
ASELSAN tarafından sürdürülen tasarım
ve geliştirme çalışmaları sonucunda, deniz
platformlarında kullanılmaya yönelik yeni
bir özgün ürün olarak ASELSAN Deniz Ataletsel Navigasyon Sistemi ANS-510D geliştirilmiştir.
ANS-510D, ANS-510 ürün ailesinin, deniz platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen, gömülü küresel konumlama sistemi alıcısı ve parakete arayüzüne sahip, tüm elektronik
donanımı ve yazılımı ASELSAN tarafından tasarlanan ve üretilen,
yüksek doğruluklu bir ataletsel navigasyon sistemidir. Sistem,
gemi platform arayüzleri ile uyumluluğu sağlayan Bağlantı Arayüz Birimi (BAB), kullanıcı kontrol ve görüntüleme arayüzünü
sağlayan Seyrüsefer Kontrol ve Görüntüleme Ünitesi (SKGÜ) ile
bütünleşik kullanılarak tüm deniz platformları için toplam bir
navigasyon çözümü sunmaktadır (Şekil 2).
ANS-510D, halka lazer dönüölçer teknolojine sahip ataletsel
ölçüm birimi; sistem işlemci birimi, güç kaynağı, gömülü küresel
konumlama sistemi (KKS) alıcısı ve mekanik şaseden oluşmaktadır. Gömülü KKS alıcısı, aynı anda 14 uyduyu takip edebilmekte
ve görüş hattı, konum ve hız bilgilerini sistem işlemcisine aktarabilmektedir. Sistem işlemcisi, KKS ham verisini (uydu ile KKS
anteni arasındaki sözde uzaklık ve uzaklık değişimi ölçümleri),
parakete verisini ve ataletsel
ölçüm biriminden gelen ataletsel
veriyi sıkıca bütünleştirilmiş KalŞekil 2:
man filtre algoritması ile birleşASELSAN
tirmektedir. ANS-510D, gömülü
Deniz Ataletsel
KKS alıcısı olarak SAASM uyumlu
Navigasyon
KKS alıcısı veya ticari SPS KKS
Sistemi
genel
alıcısı kullanabilmektedir.
mimarisi

TABLO 2: Navigasyon Sistemi
Kullanıldığı Proje / Platform

LN-270
Deniz Ataletsel
Navigasyon Sistemi

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi
(MİLGEM) Projesi
Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma (SGAK) Gemisi Projesi
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) Projesi
Süratli Amfibi Gemi (LCT) Projesi
Amfibi Gemi (LST) Projesi
Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) Projesi
Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Projesi
Sismik Araştırma Gemisi Projesi
Burak Sınıfı Korvet
Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemisi
Rüzgâr Sınıfı Hücumbot
Yıldız Sınıfı Hücumbot
G Sınıfı Fırkateyn
Yavuz Sınıfı Fırkateyn
Barbaros Sınıfı Fırkateyn

www.savunmahaber.com
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CATS Elektro-Optik
Keşif, Gözetleme
ve Hedefleme Sistemi:
CATS, çoklu algılayıcılı bir elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme
sistemidir. CATS sistemi, sabit ve
döner kanatlı hava platformları ve
deniz platformlarında kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. CATS sistemi,
sadece taret biriminden oluşmakta
olup, yüksek işlemci gücü ve arayüzleri bu birim içinde toplanmıştır.
CATS; gelişmiş özelliklere sahip aşağıdaki
birimleri ve yetenekleri bünyesinde barındırmaktadır:
n Yüksek Çözünürlüklü, 3. Nesil Kızılötesi Kamera
n Yüksek Çözünürlüklü Renkli Gündüz Kamerası
n Düşük Işık Kamerası
n Lazer Mesafe Bulucu ve Hedef İşaretleyici
n Lazer Aydınlatma Birimi
n Lazer Noktalama Birimi
n Kızılötesi ve gündüz kameraları videolarında
aynı anda çoklu hedef takibi
n Gelişmiş görüntü işleme algoritmaları
n Hedefe ait hassas coğrafi konum bilgilerini hesaplayabilme
n Sayısal / Analog / Sıkıştırılmış video çıkışı

PIRI® Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi:

128

Kızılötesi Arama ve Takip (Infrared Search and Track / IRST)
Sistemi PIRI®; deniz platformlarında gemi için tehdit oluşturabilecek; gemi, uçak, helikopter, İHA ve G/M gibi hedefleri, hem
3-5 μm (orta dalga boyu) hem de 8-12 μm (uzun dalga boyu) kızılötesi bandında pasif olarak tespit ve takip edebilen, takip bilgilerini geminin komuta kontrol sistemlerine gönderen ve karşı
tedbir sistemlerine uyarı vermek suretiyle bekasını arttırarak
pasif gözetleme yapan bir sistemdir.
Sistemin başlıca özellikleri aşağıda verilmiştir:
n Sistem Mimarisi
: Dağıtık Sensör Yapısı
n Dedektör Tipi
: 3-5 μm ve 8-12 μm Matris
n Görüş Açısı
: Düşeyde 10°
n Kaplama Alanı (Yükseliş) : -10° +45° (otomatik veya manuel
kumanda ile kaplama alanı
içerisinde hareket)
n Kaplama Alanı (Yanca)
: 360° Kesintisiz panaromik
görüntü
n Açısal Ölçüm Hassasiyeti : <2 mrad (yanca ve yükseliş)
n Görüntü Güncelleme Hızı : ≥5 Hz
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Denizaltı Periskopu
Termal Kamerası:
Periskop Termal Kamerası, denizaltı periskop sistemlerine entegre edilmek üzere tasarlanan,
640x512 iki boyutlu taramasız
dedektör içeren ve 3-5 μm bandında çalışan bir termal kameradır.
Görüntünün monitörlerde gösterimi için CCIR standardında
analog ve dijital çıkışı bulunmaktadır.
Periskop Termal Kamerasının
ana görevi, periskopun komuta
kontrol birimine orta dalga bandında kızılötesi görüntü sağlamaktır.

Şahingözü-OD Elektro-Optik Sistemi:
Şahingözü-OD Elektro-Optik Sistemi, her türlü deniz platformunda kullanılmaya yönelik geliştirilmiş olup, bünyesinde;
n Yüksek Çözünürlüklü
Termal Kamera
n Renkli Gündüz
Kamerası
n Lazer Mesafe Bulucu
n GPS
bulundurmaktadır.
Sistemde yer alan termal
kamera, orta dalga boyunda
(3-5 μm) çalışmakta olup,
hem termal kamera hem de
sistemde yer alan gündüz görüş
kamerası, en dar bakış açısından en geniş bakış açısına
kadar sürekli büyütme özelliğine sahiptir. Sistem bünyesinde yer alan lazer mesafe ölçme birimi ile göze zararsız
bantta mesafe ölçümü yapılabilmektedir.

GZM-03
Çok Fonksiyonlu
Mesafe
Ölçme Cihazı:
GZM-03 Çok Fonksiyonlu Mesafe Ölçme
Cihazı, elde kullanım
için tasarlanmış, düşük
ağırlık ve boyutlarda, yüksek performanslı,
göze zararsız lazer mesafe ölçme ve hedef koordinatı hesaplama cihazıdır.
GZM-03, hedef mesafe ve yönelim açısını ölçerek hedef koordinatlarını otomatik hesaplamaktadır. Hedef fotoğraflarını çekerek, hedef bilgileri ile birlikte dâhili hafızasında
saklayabilmektedir.
GZM-03’ün içinde, dar ve geniş bakış açılı 2 kamera bulunmaktadır. Bu sayede hedefin bulunması ve hedefe nişan alınması
kolaylaşmaktadır.
GZM-03 cihazının başlıca özellikleri aşağıda verilmiştir.
n Ölçüm Aralığı
: 100 m – 20.000 m
n Ölçüm Hızı
: ≥10 ölçüm/dakika
n Ölçüm Çözünürlüğü / Doğruluğu : 2,5 m / ± 5 m (1σ)
n Hedef Seçimi
: İlk / Son / Ayarlı Maske
www.milscint.com

Denizaltı Haberleşme
Sistem Çözümleri ve ASELSAN
Bu makalede, askeri su altı platformlarının haberleşme ihtiyaçlarını
karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen özgün
denizaltı haberleşme sistemlerinden bahsedilmektedir.
ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı

Kazanımlar
u üstü platformlarda olduğu gibi su altı platformlar için
de son kullanıcının çözüm ortağı olan ASELSAN, 2012 yılı
başında, HDW tersanesi ile Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında imzalanan sözleşme ile Entegre Deniz Haberleşme
Sistemi yüklenicisi olarak görev almıştır.
Proje kapsamında, aşağıdaki sistemler ASELSAN tarafından
tedarik edilecektir:
n Muhabere Anahtarlama Birimi ve Kullanıcı İstasyonları
n Güç Dağıtım Sistemi
n Telsiz Sistemleri
• VLF Telsiz Sistemi
• HF Telsiz Sistemi
• VHF Telsiz Sistemi
• V/UHF Telsiz Sistemi
n HF Veri Modem Sistemi
n Mesaj İşletim Sistemi
n Haberleşme Ses Kayıt Sistemi
n X Bant Uydu Terminalleri
n Konsol Sistemi
n GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System /
Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi)
(EPIRB, SART, NAVTEX, VHF IMM-DSC Telsizler)
n IFF Tanıma / Tanıtma Sistemi
n Gemi Telefon Sistemleri
Harekât ihtiyacı kapsamında kritik öneme sahip olan HF Almaç /
Göndermeç Telsizleri, Muhabere Anahtarlama Sistemi, Mesaj
İşletim Sistemi ve Gemi Telefon Sistemi, ASELSAN tarafından
milli imkânlar ile yurt içinden karşılanacak olup proje kapsamındaki tasarım ve ilk denizaltıya yönelik üretim ve tedarik faaliyetleri devam etmektedir.
Su üstü platformlarından farklı olarak su altı platformlarında
farklı bölgelerde kullanılacak olan cihaz/sistemler için
n Ağırlık planlarına ve
n Lokasyona bağlı farklı çevre koşullarına uygunluk
sağlanmaktadır.
Telsiz Operatör Odası temsili resminden de
anlaşılacağı üzere, sınırlı bir alanda çalışılacak olması nedeni ile cihaz yerleşim ve ergonomi isterleri de önemli olup bu konudaki
standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

Tüm Görseller: © ASELSAN
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Entegre Haberleşme Sistemi’nin önemli parçaları olan ve denizaltı platform gereksinimlerine uygun olarak yurt içi imkânlar da azami olarak kullanılarak milli olarak ilk defa
geliştirilerek üretilecek olan;
n Yazılım Tabanlı 9671 Deniz HF Telsizler
n Muhabere Kontrol Sistemi
n Mesaj İşletim Sistemi
n Gemi Telefon Sistemi
alt sistemlerinin önemli bir kazanım olacağı değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, denizaltı platformu için geçerli standartlarda
çalışılması ve çevre koşulu isterlerine uyum sağlanması sonucunda, bu alanda da ayrı bir tecrübe edinilecektir.
Proje kapsamında tedariki yapılacak olan deniz haberleşme
sistemine ait tüm sistem tasarımı, sistem mühendisliği, altsistem / malzeme tedariki, üretim, fabrika test ve kabul faaliyetleri, entegre lojistik destek faaliyetleri ASELSAN tarafından
gerçekleştirilecektir.
Proje ile su üstü platformlara yönelik tamamlanan ve devam
eden deniz haberleşme sistemleri tedariki projeleri kapsamında kazanılan sistem tasarım, analiz, montaj, entegrasyon,
test teknolojileri ve kabiliyetlerinin, su altı platformları için de
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Bu sayede ASELSAN, sahip olduğu milli kaynaklar ve bugüne
kadar gerçekleştirdiği projelerden edindiği bilgi birikimi ve tecrübe ile tüm su üstü ve su altı platformlarda çözüm ortağı olmaya devam edecek olup bu konudaki yol
haritası aşağıda verilmiştir.
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Performans Garantisi İçin
Meteksan Savunma
Karinaya Monteli Sonar

Sonar gönderme / alma kaseti

Performans garantisi için sonar sistemi bir bütün
olarak ele alınmalıdır.
onar sistem mimarisi tasarımı; operasyonel konsept
ile başlayıp, sistemin hangi sularda kullanılacağı, bu
sulardaki mevsimsel değişiklikler, akustik kanal modellemeleri gibi faktörleri de içeren akustik sistem analizleri, transdüser tasarımı, elektronik donanım tasarımı ve
algoritmaları ile birlikte, bir bütün olarak ele alınmalıdır.
Biz Meteksan Savunma olarak böyle düşünüyoruz ve bu bilinçle su üstü platformları için çeşitli donanım mimarisi çözümleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Hedeflenen çözümlerden biri olan Karinaya Monteli Sonar donanım mimarisi, Meteksan Savunma tarafından geliştirilen
Sonar Deniz Birimi transdüser konfigürasyonu dikkate alınarak geliştiriliyor. Bu yapı, mevcut durumda 8 adet transdüserden meydana gelen diziyi (kolon) sürmek üzere bir kabinet
modülü içinde yer alan alıcı / verici, kontrol, uyumlama ve güç
besleme gruplarından oluşuyor. Sonar Gönderme / Alma Kartuşu adı verilen birimlerden 8 adedinin, sayısal ve güç birimleri ile birleşimini içeren Sonar Gönderme / Alma Kaseti
olarak adlandırdığımız kabinet modülleri, standart kabinet
sistemi içerisinde ihtiyaç duyulan toplam kanal sayısına göre
çoklanabiliyor. Önerilen mimari yapı, modüllerin içinde yer
alan ethernet tabanlı sayısal sinyal işleme birimleri üzerinde,
temel sinyal işleme / hüzme oluşturma işlevlerinin ağ merkezli yapıda dağıtık olarak
gerçeklenmesine imkân
Sonar gönderme / alma kartuşu
tanıyor.
Ölçeklenebilir donanım
mimarisi; ısıl tasarım,
EMI/EMC ve çevre koşulları açısından kalifiye
temel yapı taşlarını (analog alıcı / verici birim, sayısal birim, güç birimi,
vb.) içeriyor. Bu yaklaşım
ile oluşturulan donanım
çözümü, konfigürasyonu

S
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Aktif, pasif, mayın sakınma gibi
modları olan “Karinaya Monteli Sonar”
sisteminin gönderme tarafında; işaretin
sayısal olarak oluşturulması, hüzme
oluşturma algoritmasından geçirilmesi
ve sayısal analog çeviriciler yardımıyla
analog işarete çevirilerek
güçlendirildikten sonra transdüserlerden
gönderilmesi işlemleri gerçekleşiyor.
Aynı şekilde, alıcı tarafta transdüserlerden
gelen işaretin, analog işleme
devrelerinden geçtikten sonra sayısala
çevirilmesi, hüzme oluşturma ve
filtreleme işlemlerinden geçirilmesi,
çeşitli algoritmalar kullanılarak elde
edilen verilerin işlenmesi ve sonuçların
bir sonar konsolu yardımıyla operatöre
sergilenmesi süreci yaşanıyor.
Hasan ÇİTÇİ, Teknik Lider, Sualtı Akustik Sistem
Mühendisliği Müdürlüğü, Meteksan Savunma
Ünsal ORLU, Teknik Lider, Elektronik Tasarım
Müdürlüğü, Meteksan Savunma
oluşturan birimlerin çoklanması sayesinde, farklı sistem
ihtiyaçlarına ve konfigürasyonlara rahatlıkla uyarlanabilmenin ötesinde, sistem seviyesi çevre koşulu ve elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerinin karşılanmasını
büyük ölçüde hafifletmektedir.
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Denizaltı Radar
Elektronik Destek Sistemleri
Evren SÖĞÜTLÜ* / esogutlu@aselsan.com.tr
*Denizaltı Radar ED Sistemi Proje Yöneticisi, ASELSAN Radar,
Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Grup Başkanlığı

İbrahim TEKİN** / itekin@aselsan.com.tr
**Radar ED Sistemleri Program Müdürü, ASELSAN Radar,
Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Grup Başkanlığı

1. Giriş

© MSI Dergisi

Deniz harekât ortamında “görünmeden görme” kabiliyeti, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında denizaltı platformlarının etkili kullanılmasını sağlamıştır. Devam eden süreçte, gelişen
elektronik harp teknolojilerine de bağlı olarak denizaltı platformlarının etkinliği, çeşitli sensörlerin kullanıma alınması ile
arttırılmıştır. Bu sayede, denizaltı harbinde atak misyonu yanında keşif ve istihbarat misyonu da büyük bir hızla denizaltı
harekât konseptine dâhil olmuştur.
Denizaltı elektronik harp
sistemlerinden birisi olan
Radar Elektronik Destek
(ED) sistemlerinin zaman
içinde daha karmaşık ve
fonksiyonel yapılara kavuşması ile önceleri sadece
erken ihbar sistemi olarak
denizaltının kendisini korumasına yönelik kullanılan
bu sistemler; tespit, teşhis,
taktik kayıt ve analiz gibi istihbarat amaçlarıyla Radar
ED/ELINT sistemleri olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde
denizaltı
Radar ED sistemleri için;
hassas yön bilgisi, yüksek duyarlılık, düşük reaksiyon zamanı,
kimliklendirme ve mevcut denizaltı sistemleriyle arayüz yetenekleri, platforma özel olarak ön plana çıkmaktadır.
Yaklaşık 50 yıl öncesinde denizaltı için keşif görevi, ufuk çizgisi
mesafesinde tespit olarak tanımlanmaktayken, günümüze
kadar geçen dönemde, denizaltı Radar ED Sistemleri ile birlikte
füze ve güdüm teknolojilerinin paralel gelişimi bu tanımı değiştirmiştir. Artık, çok hızlı olarak uzak mesafelerden tehdidin
algılaması ve hassas yön bilgisi elde edilen hedef platformun,
bu yöne atılan bir güdümlü mermi ile etkisizleştirilmesi kolaylaşmıştır.
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2. Denizaltı Dünya Pazar Payı
Denizaltı platformları, çeşitli sensörleri ve sistemleri kullanarak görev yapmaktadır. Görev kapsamına bağlı olarak menzil
ve tespit derinliği bakımından en avantajlı sensörler arasında
yer alan ve pasif kullanıma sahip Radar ED sistemleri, denizaltı
platformları için vazgeçilmez kabul edilebilirler. Bu bakımdan
denizaltı Radar ED sistemlerine yönelik pazar payının öngörülmesinde, denizaltı pazar payı verileri kullanılabilmektedir.
Dünya denizaltı pazarı incelendiğinde, yaklaşık 10 yıl içinde,
mevcut pazarın, savunma harcaması kısıtlamalarına rağmen
MSI Dergisi - Kasım 2013

büyüyeceği öngörülmektedir. Küresel Denizaltı Pazarı ile ilgili
2011-2021 yılları arası için yapılan öngörüler değerlendirildiğinde, yıllık değeri yaklaşık 16 milyar dolar civarında bulanan
denizaltı pazarının, 2021 yılına kadar yıllık 18 milyar doların
üzerinde bir pazar payına ulaşması beklenmektedir.
Mevcut durumda, yaklaşık 41 ülkenin envanterinde 450 adet
denizaltı bulunduğu ve 2021 yılına kadar 154 yeni denizaltının
186 milyar doların üzerinde bedelle inşa edileceği öngörülmektedir. Bahse konu ülkeler, mevcut denizaltılarını gelişen teknolojiyle birlikte modernize etmektedir. Bu platformlar, ileri
teknolojiye sahip modern silah ve sensörlerle günümüz harp
ortamında çalışabilir hâle getirilebilmektedir.
Asya devletleri arasında hâkim olan bölgesel gerginlik, önümüzdeki dönemde toplam pazarın yaklaşık yüzde 23,6’sına karşılık gelen 44 milyar doları bulması beklenen bölge denizaltı
pazarının da büyümesine neden olacaktır. Güney Amerika’da ise
denizaltılara en çok parayı Brezilya ve Arjantin harcamaktadır.
Bu ülkelerin toplam yaptığı harcama ise 8 milyar doların üzerinde
bir değer ile pazarın yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturmaktadır.
2011-2021 yılları arasında küresel denizaltı pazar tahminlerine
bölgesel olarak bakıldığında, 2021’e gelindiğinde, Asya-Pasifik
ve Avrupa ülkelerinin pazar payının azalacağı; buna karşılık Kuzey
Amerika pazar payının ise artacağı öngörülmektedir. [1, 2, 3]

3. Denizaltı Radar ED Sistemleri İçin
Kritik Gerekler

İkinci Dünya Savaşı’nda, Alman Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar, su üstü seyirleri esnasında, müttefiklerin hava platformlarında yer alan radarlar tarafından tespit edilmişlerdir. Karşı
tedbir olarak, 1942’de, radar yayınlarını tespit ederek erken uyarı
sağlayan FuMB-1 Metox (FunkMess-Beobachtungs-Gerat /
Radar İkaz Cihazı), Alman denizaltılarında kullanılmaya
başlanmıştır (Şekil-1).
Takip eden dönemde,
benzer ilkeyle çalışan
radar ikaz alıcı sistemlerinde, kısa reaksiyon
süreleri ve düşük hata
olasılığı aranan temel
özellikler hâline gelŞekil 1. FuMB-1 Metox radar ikaz alıcısı
miştir. [4]
Günümüzün modern denizaltıları, radar ikaz ve yön bulma sistemlerini birlikte içeren, basit radar ikaz fonksiyonuna ilave
olarak elektronik keşif / gözetleme yeteneği de bulunan daha
karmaşık Radar ED sistemleri ile donatılmışlardır.
Özellikle batılı ülkeler, elektronik keşif / gözetleme yeteneklerini ön planda tutarak denizaltı tasarımları yapmışlardır. Hedef
radarların yönlerinin hassas olarak bulunabilmesi açısından,
ED antenlerinin deniz yüzeyinde mümkün olduğunca durağan
kalması önemlidir. Denizaltı tasarımları incelendiğinde; periskop, şnorkel ve anten direklerinin denizaltı sırtında bulunan
yelken yapısı içinde muhafaza edildiği; bu direkler periskop derinliğine (yaklaşık 18-19 m) yükseltildiğinde, denizaltı gövdesinin su yüzeyindeki dalgalardan görece daha az etkilendiği, bu
www.milscint.com

nedenle daha uzun yelken yapılarının özellikle
anten stabilizasyonu açısından önem taşıdığı görülmektedir (Şekil-2).
Sonuç olarak; denizaltılarda yüksek yelken yapıları, özellikle ED görevi
açısından önem taşımaktadır. Ancak, yüksek yelken yapılarının kullanımı;
Şekil 2. Tipik denizaltı
yüksek maliyet, akış güyelken yapısı ve direkleri
rültüsünün artışı ve hidrodinamik kontrol zorlukları oluşması nedenleriyle belirli
sınırlar içinde kalabilmektedir.
Amerikan donanmasının, USS Sturgeon (SSN-637) sınıfı denizaltılarında elektronik keşif / gözetleme yeteneğini arttırmak
amacıyla yüksek yelken
yapısı kullanması, yukarıda bahsedilen fiziksel kısıtlara rağmen, denizaltı
ED görevinin önem kazandığının bir göstergesi
olarak kabul edilebilir
(Şekil-3). [5]

Şekil 3. USS Sturgeon (SSN-637) sınıfı denizaltı yelken yapısı

3.1.Denizaltı Anten Yapısı
Denizaltı Radar ED sistemi anten yapıları, tüm denizaltı fiziksel
yapısının maruz kalacağı yüksek basınca dayanımlı olmak zorundadır. Denizaltı dalış durumunda iken ED antenleri, yelken
yapısı içine çekilir. Bu durumda, denizaltı dalış derinliğine bağlı
olarak dış basınca maruz kalır.
Günümüz su üstü platformları ve denizaltılarında kompozit
radom yapıları kullanılmakta olup, malzeme teknolojilerinin
gelişimine paralel olarak özellikle denizaltı ortamına uygun,
basınca dayanıklı ve RF geçirgenliği yüksek radom yapıları tasarlanabilmektedir.
Kompozit malzeme olarak fiberglas, kuartz ve aramid fiber
kullanılabilmektedir. Bu malzemeleri bütünleşik tutabilmek
için ise polyester ve epoksi tabanlı birleştirici malzemeler
kullanılmaktadır. Bu malzemeler, iç ve dış yüzey kaplaması
olarak kullanılmakta, araya düşük dielektrik katsayısının
sağlanabilmesi ve mukavemet sağlamak amacıyla köpük ya
da bal peteği şeklinde malzemelerden elde edilen yapılar
konulmaktadır. Bahsedilen yapının yarım-dalga, A-Tipi
Sandviç ve C-Tipi Sandviç adlı değişik konfigürasyonları kullanılarak, yansıma katsayısı ve yapısal dayanımı daha uygun
radom yapıları oluşturulabilmektedir (Şekil-4).
www.savunmahaber.com

Şekil 4. A ve C Tipi sandviç panel radom yapıları

Dalga boyunun 1/10’undan daha ince radom yapıları, RF geçirgenlik açısından oldukça iyi kabul edilebilmektedir. Sandviç
radom yapıları ile hava / dielektrik yüzey geçişinde oluşan yansımalar, radom içine bakan dielektrik / hava geçişinde oluşan
zıt fazlı yansımalar ile sönümlendiğinden, sinyal kayıpları oldukça düşük ve iletimi yüksek bir radom yapısı elde edilebilmektedir.[6]

3.2. Frekans, Hassasiyet, Yön Doğruluğu
Denizaltı Radar ED sistemleri incelendiğinde, çalışma frekans
bandının ağırlıklı olarak 2-18 GHz aralığında olduğu görülmektedir. Literatürde, opsiyonel olarak 40 GHz bandına kadar çalışan Radar ED sistemlerinin olduğu da bilinmektedir. 2-18 GHz
frekans bandı, deniz platformlarında yaygın olarak kullanılan
sensör ve silah sistemlerine ait radar frekans bandını oluşturmaktadır.
Yine deniz platformlarında kullanılan LPI (Low Probability of
Intercept / Düşük Tespit Olasılıklı) özellikli radar yayınlarının
tespit edilmesi de Radar ED sistemlerinde ayırt edici yetenek
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu tespitlerin yapılabilmesi;
Radar ED sisteminin alıcı hassasiyeti yanında, tespit, teşhis ve
yön bulma algoritmalarının yeteneği ile de doğrudan ilişkilidir.
Yüksek hassasiyete sahip almaçlar ve güçlü algoritmalar sayesinde, özellikle genlik karşılaştırma yön bulma tekniği ile
5-8° RMS; faz interferometri ile 2-3° RMS yön doğruluğu değerlerinin kontrollü ortamda sağlanabildiği, açık kaynaklarda
yer almaktadır. [7]
Kısıtlı anten boyutları nedeniyle anten açıklığının az olması,
özellikle alt frekans bantlarında yön doğruluğu değerlerinin
korunmasını zorlaştırabilmektedir.
Kullanım konsepti gereği, denizaltı Radar ED sistemleri, kısıtlı
bir zamanda azami ölçüde veriyi toplamak ve analiz etmek zorundadır. Denizaltı, periskop seyir görevi icra ederken periskop
üzerine entegre edilmiş olan “Radar İkaz Anteni” görev yapmaktadır. Tespit, teşhis, yön bulma ve kimliklendirme işlevlerinin yapılabilmesi için ise hedef radarlara güvenli uzaklıkta iken ED
direği yukarı alınarak ilgili operasyonlar yürütülmektedir.

4. ASELSAN Denizaltı Radar ED Sistemi
ASELSAN ARES-2SC Radar ED sistemi, ARES-2 Radar ED sistemi ailesinin saha tecrübelerine ve kullanıcı isteklerine bağlı
olarak geliştirilip, üretilmiştir.
ARES-2SC ED sistemi, SC (Submarine Compact) isimlendirmesine uygun olarak, RWR/GPS kombine anten yapısı, DF
anten dizisi, İşaret Uyumlandırma / Dağıtım Birimleri ve Konsol
yapısından oluşmaktadır (Şekil-5).
ARES-2SC ED sistemi, 2-18 GHz frekans aralığındaki radar yayınları için tespit, takip, analiz ve görüntüleme gibi temel fonksiyonları yerine getiren ve uygun formatta otomatik ya da isteğe
bağlı kayıt yeteneği sunan bir Radar ED sistemidir. Sistem,
uzak mesafelerden LPI radar yayınlarını da tespit yeteneğine
sahiptir. Tespit edilen yayınlara ait frekans ve kerteriz bilgileri,
hem kartezyen hem de polar ekranda 360° yanca üzerinde
operatöre kesintisiz olarak sunulmaktadır.
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Şekil 5.
ASELSAN ARES-2SC
denizaltı Radar
ED sistemi

ARES-2SC, kompakt anten yapısı, yüksek teknolojiye sahip
geniş bant sayısal almacı ve platforma uygun tasarımı ile ED
görevini çok kısa sürede yerine getiren bir elektronik harp sistemi olarak tamamen milli imkânlarla tasarlanıp üretilmiştir.

4.1. Genel Teknik ve Fonksiyonel Özellikler
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ASELSAN ARES-2SC Radar ED sistemi:
n Modüler Sistem Tasarımı,
n Kompakt Anten Yapısı ve
n Geniş Bant Sayısal Almaç Mimarisi
sayesinde, denizaltı platformlarına entegre edilebilmektedir.
Ayrıca ARES-2SC ED sistemi:
n Yüksek Tespit Olasılığı (High Probability of Intercept),
n Düşük Yanlış Alarm Oranı (Low Probability of False Alarm),
n Yön Bulma Hassasiyeti,
n LPI Özellikli Radar Yayınlarının Tespiti ve
n Frekans, PRF, PW, Anten Tarama Tipi ve Periyodu, Modülasyon Tipi vb. parametreleri yüksek doğrulukla ölçme
yeteneklerine de sahiptir.
Ayrıca, frekans ve yanca sektörleri için geliştirilmiş filtre yazılımları, savaş yönetim sistemi ile birlikte çalışabilme kabiliyetleri sayesinde, yeni denizaltı platformlarına entegrasyon ve
farklı kullanım konseptlerine de imkân tanımaktadır.

4.2. Kritik Milli Teknolojiler
ARES-2SC denizaltı ED sisteminde özellikle:
n kompakt anten yapısı,
n almaç mimarileri ve
n algoritma tasarımları
kritik teknolojiler olarak değerlendirilmektedir. Bu teknolojilerin

KAYNAKÇA
[1]
[2]
[3]
[4]
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ASELSAN tarafından geliştirilmiş olması sayesinde, denizaltı ED
sistemleri alanında milli sistemlerimizin kullanımı ve kritik teknolojilerdeki dışa bağımlılığın ortadan kalkması sağlanmıştır.

5. Sonuç ve Değerlendirme
Denizaltılar, “görünmeden görme” kabiliyetleri sayesinde, hedeflerinin zafiyetlerinden yararlanabildikleri için, bir anlamda
asimetrik silah olarak da değerlendirilebilirler. Denizaltıların
düşman deniz sahasında elektronik istihbarat faaliyetleri gerçekleştirilebilmesi ve su üstü platformlarına karşı başarılı bir
şekilde denizaltı harbi yürütebilmesi, bu silahları oldukça caydırıcı unsurlar hâline getirmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında batırılan tüm Japon Deniz Kuvvetleri platformlarının
yaklaşık %55’ini; Amerikan Deniz Kuvvetleri platformlarının
yaklaşık %2’sini oluşturan denizaltıların batırmış olduğu gerçeği de bu caydırıcılığın ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. Görünmezlik, bu anlamda denizaltı harbinde en önemli
kuvvet çarpanıdır. Denizaltılar için görünmezlik ve tespit gücünün korunması için yeni sensör ve faydalı yüklere adapte olabilecek platform tasarımları büyük önem taşımaktadır.
Gelecekte denizaltıların istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) görevlerini büyük oranda üstleneceği ve bu görevler kapsamında
Radar ED/ELINT sistemlerine günümüzde olduğu gibi gelecekte de ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.
Denizaltıların, su üstü platformlara oranla daha yüksek kuvvet çarpanı olması nedeniyle ED sistemlerinin, denizaltı pazarına yönelik
payının da artması beklenmektedir. Büyüyen pazar payı, denizaltı
Radar ED sistemlerinin; kritik ve milli teknolojilerin ön plana çıktığı,
modüler ve modernizasyon kapsamında arayüz / entegrasyon kolaylığı sağlayabilen sistemler hâline gelmesini sağlayacaktır.

[5] Submarine Road Show NSL, 2011
[6] A Project Report on Analysis Of Submarine Radome Department Of Aeronautical
Engineering Indu College Of Engineering And Technology, 2012
[7 ] Jane's Navy International Reading the signals: RESM evolves for submarines, 2007
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İstanbul Deniz Müzesi,
Modern Çehresi ile
Yeniden Ziyarete Açıldı
Kuruluşu 116 yıl öncesine, 1897 yılına dayanan ve
Osmanlı İmparatorluğu dönemi de göz önüne alındığında,
bu topraklarda kurulan ilk askeri müze olma özelliğini
taşıyan İstanbul Deniz Müzesi, yaklaşık 6 yıldır sürdürülen
restorasyon çalışmalarının ardından, 5 Ekim’de, yeni ve
modern yüzü ile yeniden hizmete açıldı.
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Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

eniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan İstanbul Deniz Müzesi’nin
2007 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının ardından
gerçekleşen açılışı öncesinde,
4 Ekim’de, tanıtım amacıyla bir
basın turu düzenlendi. İstanbul
Deniz Müzesi Komutanı Deniz
Kurmay Albay Fatih Erbaş,
basın turu sırasında yaptığı
açıklamada, İstanbul Deniz
Müzesi’nin amacının; denizciliği, deniz tarihini sevdirmek,
insanlarda deniz ve denizci bilincini oluşturmak olduğunu
vurguladı.

D
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inancını da ifade eden Albay
Erbaş, açıklamalarının devamında; “Ana binamızda saltanat kayıklarımız, Osmanlı
bahriyesinin ahşap sanatından
eserler, çeşitli ressamlarımıza
ait eserler, donanmamızın
farklı dönemlerini anlatan bölümlerimiz yer almaktadır.
Bunun yanı sıra sanatçılarımıza hizmet vermek için kullanabilecekleri alanlar da
oluşturulmaya çalışıldı. Süleyman Nutki Salonu, bu amaçla
oluşturulmuş salonlardan birisidir. Ayrıca, geçici amaçla
kullanılabilecek iki sergi alanımız daha mevcut. Bu vesileyle

İstanbul’un tam göbeğinde,
Beşiktaş’ta, herkese çok yakın
bir yerde hizmet verecek olan
Deniz Müzesi’nde, sanatçılarımızı ve onların eserlerini de
görmek istediğimizi açıkça
ifade etmek isterim” dedi.
Albay Erbaş, müzenin tarihsel
gelişimiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Deniz Müzesi,
1897 yılında Binbaşı Süleyman
Nutki Bey tarafından kurulmuş; Kasımpaşa bölgesinde,
Tersane-i Amire olarak adlandırılan bölgede, küçük bir binada faaliyetlerine başlamış
olan bir müzedir. Savaş yıllarında, çeşitli kereler yer değiş-

tirdi. 1948 yılından sonra, Dolmabahçe’deki Bezm-î-Âlem
Valide Sultan Camisi’nde hizmet vermeye devam etti. Müzemiz, daha iyi şartlarda, daha
güzel hizmet verebilsin diye bir
proje çalışması başlatıldı. 2005
yılında, ulusal bir yarışmayla
seçilen projenin uygulamasına
geçildi ve 2007 yılında müzemizin inşaatına başlandı. Şu
anda yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz”. Deniz Müzesi’nde 20 bin
eser bulunduğunu belirten
Albay Erbaş, isteyen araştırmacıların, İstanbul Deniz Müzesi Arşiv ve Kütüphanesi’nde

Denizcilikte
En Büyük Müze
Albay Erbaş, İstanbul Deniz
Müzesi’nin, Türkiye’nin en eski
müzelerinden biri olmasının
yanı sıra denizcilik alanında ülkenin en büyük müzesi olduğunu belirtti. Müzenin yeni
binası ve güncellenen içeriği
ile dünyanın sayılı müzelerinden birisi olacağı konusundaki
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Deniz Topları, Gemi
Modelleri, Silahlar
Üç katlı olan ve 15 bin metrekare yüzölçümüne sahip ana
sergi binasında; 4 ana galeri,
çocuk odası, sinevizyon odası,
çok amaçlı salon, 2 sanat galerisi ve 2 fuaye alanı bulunuyor. Yaklaşık 20 bin objeden
oluşan zengin bir koleksiyona
ev sahipliği yapan Deniz Müzesi’nde, geniş bir yelpazede çok
www.savunmahaber.com

çeşitli kültürel varlık bir arada
sergileniyor. Konularına göre
gruplandırılan koleksiyonların
arasında; Atatürk'ün eşyaları,
tarihi kayıklar, silahlar, haritalar, resimler, gemi modelleri,
gemi baş figürleri, seyir aletleri, gemi aksamları, plaketler, çanlar, armalar, tuğralar,
sancaklar, fenerler, beratlar,
fermanlar, el yazmaları, üniformalar, nişanlar, madalyalar, sikkeler, damgalar,
mühürler, mezar taşları, kitâbeler, taş baskılar, amforalar,
saatler, mobilyalar ve fotoğraflar yer alıyor.
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araştırma yapabileceğini kaydetti. Konu ile ilgili olarak
Albay Erbaş, “Deniz Müzesi’nin
Türkiye’nin en önemli Osmanlı
arşivlerinden birine ev sahipliği
yaptığını, araştırmacı ve akademisyenlerin bilmesini isterim.
Bilimsel
amaçlı
çalışmaları için bizim arşivimizi
kullanmalarını, bizimle iş birliği içinde olmalarını memnuniyetle karşılarız” şeklinde
konuştu.
Müzenin hedef kitlesinde çocuklar ve gençlerin de özel bir
yeri olduğunu vurgulayan Albay
Erbaş, “Deniz Müzesi’nin sosyal ve kültürel hayatımıza canlılık getirmesini arzu ediyoruz.
Bizim hedefimiz, özellikle çocuklar ve gençlerdir. Öğretmenleri ve öğrencileri gruplar
hâlinde herhangi bir ücret talep
etmeksizin müzemizde misafir
etmeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim” dedi.

Dz.K.K.lığı,
Cumhuriyet’in
90. Yılını Çeşitli
Etkinliklerle
Kutladı

Dünyanın En Eski
Kadırgası
Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yapılan uzun akademik ve bilimsel araştırmalar
sonucunda, 17. yüzyılda inşa
edildiği belirlenen “24 Çifte
Kürekli Tarihi Kadırga”, dünyada orijinal olarak var olan
tek kadırga olarak biliniyor.
Dünya çapında hükümdarların
kullanmış olduğu “Saltanat
Kayıkları”ndan, günümüzde
sadece 42 adet bulunuyor.
Bunların 14’üne ev sahipliği
yapan İstanbul Deniz Müzesi,
bu alanda da dünyanın en
geniş ve zengin koleksiyonuna
sahip olma özelliği taşıyor. Kayıklar galerisi içerisinde yer
alan 24 Çifte Kürekli Tarihi Kadırga’nın yanı sıra Atatürk’ün
kullanmış olduğu 3 adet kayık,
toplam 30 adet saltanat kayığı
ve çeşitli tekneler, 33 adet
tablo, 15 adet top, 33 adet
gemi modeli, 12 adet büst ve
88 adet çeşitli özelliklerde
eser yer alıyor.
İstanbul Deniz Müzesi, Pazartesi ve Salı günleri hariç, her
gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Öğrenci giriş ücreti 1,70 lira;
yetişkin giriş ücreti ise 5 lira
olarak açıklandı.

eniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı), Cumhuriyet’in 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, bir dizi
etkinlik gerçekleştirdi. Aralarında fırkateynler, karakol botları, hücumbotlar, denizaltı ve akaryakıt gemisi bulunan çeşitli unsurlarını ve müzeleri 29 Ekim’de ücretsiz
olarak halkın ziyaretine açan Dz.K.K.lığı, ayrıca, İstanbul Yelken Kulübü (İYK) ile birlikte Donanma Kupası yelken yarışını
düzenledi. Halkın ziyaretine açılan gemiler şöyle sıralandı:
n İstanbul Dolmabahçe’de TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni
ile Sarayburnu’nda TCG GEDİZ (F-495) fırkateyni,
n Kocaeli Gölcük Deniz Ana Üssü’nde TCG BARBAROS
(F-244) fırkateyni, TCG ZIPKIN (P-336) hücumbotu,
TCG ÇANAKKALE (S-358) denizaltısı ve
TCG Y.K.GÜNGÖR (A-595) akaryakıt gemisi,
n İzmit’te TCG GÖKOVA (F-496) fırkateyni ile
TCG GAYRET (D-352) ve TCG HIZIRREİS (S-342)
müze gemileri,
n Zonguldak Karadeniz Ereğli’de TCG MELTEM (P-334)
hücumbotu,
n Mersin’de TCG KILIÇ (P-330) hücumbotu,
n Hatay İskenderun’da TCG YILDIZ (P-348) hücumbotu,
n Antalya’da TCG GELİBOLU (F-493) fırkateyni,
n İzmir’de TCG BANDIRMA (F-502) fırkateyni ve
n Çanakkale Bozcaada’da TCG KUMKALE (P-1203)
Yeni Tip Karakol Botu ve Gökçeada’da TCG KARABİGA
(P-1205) Yeni Tip Karakol Botu.
Ayrıca İstanbul, Mersin ve İskenderun’da bulunan Deniz Müzeleri, ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırladı. Etkinlikler kapsamında, Çanakkale Morabbin Parkı’nda bir bando konseri
de icra edildi.
Bir diğer etkinlik olan ve 45 yelkencinin yarıştığı
“52. Donanma Kupası Yelken Yarışları” ise 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Moda Sahili’nde icra edildi.
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Savaş Sistemi Entegratörü
Bakış Açısıyla Askeri Gemi
sistemlerinin geliştirilme–üretim
İnşa Faaliyetleri Deniz
amacı, kullanılmasının planlandığı
roje takviminin, ihtiyacın tanımlanması aşamasından
platformun kullanıcıya teslimine kadar on yıldan uzun
sürebildiği bu faaliyetlerde, çok fazla paydaşın yer alması ile bu süre içerisindeki ekonomik, siyasi, teknolojik gelişmeler paralelinde değişebilen kullanıcı ihtiyaçları, askeri
gemi inşa projelerinde aşılması gereken problemler olarak
karşımıza çıkmaktadır.

P

Projelendirme Aşaması
Tedarik makamı tarafından, görev ihtiyacının belirlenmesini
müteakip, ihtiyacı karşılayacak platformun ihalesine yönelik
şartnamelerin olgunlaştırılması amacıyla Bilgi İstek Dokümanı (BİD) yayımladığı ve endüstri tarafından BİD kapsamında
tanımlanan ihtiyaçlara yönelik bilgilerin sunulduğu bu aşamada, en kısa süre içerisinde en yeterli bilginin sağlanabilmesi talep edilmektedir.
Proje süresinin belirlenmesinde etkili olan alt sistemlerin tersanelere sağlanması takvimi, üretilmiş (hazır) sistemler için
daha kesin olarak tanımlanabilmekte; fakat geliştirilecek
ürünler ve tedarik edilecek, modifikasyon gerektiren hazır
ürünlere yönelik takvimlerin belirlenmesinde, verilen süre
içerisinde kapsamlı bir çalışma yapılması mümkün olamadığından, ancak geçmiş tecrübelere dayalı olarak ve genellikle
optimum süreden daha fazla öngörülmektedir.
BİD aşamasının diğer bir hususu ise bütçesel tahminler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tahminler de yeterli çalışma
süresi olmadığından, takvim çalışmasına benzer şekilde, geçmiş verilere dayalı olarak belirlenebilmektedir. Ayrıca, bütçesel tahminlerde, endüstri tarafından çözüm olarak birden
fazla önerinin mevcudiyeti, önerilen çözümlerde hazır ürün /
geliştirme / modifikasyon gibi ilave maliyetler bulunması, bütçesel tahminlerin tamamen varsayımlara dayandırılmasına
neden olmaktadır.
Sonuç olarak; BİD aşamasında, savaş sistemi ve entegrasyonuna yönelik öngörülen takvim ve bütçesel maliyetler ile teklif
aşamasında karşılaşılacak durumlar arasında, önemli farklar
oluşabilmektedir.
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Teklif Aşaması
Teklif aşaması; tedarik makamı tarafından BİD sürecinde elde
edilen bilgiler ışığında Teklife Çağrı Dokümanı (TÇD)’nın olgunlaştırılması ve ihalenin başlatılması (TÇD yayımı) ile yüklenici
adayları tarafından TÇD’de tanımlanan ihtiyaçları karşılayacak
teklif hazırlama çalışmaları ve tedarik makamı tarafından toplanan tekliflerin değerlendirilmesi olarak üç safhada ele alınmaktadır. Teklif hazırlama safhasında, Türk Savunma
Sanayisi’nin deniz sistemleri konusundaki ana entegratörü ve
sistem sağlayıcısı konumunda bulunulması nedeniyle yüklenici
adayı tersaneler arasında ayırım yapılmaksızın, eşit mesafede
ve bilgilerin gizliliğine özel önem verilerek, her bir yüklenici
adayı ile talep edebilecekleri farklı istekler veya bilgilere yönelik münferit çalışmalar yürütülmektedir.
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askeri platformlara gerekli
yeteneklerin kazandırılmasıdır.
Askeri gemi inşa faaliyetleri, özellikle
inşa edilen platformun icra edeceği
görev için taşıması gereken
“faydalı yük” veya diğer deyişle
silah–elektronik sistemleri açısından,
sivil gemi inşa faaliyetlerinin ötesinde;
kullanıcı, tedarik makamları, tersane
ve sistem entegratörü ile sistem
üreticilerinin yakın iş birliğini
gerektiren bir özelliğe sahiptir.
ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri
Grup Başkanlığı
Bu aşamada;
Yüklenici adayları tarafından TÇD isterlerinin farklı
yorumlanması,
n Tedarik makamı–yüklenici arasındaki hükümlerin
yüklenici–ana entegratör / sistem sağlayıcı arasında aynı
şekilde uygulanması talepleri,
n Teknik olarak mümkün olmayan veya sorun yaratabilecek
hususlarda ana entegratör görüşlerine uyulmaması
gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.
Tekliflerin hazırlanması aşamasında gündeme gelen hususların çözümü amacıyla tedarik makamı koordinasyonunda,
kullanıcı, tersane ve ana entegratörün iştirak edeceği TÇD taleplerinin aynı şekilde anlaşılmasını sağlayacak toplantılar
düzenlenmektedir. Ancak, bu toplantılarda ortak görüş oluşturulması ve bunun TÇD’ye yansıtılması her zaman mümkün
olamamakta, açık olarak anlaşılmayan talepler “yazıldığı şekilde” kalabilmekte ve bu hususlar gemi inşa faaliyetlerinin
devamında çözümlenemez veya maliyet / takvim gibi projeyi
önemli şekilde etkileyebilecek durumlarla karşılaşılmasına
neden olabilmektedir. Bu hususta, teklif çalışmalarında gündeme gelen TÇD maddeleri konusunda taleplerin boyutlarına
bakılmaksızın “ortak görüş” oluşturulması hususunda tüm
paydaşların sorumluluk üstlenmelerinin önemli olduğu değerlendirilmiştir.
n

Sözleşme Öncesi
Yüklenici adaylarının tekliflerinin tedarik makamı tarafından
değerlendirilmesini müteakip başlayan ve yüklenici sözleşmesi ile sona eren safhada, genel olarak TÇD ile yayınlanan
idari ve teknik taleplere yüklenici tarafından verilen cevaplar
www.milscint.com

doğrultusunda sözleşme çalışmaları yürütülmektedir. Sözleşme çalışmalarında “verilen teklif” ile “talep edilen” arasındaki olası farklılıklar nedeniyle tedarik makamı ile
yüklenici arasında, hem idari hem de teknik kapsamda uzun
müzakereler söz konusu olabilmektedir. Değerlendirme ve
müteakip müzakere süresinin uzaması nedeniyle öngörülen
teklif geçerlilik süreleri aşılabilmekte; değişen ekonomik,
teknolojik etkenler nedeniyle teklif maliyet, içerik ve takvimleri etkilenebilmektedir. Uzayan müzakerelerin, yükleniciye,
hem finansal hem de iş gücünden kaynaklanacak ilave maliyetler oluşturacağı açıktır. Bu husustaki çözüm, rekabet ortamında en iyi teklifin alınmış olması nedeniyle
değerlendirme sonucunda yüklenici ile mevcut teklif çerçevesinde en kısa sürede sözleşme yapılmasıdır.
Bu safhadaki diğer bir husus; yüklenici gayretlerinin, tedarik
makamı ile yürütülen müzakerelere yoğunlaşması nedeniyle
genel olarak ana entegratör sözleşmesinin tamamlanamaması; böylece projenin başlangıç anı (T0) ile ana entegratör
sözleşme başlangıç zamanlarının farklılaşmasıdır. Ana entegratör faaliyetlerinin ve teklif edilen takvimin başlangıcı
için, yüklenici–ana entegratör sözleşmesinin yürürlüğe girmesi esas olmakla birlikte; bu sözleşmesinin gecikmesi, ana
entegratörün proje takvimini etkilemekte; bu durum ise
kendi sözleşmesinde sabit bir takvim taahhüdü vermiş olan
yüklenici tarafından kabul edilemez bir olgu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu hususun çözümü, yüklenici–ana entegratör
sözleşme müzakerelerinin, tedarik makamı–yüklenici sözleşme müzakerelerine paralel olarak yürütülmesi ve tedarik
makamı ile imzalanacak sözleşme öncesinde, ana entegratör
sözleşmelerinin tamamlanması ile sağlanabilecektir.

Sözleşme Sonrası
Yüklenici–ana entegratör sözleşmesinin yürürlüğe girmesini
müteakip, ana entegratör tarafından, öncelikle alt yükleniciler
ile yapılmış olan sözleşmeler yürürlüğe sokulmakta, henüz
tamamlanmamış olan alt yüklenici sözleşmeleri tamamlanmaya çalışılmaktadır. Alt yüklenici sözleşmeleri, her bir sistem için farklı ödeme planları gerektirme olup, ana
entegratör tarafından, yüklenici ile arasındaki sözleşmede, finansal yüklerin en aza indirildiği ödeme planları önerilmektedir. Ana entegratöre yapılacak ödemelerin yüklenicinin
kendine yapılacak ödeme planları ile ilişkilendirilmesi
www.savunmahaber.com

hâlinde, finansal risklere yönelik maliyetlerde artış olması beklenmektedir.
Gemi inşa takvimini etkileyen en
önemli hususlardan biri olarak karşımıza çıkan doküman onayları konusunda; Teknik Şartnamelerin farklı
yorumlara neden olmayacak açık ifadelerle yazılması; yazılı olmayan hususların ise gemi inşa takvimini
etkilemeyecek bir şekilde sözleşme /
mühendislik değişiklikleri ile çözümlenmesi tercih edilmelidir. Sözleşme
süresince ortaya çıkabilecek yeni isteklerin, hem takvim hem de maliyet
hususunda ilave yükler getireceği
açıktır. Bu nedenle sözleşme başlangıcında tüm detayların en doğru şekilde tanımlanmasının mümkün
olamayacağı göz önüne alınarak, sözleşme bedelinde artış–değişmelere izin veren idari çözümler
uygulanmalıdır.
Askeri gemilerin en önemli unsuru olan savaş sisteminin tedarik, montaj, entegrasyon ve testlerini kapsayan faaliyetlerin, ana entegratör koordinasyonunda, savaş sistemi ve
arayüzü olan tüm tarafları kapsayacak şekilde, “Integrated
Product Team” (IPT) yapısında yürütülmesi, gemi inşa faaliyetleri açısından oldukça yararlı bir uygulama olarak Türkiye’nin ilk milli gemisinin inşa edildiği MİLGEM Projesi’nde
elde edilen önemli başarının da anahtarı olmuştur.

Teslimat
Teslimat aşaması, gemiye entegre edilecek tüm cihaz ve sistemlerin, üretici tesislerindeki Fabrika Kabul Muayeneleri
(FAT) ile başlayarak geminin sözleşmede tanımlanmış tüm işlevlerini belirlenen performansta sağladığının gösterildiği
Seyir Kabul Tecrübeleri (SAT) ile tamamlanan, kullanıcı–tedarik makamı–tersane–ana entegratör–üretici paydaşlarının en
yoğun şekilde müdahil olduğu faaliyetleri kapsamaktadır. Bu
faaliyetler, taraflarca hazırlanarak onaylanmış olan test dokümanları esas alınarak yürütülmektedir. Bununla birlikte,
muayene süresince, taraflarca onaylanmış olan test yaklaşımlarından farklı muayene ihtiyaçları gündeme gelebilmektedir.
Tüm geminin teslimatından doğal olarak yüklenici sorumlu
olmakla birlikte, yapılan alt yüklenici sözleşmeleri ile bu sorumluluklar, alt yüklenicilere aktarılmaktadır. Ancak, bu
husus, yüklenicinin en üst düzeydeki sorumluluğunu değiştirmeyecektir. Bu nedenle herhangi bir cihaz / sistem sağlayıcısının sorumluluğunun, sağlamış olduğu cihaz / sistemin
işlevi ve alt sözleşme bedeli ile sınırlıdır. Bu çerçevede, ana
entegratörün sorumluluğu da gemi inşa sürecinin ana entegratör tarafından yönetilmemesi nedeniyle, geminin tümünden
değil, sağlamış olduğu sistemler üzerinden sınırlı kalmalıdır.
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Sonuç ve Öneriler
Tedarik makamı tarafından BİD aşamasının iki safhada ele alınacak şekilde planlanması; ilk safhada, savaş sistemine yönelik çalışmalar yürütülerek platformun taşıyacağı sistemlerin
yaklaşık olarak belirlenmesi ve bilahare bu savaş sistemini,
görev ihtiyaçlarına uygun taşıyabilecek platformlara yönelik
bilgilerin talep edilmesi ile tedarik makamına daha doğru ve
yararlı bilgiler sağlanabileceği değerlendirilmektedir.
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Tekliflerin hazırlanması aşamasında, TÇD taleplerinin paydaşlarca aynı şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde, tedarik makamı koordinasyonunda kullanıcı–tersane ve ana
entegratörün iştirak edeceği toplantılarda gündeme gelen
TÇD maddeleri konusunda, taleplerin boyutlarına bakılmaksızın “ortak görüş” oluşturulması hususunda tüm paydaşların
sorumluluk
üstlenmelerinin
önemli
olduğu
değerlendirilmiştir.
Proje takviminin olumsuz etkilenmemesi amacıyla yüklenici
ile ana entegratör arasındaki sözleşme müzakerelerinin, tedarik makamı–yüklenici sözleşme müzakerelerine paralel
olarak yürütülmesi ve tedarik makamı ile imzalanacak sözleşme öncesinde, ana entegratör sözleşmesinin tamamlanmasının, tedarik makamınca zorunlu kılınmasının yararlı
olacağı değerlendirilmiştir.
Gemi inşa takvimini etkileyen en önemli hususlardan biri olarak karşımıza çıkan doküman onaylarının ilgili taraflarca süratli şekilde yürütülmesi, Teknik Şartnamede yazılı olmayan
(eksik / ilave) hususların ise gemi inşa takvimini etkilemeyecek şekilde sözleşme / mühendislik değişiklikleri ile çözümlenmesi önem arz etmektedir.
Sözleşme süresince ortaya çıkabilecek yeni isteklerin, hem
takvim hem de maliyet hususunda ilave yükler getireceği
açıktır. Bu amaçla sözleşme başlangıcında tüm detayların en
doğru şekilde tanımlanmasının mümkün olamayacağı göz
önüne alınarak sözleşme bedelinde artış–değişmelere izin
veren idari çözümler uygulanmalıdır.
Tüm geminin teslimatından sorumlu olan yüklenicinin bir

kısım sorumlulukları alt yüklenicilerine aktarmasında, herhangi bir cihaz / sistem sağlayıcısının sorumluluğu, sağlamış
olduğu cihaz / sistemin işlevi ve alt sözleşme bedeli ile sınırlı
kalması gerekmektedir. Gemi inşa sürecinin ana entegratör
tarafından yönetilmemesi nedeniyle geminin tümünden değil,
sağlamış olduğu sistemler üzerinden sınırlı kalmasının zorunlu olduğu değerlendirilmiştir.
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Asra Damgasını Vuran
Makinalı Tüfek: M2

Carlos Hathcock tarafından bir
Unertl 8x tüfek dürbünü ile
teçhiz edilip keskin nişancı
tüfeği olarak kullanılan M2

Yüksek Güçlü bir
Makinalı Tüfek İhtiyacı
ve Ağır Makinalı
Tüfeğin Doğuşu
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için tanımladığı isterler yaklaşık 800 m/s namlu hızı ve
43 gr’lık çekirdek kütlesidir.
Amerikan Silahlı Kuvvetleri,
1918 yılı başlarında, Alman
M2, bombardıman
uçaklarının öz savunma
silahı olarak da
kullanıldı.

© Charles M. Daniels Special Collection Photo Set

Birinci Dünya Savaşı’nın siper
çıkmazının temel sebeplerinden biri olan makinalı tüfek,
savaş bittiğinde kendini tüm
dünyaya ispatlamıştır ve artık
modern orduların vazgeçilmez silahıdır.
1884 yılında Sir Hiram Maxim
tarafından geliştirilen ilk makinalı tüfek Maxim (.303 –
7,7 mm) ve onu takip eden
Vickers (.303 – 7,7 mm) ve
Hotchkiss (.303 / 7,7 mm ve
8 mm) makinalı tüfeklerinin
ortak noktası, tüfek kalibrelerini esas alan mühimmatlarıdır. Diğer bir deyişle bu
silahlar, günümüzün genel
maksatlı makinalı tüfekleri ile
benzer şekilde, piyade tarafından kullanılan tüfekler ile aynı
mühimmatı kullanmaktadır.
Piyadeye karşı son derece etkili olan bu makinalı tüfeklerin
yoğun şekilde kullanımını,
kısa süre sonra, daha etkili
mühimmatların kullanıldığı

makinalı tüfek düşünceleri
takip eder.
12,7 mm mühimmatın ve dolayısıyla M2 Browning’in hikâyesi, 1918 yılı Nisan ayında,
Avrupa’daki Amerikan birliklerinin komutanı General
Pershing’in, Kara Kuvvetleri
Mühimmat Bölümüne yaptığı
talep ile başlar. Pershing;
tanklar, araçlar, uçaklar ve
uzak mesafedeki düşman
topçu personeline karşı kullanılmak üzere, büyük kalibre
bir makinalı tüfeğin envantere
girmesini istemektedir. Pershing ve subaylarının bu silah

John M. Browning, 1918 Haziran’ında,
yine kendi tasarımı olan M1917 makinalı
tüfeğini ağır makinalı tüfeğe dönüştürmek
için çalışmaya başladığında, dünyanın en
uzun süre envanterde kalacak makinalı
tüfeğini icat ediyor olduğunu tahmin eder
miydi bilemiyoruz. Ama ilk türevlerinin
envantere girdiği 1921 yılından bugüne
kadar sayısız muharebede başarıyla
kullanılan Browning M2, ağır makinalı
tüfek denildiğinde ilk akla gelen silah
olmayı sürdürüyor. 1918 yılında
tasarlanmaya başlanan bir silahın,
aradan 95 yıl geçmiş olmasına rağmen,
son teknoloji ürünü uzaktan komutalı
silah istasyonlarının ana silahı olarak
kullanılmaya devam ettiğini düşünmek
bile bu silahın zamanının ötesinde
bir tasarım olduğunu ispatlamaya yetiyor.

13,2x92 mm tanksavar mühimmatını deneme şansı
bulur. Bu mühimmat, 840 m/s
namlu hızı ve 52 gr’lık çekirdeği ile Pershing’in tanımladığı isterleri sağlamaktadır.
Yapılan testlerde, mühimmatın 240 m menzilde 25 mm kalınlığında zırh plakasını
delmeyi başardığı tespit edilir.
Alman 13,2 mm mühimmatının performansı etkileyici bulunur ve devam etmekte olan
Amerikan 12,7 mm mühimmatı çalışmaları, 13,2 mm
mermilerde bulunan bazı
özellikleri dâhil edecek şekilde devam eder. Winchester
firması, ürettiği ilk test müwww.milscint.com

M2 Makinalı Tüfeği
Piyade ve araç kullanımında
ilk başlarda su soğutmalı
M2’ler de kullanılmakla beraber, zamanla tüm M2’ler “Ağır
Namlulu Tip” olarak adlandırılan hava soğutmalı konfigürasyona
dönüşür.
Bu
konfigürasyon, M2HB (Heavy
Barrel / Ağır Namlu) olarak
adlandırılır. Ağır namlu teriminin kullanılmasının sebebi,
hava ile soğutmaya uygun olarak namlu cidar kalınlığının
arttırılmış olmasıdır.
M2 makinalı tüfeği, kısa geri
tepme prensibiyle çalışır.
Namlu ve kama, atış sonrawww.savunmahaber.com

sında geri tepme etkisiyle kısa
bir mesafe birlikte geriye
doğru hareket ederler ve ardından birbirlerinden ayrılırlar. Kama bloğu ve namluyu
birbirine kenetleyen, dikey
yönde çalışan bir kilit mekanizması bulunur.
M2 makinalı tüfeği, M2 veya
M9 mayonlarının kullanıldığı
şeritle beslenir. Silahın arka
kısmında nişancı için çift elli
tutamaç mevcuttur. V-şekilli
tetik, silahın arka kısmındaki
tutamaçların
arasındadır.
Kurma kolu, silahın sol ya da
sağ kısmında olacak şekilde
ayarlanabilir.
Silah, dakikada 475-550 atım
arası bir hıza sahiptir. Kama,
her atıştan sonra mermi haznesine yeni bir mermi alınmasını
takiben
en
ileri
pozisyonunda bulunur. Bu sayede, atış anında, sadece iğnenin hareketi ile kapsül
ateşlenir ve silahın yüksek
isabetli atışlar yapması sağlanır. Etkili menzili; nokta hedeflerine karşı 1.500 m, alan
hedeflerine karşı ise 1.850 m
civarındadır. Silah ayrıca, arka
kısmında bulunan bir kama
kilidi düğmesi kullanılarak,
yarı otomatik atış modunda da
kullanılabilir. Bu durumda,
önce kama kilidi düğmesine
basılması ve kamanın ateşleme konumuna gitmesi sağlandıktan
sonra
tetiğe
basılarak bir adet merminin
ateşlenmesi sağlanır.
M2, kullandığı yüksek güçlü
12,7 mm mühimmat nedeniyle yaklaşık 16.000 N değerinde bir geri tepme kuvvetine
sahiptir. Silahlı kuvvetlerimizde de kullanılan genel
maksatlı 7,62 mm MG3 makinalı tüfeğinin yaklaşık 6000 N
değerindeki geri tepmesi göz
önüne alındığında, M2’nin geri
tepme değerinin ne kadar
yüksek olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenden
ötürü, üçayak sehpa ya da
araç mahvesi üzerinden kullanılır. Piyade uygulamasında,
üçayaklı M3 sehpası kullanılır.
Silahın arka kısmı, sehpa üzerindeki yan ve yükseliş eksen

Bir P-51 uçağının
kanadında yer alan M2 için
mermi yükleniyor.

ayar mekanizması tarafından
desteklenir. Silah 38 kg ağırlığa sahiptir, üçayak ile bu
değer 58 kg’a çıkmaktadır.

M2’nin 80 Yıllık
Serüveni Başlıyor
M2 makinalı tüfeği, 1933 yılında hizmete girişinden itibaren, özelikle İkinci Dünya
Savaşı esnasında 80 yıl sürecek ününe kavuşur. Savaş sırasında; sağladığı kullanım
kolaylığı, bakım kolaylığı ve
mükemmel güvenilirliği sayesinde piyade, genel maksatlı
araçlar, uçaksavar araçları ve
çekili uçaksavarlar, tanklar,
devriye botlarından savaş gemilerine kadar tüm donanma
gemileri, avcı uçakları ve
bombardıman uçakları olmak
üzere, neredeyse savaşın tüm
boyutlarında başarıyla kullanılır.
İkinci Dünya Savaşı esnasında
Amerikan silah endüstrisi,
dört yüz bin adedi hava soğutmalı HB tipi olmak üzere, yaklaşık iki milyon adet M2 silahı
üretir.
Temel mühimmat tipi olan M2
Ball mermileri bile yarattığı
tahribat açısından çok etkileyicidir. Bu mermiler, etkili
menzil içerisinde, rahatlıkla
35-40 cm kalınlığındaki ağaç
gövdelerini, tuğla blokları,
art arda iki adet kum torbasını
ve 25 mm kalınlığında çelik plakaları delip geçebilmektedir.
Muharebede, piyade ve piyade
destek için araç kullanımlarında, M2, genellikle düşman
mevzilerinin olduğu şüphelenilen binalar, ağaçlıklar, yol
kenarı duvarları ve önceden
hazırlanmış ve güçlendirilmiş
mevziler gibi noktalara baskı

© The Tuskegee Airmen Archive at the University of California, Riverside

himmatından birkaç adet numuneyi Browning’e gönderir.
Browning, ilerleyen günlerde,
Wichester firmasına giderek
çalışmalarına orada devam
eder ve Kasım 1918’de, geliştirilen su ve hava soğutmalı silahların ilk tam otomatik
atışları gerçekleşir. M1918
olarak adlandırılan bu silah ile
dakikada 550 atım hızı ile rahatlıkla 100-150 mermilik seri
atımlar yapılabilmektedir.
Browning’in 1926 yılında ölümünü takiben M1921 silahı
üzerinde önemli çalışmalar
gerçekleştiren bir diğer isim
de Kara Kuvvetlerinin Springfield silah merkezi çalışanlarından Dr. Samuel Green olur.
Dr. Green, silaha, tüm konfigürasyonlar için ortak olarak
kullanılacak silah gövdesinin
geliştirilmesi, kolaylıkla besleme yönünün soldan sağ tarafa dönüştürülmesi ve
namlunun hava soğutmalı türevlerde daha verimli soğutulabilmesi gibi yetenekler
kazandırır. Dr. Green’in çalışmalarını takiben Kasım
1933’te, su soğutmalı, hava
soğutmalı (ağır namlulu) ve
uçak tipi olmak üzere, üç ana
model standartlaştırılır ve bu
silah ailesine M2 adı verilir.
1936 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, namlu uzunluğu 914 mm’den 1371 mm’ye
çıkartılır. Bu sayede namlu
hızı, menzil ve isabet oranları
arttırılır.

ateşi açmak için kullanılır.
Yine hücum eden piyade birliklerinin üzerinden, düşman
savunma mevzilerini bastırmak için de sıklıkla kullanılır.
Silahın, gücü dolayısıyla düşman üzerinde büyük bir psikolojik etkisi vardır. Özellikle
gece atışlarında kullanılan izli
mühimmatın yarattığı psikolojik etki, birçok kaynakta
ifade edilmektedir.
İkinci Dünya Savaşı esnasında,
Belçika Mons yakınlarında bulunan 486’ncı hava savunma
taburuna bağlı 4 adet M2 silahı ile teçhiz edilmiş M16 yarı
paletli aracına, teslim ol çağırısı yapılan 30 kişilik Alman
birliği tarafından ateş açılır.
M16 aracından yapılan bir dakikadan kısa süreli 12,7 mm
atışı sonucunda, 25 Alman askeri ölü olarak ele geçirilirken, kalanları da teslim olur.
Yine, Almanya Paderborn yakınlarında, Almanların güçlü
Waffen-SS tümenlerine mensup 300 kişilik bir birlik, bir
Amerikan topçu birliğine, taarruz silahları ve Panzerfaust
tanksavar silahları ile ateş
açar. İki M16 aracı, M2 makinalı
tüfekleri ile Almanların bulunduğu ağaçlık bölgeye karşı ateş
açar; sağ kalan Alman askerleri, ateşin ardından teslim olmayı tercih ederler.
İkinci Dünya Savaşı’nı takiben,
1950 yılında başlayan Kore
Savaşı, M2 silahının yine cephenin ön hatlarında yer aldığı
bir savaş olur. Makinalı tüfekler cephe gerisinde üsler, karargâhlar ve benzeri kritik
tesislerin
korunmasından,
uçaksavar görevlerine ve
cephe hattında Çin askerlerinin
gerçekleştirdiği insan dalgası
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M2, Kore Savaşı’nda da kullanıldı.
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hücumlarının durdurulmasına
kadar birçok farklı görevde
kullanılırlar. Özellikle yarı paletli araçlarda bulunan dörtlü
makinalı tüfek sistemleri o
kadar büyük korku salarlar ki,
düşman onları “Fısıldayan
Ölüm” ve “Sessiz Ölüm” gibi
isimlerle anmaya başlar.
1963 yılına gelindiğinde, M2
makinalı tüfeği bu kez, Asya’nın diğer bir köşesinde
başlayan Vietnam Savaşı’ndaki askerlerin de yanında
yerini alır. Vietnam Savaşı’nda, 12,7mm silahın “Gun
Truck” (Silah Kamyonu) adı
verilen ve genel maksat kamyonların, cephede askerler tarafından zırhlar ve çeşitli
silahlarla donatıldığı uygulamalar öne çıkar. Yine Vietnam
Savaşı’nın vazgeçilmezi hâline
gelen helikopterler de M2 silahının önemli bir kullanıcısı
olarak dikkat çeker.
Ancak M2’nin Vietnam Savaşı’ndaki belki de en ilginç
kullanımı, deniz piyadesi keskin nişancısı Carlos Hathcock
tarafından bir Unertl 8x tüfek
dürbünü ile teçhiz edilmiş M2
makinalı tüfeğidir. Hathcock,
bu silahı kullanarak 2.300 m
gibi inanılmaz bir mesafeye
isabetli atışlar gerçekleştir-
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miştir. Hathcock sayesinde,
M2 makinalı tüfeğinin ne
kadar esnek ve geniş bir kullanım alanına sahip olduğu bir
kez daha ispatlanmış olur.
Vietnam Savaşı’nı takiben, M2
makinalı tüfeği, I. ve II. Körfez
Savaşları, Bosna, Somali, Afganistan ve diğer birçok savaşta kara, deniz ve hava
platformlarında başarıyla kullanılmaya devam eder.
Özellikle Irak ve Afganistan
muharebe şartlarında sık sık
karşılaşılan köy ve şehirlerin
beton ve toprak duvarları ve
yapıları ile Afganistan’ın çıplak
tepeleri ve dağları, M2’nin
kendini tekrar tekrar ispatladığı ortamlar olur. M2’nin uzun
menzili ve mühimmatın üstün
delici etkisi yukardaki şartlarda büyük avantaj sağlar.
M2 12,7mm silahı, bu muharebelerde, son yıllarda yoğun
şekilde kullanıma giren uzaktan komutalı silah sistemlerinin de temel silahı olarak
kullanılır. Mayına dayanıklı
araçlardan (MRAP), Stryker
8x8 araçlarına ve ana muharebe tanklarına kadar birçok
aracın üzerinde, bu makinalı
tüfeği görmek mümkündür.
Özellikle şehir muharebelerinde, komutan M2 silahına

ilave olarak ana muharebe
tanklarının 120 mm namluları
ile eş eksenli olarak yerleştirilen M2, 120 mm topun kullanımının büyük yıkıcı etkisinin
istenmediği durumlarda, sıklıkla kullanılan bir tercih olur.
Gerek İsrail’in Merkava tankları gerekse ABD’nin M1A2
TUSK konfigürasyonlu Abrams tanklarında bu uygulamayı görmek mümkündür.

12,7x99 mm
Mühimmatın
Performansı
M2 makinalı tüfeklerinde kullanılmak üzere, birçok farklı
tip mühimmat geliştirilmiştir.
Bunlar arasında en çok kullanılanları; M2 ve M33 Genel
Maksat (Ball), M1 İzli, M2 Zırh
Delici (AP) ve son yıllarda ge-

liştirilen M903 ve M962 zırh
delici SLAP mühimmatıdır.
Mühimmatın tahrip etkisini
karşılaştırırken kullanılan parametrelerden biri, mermi çekirdeğinin namluyu terk
ederken sahip olduğu kinetik
enerji miktarıdır. Bu açıdan
baktığımızda, 12,7x99 mm M2
zırh delici mermisinin enerjisi
16.820 joule değerine sahipken;
7,62 mm piyade tüfekleri ve
genel maksatlı makinalı tüfeklerde kullanılan 7,62x51 mm
M80 genel maksatlı mermisinin
enerjisi
3.740
joule’dür.
12,7 mm makinalı tüfek mermileri, namlu enerjisi bakımından 7,62 mm mühimmata göre,
yaklaşık 5 kat daha fazla enerjiye ve dolayısıyla tahrip yeteneğine sahiptir.
Zırh delici mermilerin performansına baktığımızda, 7,62 mm
M61 zırh delici mühimmatı,
25,5 gr’lık mermisi (İng.
Projectile) ile 500 m mesafede
5 mm zırhı delebilirken;
12,7 mm M2 AP mühimmatı,
117,4 gr’lık mermisi ile 600 m
mesafede 17,8 mm zırhı delebilmektedir. Bu değer, 12,7 mm
M903 SLAP mühimmat için,
500 m mesafede, 34 mm değerine çıkmaktadır ki; bu kalınlık, 7,62 mm mühimmata
göre, yaklaşık 7 kat daha yüksek bir performansa işaret etmektedir.
Yine standart bir 12,7 mm M2
genel maksat mermisi, 200 m
mesafede, 51 mm betonu
delip geçmektedir. Kum torbaları açısından baktığımızda
ise 12,7 mm M2 genel maksat
mermisi, 200 m mesafede,
356 mm kum tabakasını delip
geçebilirken; 7,62 mm genel

Zırh delici mermi performansları grafiği
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maksat mermisinde bu değer,
aynı menzilde 178 mm olmaktadır. Bu da göstermektedir
ki, 7,62 mm mermi ile 200 m
menzilde en fazla bir kum torbası delinebilmekte iken
12,7 mm rahatlıkla artarda iki
kum torbasını geçebilmektedir.
12,7 mm mermiler ile şehir ortamında karşılaşılan bir çok
betonarme duvar yapısı, konsantre bir seri atış ile delinebilmektedir. Şöyle ki; 35 m
mesafeden 50 atım yapıldığında, 26 cm kalınlığında bir
betonarme duvarda 60 cm çapında bir delik açılabilmektedir.
Diğer yandan M1 ve M23 yangın çıkarıcı mühimmatlar;
yakıt, yağlayıcılar ve diğer yanıcı maddelerin bulunduğu
ortamlarda tutuşturucu etkisi
ile yangın tahribatı da oluşturmaktadır.

M2’nin Yenileme
Çalışmaları
M2 makinalı tüfeğinin belki de
tek beğenilmeyen ve problem
çıkması ihtimali olan özelliği,
geliştirildiği 1920’li yıllardaki
imalat toleransları kısıtlaması
nedeniyle her namlu değişiminde doğru yapılması gereken 2 adet ayar ihtiyacıdır.
Bunlardan ilki, namlunun
silah gövdesine bağlandığı
ucundaki kama sandığı yuvası
ile kama arasında kalan boşluk ayarıdır (İng. Headspace).
Bu boşluk, belirlenen değerden fazla olduğunda, atış esnasında kama sandığına
yerleşen mühimmatın silah
gövdesi içerisinde patlaması
riski oluşur. Boşluk değeri nominal değerden az olduğunda
ise bu sefer de silahın ateş almaması durumu ortaya çıkar.

John M.
Browning,
geliştirdiği
M1921’in
denemesini
yapıyor.

Dünyaya Damgasını
Vuran Silah:
Browning M2
Browning M2, bugüne kadar
milyonlarca gerçekleşen üretim adetleri ile ağır makinalı
tüfek klasmanındaki tartışmasız liderliğini hâla sürdürmektedir. ABD dâhil, 9 farklı
ülkede gerçekleşen silah üretimi ve ülkemizin de dâhil olduğu 30’dan fazla ülkede
gerçekleşen mühimmat üretimi de bu durumu desteklemektedir.
M2 dışında başarılı olan belki
de tek örnek, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen
12,7 mm DShKM-38/46 makinalı tüfeğidir. Kızıl Ordu’da
1971 yılına kadar kullanılan
DShKM, hâlen dünyanın çeşitli
bölgelerinde kullanılmaya
devam etmektedir.
www.savunmahaber.com

Diğer ayar ise kapsülü ateşleyen iğnenin zamanlaması ayarıdır (İng. Timing).
M2’nin yenilenmesine yönelik
olarak ilk kez 1950’li yıllarda
başlatılan çalışmalar, 2 temel
ihtiyacın güdümünde ilerler.
Bunlar, yukarıda ifade edilen
ayarlamaların ortadan kaldırılması ve silah gövdesi
uzunluğunun azaltılmasıdır.
Gövdenin kısaltılması, özellikle tank ve benzeri kule uygulamaları açısından önem
taşımaktadır.
1958 yılında başlayan M60
tankının geliştirme çalışmaları kapsamında, M2’nin
yerine yeni bir silahın geliştirilmesine hız verilir. Aircraft
Armament Incorporated (AAI)
şirketi, M85 olarak adlandırılan yeni bir 12,7 mm makinalı
tüfek ve bu makinalı tüfekle

XM312

birlikte kullanılmak üzere yeni
bir mayon geliştirir. M85 de
hava soğutmalı ve geri tepme
prensibiyle çalışan bir makinalı tüfektir. Sağ ve soldan
mühimmat beslemesi yapılabilmektedir. M85, 29,5 kg’lık
ağırlığı ve 1.384 mm’lik toplam uzunluğu ile 38 kg ağırlığında ve 1.654 mm boyundaki
M2’ye göre, ağırlık ve boyutlarda önemli bir azalma sağlar. Ancak hizmete girdikten
sonra, M85, çok karmaşık ve
güvenilirliği düşük bulunur.
M60 tankı dışında herhangi bir
kullanımı olmaz.
1970’lerin sonunda, Amerikan
Kara Kuvvetlerinin silah sistemleri araştırma ve geliştirme kurumu olan Picatinny
Arsenal, barut gazı ile çalışan
yeni bir 12,7 mm silah geliştirir. Silah, çift mühimmat besleme yeteneğine de sahiptir.
Bu şekilde standart mühimmat ya da zırh delici mühimmatlar
arasında
geçiş
yapılabilmektedir. M85 için
geliştirilen mayonlar kullanılmaktadır. Silah, Kara Kuvvetleri tarafından testlere
tabi tutulur; ancak bütçesel
nedenlerle program iptal
edilir. Singapur CIS şirketi
ise bu tasarımı büyük oranda
kopyalayarak CIS 50MG silahını geliştirir. Bu silah Singapur ve Endonezya Silahlı
Kuvvetlerinde hâlen kullanılmaktadır.

GD’nin Geliştirme
Çalışmaları
Amerikan Kara Kuvvetleri,
M2’nin yerini alacak yeni nesil
makinalı tüfeğin geliştirmesi
amacıyla General Dynamics
(GD) firması ile bir geliştirme
kontratı yapar. XM312 adı verilen bu silah, 2000’li yılların
başlarında geliştirilmeye başlanır. XM312, hibrit gaz ve geri
tepme prensibiyle çalışmaktadır ve 20 kg ağırlık ve 1300 mm
uzunluğa sahiptir. Silahın besleme yönü sol taraf olup; sağ
kısımdan kovan ve mayonları
boşaltmaktadır. 2005 yılında
testler gerçekleştirilir. Ancak
silahın en önemli dezavantajı,
dakikada 260 atım olan hızıdır.
Bu değer, M2’nin 550 atım/dakika hızına oranla oldukça
düşük kalmaktadır. 2007 yılında program iptal edilir.
GD firması, 2008 yılında,
XM312’yi temel alan yeni bir
12,7 mm silah geliştirmek
amacıyla 9 milyon dolarlık yeni
bir kontrat imzalar. XM806 olarak adlandırılan bu silah,
XM312 ile benzerlikler taşımaktadır. M2’ye göre %50
daha düşük ağırlık ve %60 daha
düşük geri tepme kuvveti hedeflenmektedir. Ancak bu silah
da öncülü olan XM312 ile aynı
sorunu yaşamaktadır: Düşük
atım hızı. 265 atım/dakika hızı
ile XM806 da bekleneni veremez ve 2012 yılının Temmuz
ayında proje iptal edilir.
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Bushmaster 12,7 mm

ATK’nın
12,7 mm’lik Hamlesi
Amerikan Kara Kuvvetleri ve
birçok orduda tercih edilen
25, 30 ve 35 mm Bushmaster
otomatik toplarının üreticisi
olan ATK firması, aynı çalışma
prensibine dayanan 12,7 mm
bir silah da geliştirir. Silah, harici olarak elektrik ile tahrik
edilmektedir. Silah gövdesi içerisinde bulunan bir zincir mekanizması vasıtasıyla kamanın
hareketleri sağlanmaktadır.
Zincir mekanizması, 28V DC ile
çalışan bir elektrik motoru tarafından sürülmektedir.
Kara ve hava araçlarında kullanım için geliştirilen silah,
34 kg ağırlıktadır ve dakikada
400 ila 500 atım arası bir hıza
sahiptir. Özel olarak bu silah
için geliştirilen şok emici
mahve sayesinde, geri tepme

kuvveti 2.700 N değerine indirilebilmektedir.
Ancak ATK, bu silahın ardından,
hem 12,7 mm makinalı tüfeklerin hem de 40 mm otomatik
bomba atar silahlarının yerine
geliştirdiği LW25 25 mm silahının üzerine eğilmektedir ve
12,7 mm silahın pazarlaması
için aktif bir çalışma içerisinde
bulunmamaktadır.

GE’den 3 Namlulu
GAU-19
General Electric (GE) firması,
1980’li yıllarda, önce 6 namlulu, sonrasında da 3 namlulu,
döner namlu (gatling) prensibiyle çalışan, 12,7 mm bir
silah geliştirir. Elektrik tahrikli
ve çok namlulu olan bu silah,
temelde M2’nin 550 atım/dakika olan hızından çok daha
yüksek değerlere çıkılabil-

mesi için tasarlanmıştır. Özellikle uçak ve helikopter uygulamalarında, gerek silahın
bağlı olduğu platformun yüksek sürati gerekse hedefin
sahip olabileceği sürat dolayısıyla hedefin ateş altına alınabileceği süre çok kısıtlı
olmaktadır. Bu kısıtlı sürede
hedefe azami sayıda mermi
sevk edebilmek için, silahın
atış hızının yüksek değerlerde
olması istenmektedir. İşte
GAU-19, bu ihtiyaca cevap
vermektedir.
GAU-19, 1.000 ve 2.000
atım/dakika olmak üzere, iki
kademeli atış hızına sahiptir.
Silah besleme ünitesi ile beraber 63 kg’lık ağırlığa ve
2.800 N değerinde geri tepme
kuvvetine sahiptir. Silah,
Amerikan Kara Kuvvetleri,
Kolombiya ve Umman’da hizmet vermektedir. Umman’da
HMMWV 4x4 araçlarında uygulanan kullanım şekli, özellikle dikkat çekicidir. GE’nin

bu silahı geliştiren bölümü,
bugün GD firması bünyesinde
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Rheinmetall RMG50
12,7 mm makinalı tüfek ailesine en yeni katılan üye,
Rheinmetall tarafından geliştirilen RMG50 silahıdır.
Rheinmetall, Alman Kara
Kuvvetlerinin isteği üzerine
geliştirilen bu silah için temel
motivasyonun, kule ve uzaktan komutalı silah istasyonlarında kullanılmak için tüm
fonksiyonları elektriksel olarak komuta edilebilen bir silah
geliştirmek olduğunu ifade etmektedir.
Hâlihazırda uzaktan komutalı
silah istasyonlarında M2 silahlarının kullanılabilmesi
için, sisteme entegrasyon esnasında silah; elektriksel
kurma mekanizması, ateşleme solenoidi ve darbeli atım
için sensörler ile donatılmaktadır.

GAU-19, üç namlulu (üstte) ve 6 namlulu (sağda) sürümlerde üretildi.
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12,7 mm makinalı tüfek ailesine en yeni katılan üye olan
Rheinmetall RMG50, uzaktan komutalı silah istasyonu
uygulamalarında görülüyor.

RMG50, elektriksel tahrik prensibiyle çalışmaktadır.
Yukarıda ifade edilen
tüm fonksiyonlar silaha entegre durumdadır ve yine elektriksel olarak
komuta edilmektedir. Bu sayede RMG50, uzaktan komutalı
kuleler
ve
silah
istasyonları için büyük bir entegrasyon kolaylığı ve emniyet
sunmaktadır.
RMG50, bu özelliklere ilave
olarak, daha yüksek barut basıncına dayanacak bir tasarıma sahiptir. M2 yaklaşık

tirilecek yeni nesil 12,7 mm
mühimmat ile 14,5 mm makinalı tüfeklerin performansına
erişilebileceğini ifade etmektedir.
RMG50, yine mekanizması
itibariyle M2’ye nazaran daha
düşük bir geri tepme kuvvetine sahiptir. Bu sayede, şok
emici silah kaidelerinin kullanımına gerek duymamaktadır. RMG50 de M85 ve
XM312/XM806 silahlarında
olduğu gibi, yeni bir mayon
tipi ile beslenmektedir.
Konvansiyonel 12,7 mm mayonları, bu silahta kullanılamamaktadır.
RMG50, araç ve kule uygulamaları için önemli yenilikler
ve entegrasyon kolaylıkları
sunmaktadır. Ancak silahın
çalışabilmesi için harici elektrik gücü gerekmesi sebebiyle piyade kullanımının çok
kolay olmayacağı değerlendirilmektedir.

SONUÇ
M2’nin yerini alacak silahların
geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülmekle beraber,
hâlihazırda envantere girmiş
bir ürün bulunmamaktadır.
Amerikan Kara Kuvvetlerinin
ayar gerektirmeyen ve bazı
ilave geliştirmeler içeren M2A1
konfigürasyonunda silahları tedarik etmeye başlaması ve envanterdeki eski silahları M2A1
seviyesine modernize etmesi
de M2’nin hâlen tercih edildiğine işaret etmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren kendisini ispatlayan
12,7 mm kalibre mühimmat,
geliştirilen yeni türevleri ile
etkinliği daha da artarak kullanılmaya devam edecektir.
Browning M2’nin ise 1918 yılında başladığı serüvenini,
yakın gelecekte de askerlerin
yanında olmaya devam ederek
sürdüreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

© FN Herstal

© MSI Dergisi

Deniz uygulamaları için
geliştirilen 3 namlulu
GAU-19A
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3.800 bar barut basıncına dayanıklı bir kama sandığına sahipken; bu değer RMG50 için
4.500 bar civarındadır. Bu sayede silah, gelecekte geliştirilecek daha yüksek sevk
barutu miktarına sahip yüksek
performanslı 12,7 mm mühimmatların ateşlenmesine
de olanak sağlamaktadır.
Rheinmetall, gelecekte geliş-

M2HB (Heavy Barrel / Ağır Namlu) sürümü
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ANOVA, 10. Yılını,
Anahtar Teslim Çözümler
Sunan Stratejik Ortak
Olarak Kutluyor

© Anova

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin
işlevinden ve öneminden sıklıkla bahsediliyor.
KOBİ, kavram olarak açık ve net olarak
gözükse de kuruluş amacına hizmet eden
ilk projesinin tamamlamış bir KOBİ’nin,
10 yıl boyunca, sürekli büyüyerek
nasıl ayakta tutulabileceği, pek az
kişinin bilgi ve tecrübe sahibi olduğu
bir konu. Bu yıl, kuruluşunun
10. yıldönümünü kutlayan ANOVA’nın
ortaklarından ikisi, İş Geliştirme
Müdürü Dr. Emre Öztürk ve Mekanik
Tasarım Müdürü Dursun Öner ile
bu 10 yıllık süreci ve Türk Savunma
Sanayisi’nin stratejik ortaklarından
birisi olmayı hedefleyen ANOVA’nın
geleceğini konuştuk.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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MSI Dergisi: ANOVA gibi bir firmanın
10. yılına ulaşması, sektör açısından
nasıl bir anlam taşıyor, nasıl
yorumlanmalı? Bu süreçteki dönüm
noktalarınız nelerdir?

Emre ÖZTÜRK: ANOVA, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın tariflediği tasarım ofisi sınıfına giren bir KOBİ. Geride
bıraktığımız 10 yılda, onlarca savunma
sanayisi projesinde görev almış olmamız
ve yaptığımız yatırımlarla istikrarlı bir
şekilde büyümemiz, bizleri olduğu kadar
ana sanayiyi de mutlu ediyordur diye düşünüyoruz. Aslında ANOVA’nın bugüne
gelişi, yalnızca savunma sanayisi ile olmadı. Savunma sanayisi bizim için her
zaman yüzde 50-60 oranında bir ciro anlamına geldi; ama mühendislik hizmetMSI Dergisi - Kasım 2013

leri verdiğimiz diğer
sektörleri de hiç bir
zaman gözardı etmedik.
Bu, biraz da bizim farklı
sektörlerde ve şehirlerde faaliyet göstermemizden kaynaklanan, dağıtık yapımızın getirdiği bir şey.
Dağıtık yapının hem avantajları hem de
dezavantajları var. Farklı sektörlerde fırsatlar sunuyor; İstanbul, Ankara, İzmir
ve Bursa’da olmanız, size farklı kapılar
açabiliyor. ANOVA’yı diğer ortaklar
Ahmet Açıkgöz ve Mustafa Gelişli ile birlikte kurduğumuzda, İstanbul merkezliydik; Ankara ofisimiz yoktu. Aslında
Ankara ve savunma sanayisinden büyük
bir beklentimiz de yoktu. Hatta ilk birkaç
yıl, “ev-ofis” olarak çalıştık.

Esnek mermi yolu,
ANOVA’nın anahtar
çözüm sağladığı projeler
arasında yer alıyor.

Bilgisayar destekli mühendislik teknolojileri bütün dünyada, aslında savuma ve
havacılık sektörlerinde doğmuş, filizlenmiş, gelişmiş ve olgunlaşmış teknolojiler
olmasına rağmenTürkiye’de durum biraz
farklı: Bu teknolojileri Türkiye’de yoğun
olarak kullanmaya başlayan ilk firma,
beyaz eşya sektöründen. Savunma sanayisi, bu alana daha geç girdi; yoğun bir
şekilde girmesi ve bizim de Ankara yapılanmamızı kurmamız ise 2000’li yılların
ortalarına denk geliyor. Bu dönemde,
SSM’nin yol haritalarının, stratejilerinin
www.milscint.com
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ve daha çok yerli sanayiye yönelmesinin,
başrol oynayan bir etkisi var. Biz, başlangıçta, aslında çok niş bir konuda faaliyete
başlamıştık: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği. Zaman içinde, bizim de ötemizde
yaşanan global gelişmeler, bizim bilgisayar destekli mühendisliğin diğer dallarına da girmemize yol açtı.
Ortaklık ve personel yapımızın genişlemesi ile savunma sanayisinde farklı roller de üstlenmeye başladık. Yalnızca
analiz firması olmaktan çıktık; önce tasarım ve analiz firması; daha sonra da
tasarım, analiz ve üretim yapabilen,
anahtar teslim projeler üreten bir firma
olduk. 2009 yılında ise stratejik bir karar
aldık: Savunma sanayisinde işler gittikçe
büyüyecek; biz de orada önemli bir
oyuncu olarak yerimizi almak zorundayız. Bu sektöre yatırım yapalım. Başlangıçta öncelikli hedefimiz para kazanmak
olmasın; ama kendimizi ispat edecek şekilde yetenekler geliştirelim, projeler tamamlayalım. Bu yatırımları yaptık; en
önemlisi, bir tasarım ekibi oluşturduk.
Savunma sanayisinde tasarım konusunda kendinizi ispat etmeniz çok kolay
değil. Bu, yıllara sari bir konu. Onun için
3-4 sene hakikaten çok yoğun bir şekilde
çalıştık. Savunma sanayisinde yalnızca
tasarım, yalnızca analiz ya da yalnızca
üretim yapan bir firma olmaktansa hepsini aynı çatı altında toplayalım ve müşterilere anahtar teslim çözümler
sunalım dedik. Katma değer de ancak
böyle ortaya konabiliyor. Gördük ki bu
düşünce, ana yüklenicilerin, alt yüklenicilerle ilgili stratejileri ile de paralellik
gösteriyor. Onlar da alt yüklenicilerini;
yalnızca üretim yapanlar, yalnızca tasarım
yapanlar, tasarım artı üretim yapabilenler,
bunlara mühendislik yeteneği de ekleyebilenler diye sıralıyor, belli basamaklara
yerleştiriyor. Basamakların en üstü; en
çok çalışmak isteyeceği, sayısının daha

fazla olmasını tercih edeceği, alternatif
oluşturmanın daha zor olduğu firmalardan oluşuyor. Biz de o basamaklarda yukarı doğru çıkalım dedik.
Bugün geldiğimiz noktada, bu 10 yılın son
4-5 yılının savunma sanayisi ağırlıklı geçtiğini düşünürsek, hâlen önümüzde uzun
bir yol var; diğer yandan, önümüzü de net
görmeye başladık. Şu anda çeşitli ana
yükleniciler için onaylı tasarımcı, tercih
edilen altyüklenici olduk; hatta stratejik
ortak olma noktasındayız. ASELSAN,
MİKES, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN ve
TUSAŞ ile birçok proje yapıyoruz. Bu projeler, salt analiz projelerinden, bugün, tasarımını, analizini, imalatını yaptığımız,
test prosedürlerini yazdığımız, bütün süreçlerine dâhil olduğumuz ve çıktılarını fuarlarda görebildiğimiz daha büyük
projelere dönüşmeye başladı. Yaptığımız
yatırımların karşılığını almaya başladıkça,
daha fazla yatırım yapma konusundaki
hevesimiz kabarıyor. Üretim tarafında da
tasarım tarafında da artık daha hacimli
işler alıyoruz. Bunda ekibin sağlıklı bir şekilde büyümesi de etkili oldu.

Soldan sağa: ANOVA Mekanik Tasarım Müdürü Dursun
Öner, İş Geliştirme Müdürü Dr. Emre Öztürk ve
MSI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Bayraktar.
MSI Dergisi: ANOVA’nın bugün
geldiği noktayı biraz daha
detaylandırabilir misiniz? Faaliyet
alanlarınız, kabiliyetleriniz, cironuz gibi?

Emre ÖZTÜRK: ANOVA dediğinizde, aslında 3 şirketten bahsediyoruz. ANOVA, bu
3 şirketin üst çatısı. Bunlardan birisi yazılım
satan şirket. ANSYS, Flowmaster, Ricardo
gibi yazılımların temsilciliğini yapıyor, eğitimlerini veriyor, satışını gerçekleştiriyor.
İkincisi, ODTÜ Teknokent merkezli olan ArGe şirketi. Tasarım ve analiz çalışmaları
yapıyor ve ağırlıklı olarak savunma sanayisine çalışıyor. Üçüncüsü de diğerlerine
göre çok yeni olan imalat şirketimiz. Kurulalı daha 1 yıl dolmadı. Bununla birlikte, kurulduğundan beri de hep dolu olan ve bizim
Ar-Ge tarafından çıkan ürünlerimizi üreten
bir imalat şirketi. Geçen sene toplam ciromuz 6 milyon lira civarındaydı. Bu sene de
%20-25’lik bir büyüme öngörüyoruz.
Anova tarafından mekanik tasarımı yapılan
denizaltı kabineti

Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü (SYHK)’nün
yüzebilirlik analizi
Anova tarafından
yapıldı.

© Anova

© Anova
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Savunma sanayisi zor bir sektör. Personel değişim oranı en düşük
olan sektörlerden biri muhtemelen savunma sanayisidir. Uzun süre
aynı sektörde, aynı yerde çalıştıklarında, bilgi seviyesi olarak
üst düzeye ulaşan bu kişileri tatmin edecek projeler yapmak da
diğer sektörlere göre daha zor olabiliyor.

Zorlu Ar-Ge Projelerini
Sabit Maliyetli Sözleşmelerle
Tamamlamak Durumundayız
MSI Dergisi: ANOVA gibi bir firmanın,
bu 10 yıllık süreçte karşılaşabileceği
ve var oluşunu etkileyecek sorunlar ve
çözümleri ile ilgili görüşlerinizi
aktarabilir misiniz?

MSI Dergisi - Kasım 2013

Doğru İnsanlarla
Uzun Süre Çalışmak İstiyoruz
MSI Dergisi: İnsan kaynağınız konusunda
biraz daha detay verebilir misiniz?
Çalışan sayınız, eğitim durumları,
uzmanlık alanları vb. gibi…

Emre ÖZTÜRK: Şu anda 36 kişiyiz, bunlardan 4 kişi hariç tamamı mühendis.
Tecrübe ortalamamız 8,7 yıl. Bilgisayar
destekli mühendislik yapan bir şirket için
çok iyi bir ortalama. Bunun da 1 küsur yılı
yurt dışı tecrübesi. Yurt dışında önemli
tecrübeler edinmiş Emre Bülbül, Mustafa
Duyar, Dr. Ertan Karaismail gibi değerli
arkadaşlarımız var. Bizim gibi şirketlerin
belki önemli bir handikabı, insan kaynakları departmanımızın olmayışı. Bu işi biz
yöneticiler yapmak zorundayız. Belki İK
prosedürlerimiz, el kitabımız,
yönetmeliklerimiz
yok; ama kendi içimizde konuştuğumuz
felsefemiz,
doğru insanlarla
uzun süre çalışmak
üzerine kurulu. Bu
insanlar neredeyse istihdam edelim ve mümkün
olduğunca uzun süre çalışalım. İlk yıllarda böyle değildik. Genç arkadaşlarla çalışalım, giderlerse yerini
hemen doldurabilelim diye bakıyorduk.
Son yıllarda, mümkün olduğunca bütün
çalışma arkadaşlarımız için, sekreterinden müdürüne kadar, uzun vadeli planlar
yapmaya çalışıyoruz. Personel dağılımımız şöyle: 20 kişi civarında Ankara’da çalışıyor, İstanbul ve İzmir’de 7’şer kişi var.
Bursa’da da çalışan 2 kişi var.
Savunma sanayisi zor bir sektör. Personel değişim oranı en düşük olan sektörlerden biri muhtemelen savunma
© Anova
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Emre ÖZTÜRK: Biz bir noktada gördük ki
aynı işi sürekli yapamıyorsunuz. Çünkü
piyasaya sürekli yeni oyuncular giriyor.
Bunlardan bazıları eleniyor; ama elenene kadar, piyasanın rayiç bedelini de
düşürebiliyor. Sizin sürekli ayakta kalabilmeniz; isim yapmış olmanızla marka
olmanızla itibar yönetimi ile ilgili. Tek kalemde daha çok hizmet verebilecek durumda olacaksınız. Buna doğru
gidiyoruz. Tabii ana yüklenicilerin bizim
gibi firmalara daha çok destek vermesi
lazım. Bunu iş anlamında söylemiyorum.
İş anlamında boş değiliz; artık bazı işlere
teklif verememe noktasına dahi geliyoruz, fiziksel sınırlarımız zorlanıyor. Sürekli büyük hacimlere geçmemiz
gerekiyor. Sorunu belki “kârlılık eksenli”
olarak ifade edebiliriz.
Dursun ÖNER: Savunma sanayisindeki
tasarım ağırlıklı projelerde, ne ana yüklenicinin ne de alt yüklenicinin başlangıçta
ön göremediği noktalara gidebiliyorsunuz.
İşi yapmaya koyulduğunuzda karşılaştığınız, görmeye başladığınız zorluklar nedeni
ile 6 ay olarak planladığınız bir iş, 9-10 ay
sürebiliyor. O zaman da kârlılığınız düşüyor. Burada aslında, sabit bedelli sözleşme modelinin sakıncasını yaşıyoruz.
Belki zarar etmiyoruz; ama yakalamamız
gereken belli kârlılık oranlarına ulaşamadığımız projeler oluyor. Bu ortamda da

insan kaynaklarına ya da altyapıya yatırım
yapmanız güç oluyor. Bizim gibi firmaların
temel hedefi, firmayı ayakta tutan temel
nokta, geçmiş tecrübelerimizi, mevcut
insan kaynağımızla beraber daha iyi projelere çevirebilmek. Bu süreçte de tecrübeli kişilerin yanına belli oranda yeni ya da
daha az tecrübeli kişileri katıp, iyi işler ortaya çıkarmak. Sektörün bizden beklediği
de bu. Bunları yapabilmek için birikim gerekiyor, kârlılık gerekiyor. Önümüzdeki
dönemde, geçmişte yaptığımız
iyi işleri daha ileriye taşımalıyız. Artık fiyat, iş
gücü ve zaman olarak daha iyi seviyelerde sözleşmeler
imzalayabilmemiz gerekiyor. Maliyet+ sözleşme modelinin bizim
projelerde daha
ANOVA tarafından
verimli olacağını
tasarlanmış bir
düşünüyoruz;
elektronik kutu örneği
ancak şu an tercih
edilen bir çalışma modeli değil. Tabii ki iyi
gelişmeler de var. Mesela, ASELSAN ile
bir süre önce, 4000 saatlik mühendislik
içeren dönemsel iş birliği anlaşması imzaladık.

HÜRKUŞ projesinde de görev alan ANOVA, uçağın kabin içi iklimlendirme
optimizasyonunu gerçekleştirdi.
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Tüm mekanik tasarımını
gerçekleştirdiğimiz ve IDEF’13
fuarında sergilenen bir başka
ürün de denizaltı konsolu oldu.
1 seneden fazla süren bir proje.
2 tane prototip teslim etmiştik,
daha sonra da 2 tane seri üretim
teslim ettik. Devamı da gelecek
diye umuyoruz. Aslında bu tür
konsollara Türkiye’de büyük
bir talep var.

www.savunmahaber.com

Emre ÖZTÜRK: Sektörde maaşlar yüksek. Ana yüklenicide de çalışabilecek kişiyi tutmak için yalnızca maaş değil, iş
ortamı, iş tatmini gibi parametreler sunulmalı. Bir de tabii savunma sanayisi
hep zor işleri dışarıya veriyor. Üstlendiğimiz bir projede, Türkiye’de daha önce
hiç yapılmamış, dünyada da birkaç örneği olan bir sistem üzerinde çalışıyoruz.
Bu örneklerden bir tanesini görmüş bir
öğretim üyesi var; bir tanesi ile ilgili de
bir makale var. İşin Ar-Ge boyutu bu işte.
Size rehberlik edecek kimse yok. Tabir
yerindeyse bakıp kopya çekebileceğiniz
bir şey yok. Her şeyi burada, kendiniz
yapmanız gerekiyor. Entegrasyonun ötesine geçiyorsunuz; teknolojiyi öğrenmeniz, mühendislik yapmanız gerekiyor.
Hâlâ elimizin altında kitaplar var, hâlâ
ders çalışıyoruz. Yine de 20 tane kompresör tasarımı kitabını üst üste koysanız bile kompresör tasarlayamıyorsunuz,
bir know-how boyutu hâlâ var. Üniversite
ile iş birliği yapıyoruz, ODTÜ ve İTÜ’den
çalıştığımız öğretim üyeleri var, yürüttüğümüz projeler var. Ama yetmiyor, birçok şeyi kendimizin bulması gerekiyor.
Diğer yandan da böyle zorlu işleri yapmaktan müthiş keyif alıyoruz.
MSI Dergisi: Askeri projeler kapsamında
“Elektronik Kutu Tasarımı Projeleri”
ve “Silah ve Test Sistemleri Tasarımı”
gibi çalışmalarınız var. Bunlar hakkında;
projelerin başlıkları, müşterileri,
çalışmanın kapsamı ve projenin
mevcut durumunu da dâhil ederek
ayrıntı verebilir misiniz?

Dursun ÖNER: Esnek mermi yolu ile ilgili
çalışmamızı biliyorsunuz, MSI Dergisi’nin
IDEF’13 Özel Sayısı’nda da yayınlanmıştı.
12,7 mm’yi bir ürün olarak ortaya çıkarttık
ve pazarlama çalışmaları ASELSAN ile
birlikte devam ediyor. Bu kalibrede bütün
sorumluluk, üretim tarafı da dâhil olmak
üzere bizim üzerimizde. Diğer yandan,
TÜBİTAK desteği de alarak farklı kalibreler üzerinde de çalışıyoruz. Böylece, ürün
ailesini 5,56 mm’den 40 mm’ye kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda 25 mm,
30 mm ve 40 mm üzerinde çalışıyoruz.

Tüm mekanik tasarımını gerçekleştirdiğimiz ve IDEF’13 fuarında
sergilenen bir başka ürün de denizaltı
konsolu oldu. 1 seneden fazla süren bir
proje. 2 tane prototip teslim etmiştik,
daha sonra da 2 tane seri üretim teslim
ettik. Devamı da gelecek diye umuyoruz.
Aslında bu tür konsollara Türkiye’de
büyük bir talep var. Bizim yaklaşımımız
biraz daha farklı. Diğer firmalar, konsolu, bazı elektronik bileşenleri ile birlikte bir ürün olarak hazırlıyor. Eni, boyu
ve yüksekliği ile ısıl ve şok dayanımı belli
olan konsollar pazarlıyorlar, hazır ürünler sunuyorlar. Biz, konsolun içine konulacak birimler ortaya konduktan sonra,
Ar-Ge kapsamında, onları kapsayacak
bir konsolu sıfırdan tasarlıyoruz. Konnektöründen taşıyıcı sistemine kadar.
Teknik gereksinimlerinde ısıl, şok ve titreşim ile ilgili ne yazıyorsa ona uygun bir
ürün ortaya çıkarıyoruz.
Farklı projeler kapsamında, bazı ana
yüklenicilere yakıt test düzenekleri tasarlayıp teslim ediyoruz. Mühimmat sertifikasyon projelerinde de yer alıyoruz.
Bu projelerde, mühimmatın uçaktan güvenli ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili hesaplar yapıyoruz. En son Stand-Off
Mühimmat (SOM) için yaptık. Elektronik
birim soğutması konusunda da birçok
projemiz var. Bunlar da hesaplama ve
tasarım işlerini içeriyor. Kara araçları
alanında, amfibi zırhlı araçların yüzebilirlik analizlerini, Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü (SYHK) ve ARMA 6x6 için yaptık.
Hava araçları alanında ise HÜRKUŞ için
kabin içi iklimlendirme optimizasyonunu
gerçekleştirdik.
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Anova tarafından tasarlanıp
üretilen titreşim fikstürü
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Dursun ÖNER: Bizden büyümemiz de
bekleniyor. İş gücümüz şu anda dolu.
Ana yükleniciler “Daha da büyüyün, size
iş vereceğiz” diyorlar; ama bizim de yeni
mezun kişiler alıp onların önüne koyma
lüksümüz yok. Ana yüklenicilerin verdiği
işler küçük dilimler olduğu zaman, yaparken kazanılacak tecrübe de yetersiz
kalıyor. 1-2 aylık işler verebiliyorlar. Kârlılığı arttırarak insan gücüne de yatırım
yapmak istiyoruz. Kaliteli mühendisleri
tutmak pek kolay değil.

Esnek mermi yolu,
bir ürün ailesine
dönüşecek.

© Anova

sanayisidir. Uzun süre aynı sektörde, aynı
yerde çalıştıklarında, bilgi seviyesi olarak
üst düzeye ulaşan bu kişileri tatmin edecek projeler yapmak da diğer sektörlere
göre daha zor olabiliyor. Örneğin başka
bir sektörde, bir firmaya bir proje yapıyorsunuz; çok iyi bir iş ortaya çıkartıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, 5 sene sonra
herkes değişmiş, sizi tanıyan kimse kalmamış. Savunma sanayisini tatmin
etmek için hakikaten kalifiye mühendisleri, uzun süre çalıştırmanız lazım. Kârlılık tarafında bizi zorlayan biraz da bu. Bu
maliyetleri daha çok yansıtabilirsek, o
zaman daha kârlı olmaya başlayacağız.

MSI Dergisi - Kasım 2013

RÖPORTAJ

Türkiye’de çok net olarak gözüküyor: Artık mühendis barındıran
üretim yerleri düşünülüyor. İleride, çok iyi tasarladığınız bir uçakta,
tankta detaylara indiğinizde, aslında üretim mühendisliğinin
ne kadar önemli olduğu gözükecek. Çok iyi tasarlayabilirsiniz,
bilgisayar ekranında çok da iyi gözükebilir; ama bunu göründüğü
şekilde üretmek aslında pek de kolay bir iş değil.
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Üretim Mühendisliği
Öne Çıkacak
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işler çıkartmak istiyoruz. Şu anda tasarım
ve analiz işlerinin yüzde 90’ınına teklif verebiliyoruz. Üretimde de iyi bir konumda
olmak istiyoruz. Bu iki taraf birbirini destekliyor.

Gerçekçi Kalite Hedefleri
MSI Dergisi: Kalite hedefleriniz arasında;
“Müşteri memnuniyetini yüzde 85'in
üzerinde tutmak” ve “Proje takvimlerini
yüzde 80 oranında tutturmak” gibi
maddeler var. Bir bakış açısı “Bunlar
neden yüzde 100 değil?” diyebilir;
diğer yandan, gerçekçi bir bakış açısı,
bu değerlerin aslında makul hedefler
olduğunu iddia edebilir. Bu konudaki
görüşlerinizi alabilir miyiz?
© Anova

MSI Dergisi: Tasarımın yanında
üretim konusunda da rol alıyorsunuz.
Bu durumun tasarım konusundaki
yeteneklerinize etkisi nasıl oluyor?
Etkilemiyor, olumlu etkiliyor, odak
noktasını kaydırarak bazen olumsuz
etkiliyor gibi bir değerlendirme
yapabilir misiniz?

kendi işlerimizi yapmak gibi bir hedefimiz de yok. Türkiye’de çok net olarak gözüküyor: Artık mühendis barındıran
üretim yerleri düşünülüyor. İleride, çok iyi
tasarladığınız bir uçakta, tankta detaylara
indiğinizde, aslında üretim mühendisliğinin ne kadar önemli olduğu gözükecek.
Çok iyi tasarlayabilirsiniz, bilgisayar ekranında çok da iyi gözükebilir; ama bunu göründüğü şekilde üretmek aslında pek de
kolay bir iş değil. O noktada, artık tabiri
caizse eski usta işi üreticilerin rolü olmayacak. Üretimi, teknolojiyi ve malzemeyi
bilen firmalarla çalışmak zorundasınız.
Biz üretim yerimizde ileride bunu hedefliyoruz. Herkesin yaptığını değil; hatta
yapmak istemediğini yapmak istiyoruz. İyi

Emre ÖZTÜRK: Aslında bizim üretime
girmemiz, biraz mecburiyetten oldu. Ana
yüklenicilerin bizi bu konuda teşvik etmesinin dışında, bir anlamda süreç de
bizi buna zorladı. Mühendislik işi yaptığınızda, ne kadar net bir çerçeve çizmeye
çalışırsanız çalışın, dışına çıkabiliyorsunuz ve maliyet+ yöntemiyle çalışmadığınız sürece, kârınızı yiyorsunuz; belki de
zarar ediyorsunuz. Oysa üretimde, bunlar daha net. Dolayısı ile üretime girmemiz belki doğal bir süreçti. Şu anda
üretime girmemiz bize kolaylık sağlıyor;
çünkü ne zaman işi üretime vereceğiz,
ne zaman alacağız, ne kalitede alacağız,
bu konularda kafamız rahat. Eskiden savunma sanayisinde onaylı alt yüklenicilerin sayısının az olması nedeniyle
üretimdeki gecikmeleri bizden kaynaklanmasa bile müşteriye yansıtmak durumunda kalıyorduk. Şu anda çok daha
kontrollüyüz.
Dursun ÖNER: Devamlı bir gelir elde
etmek, taşeron projelerle pek mümkün
gözükmüyor. 2-3 ay çok aşırı bir yoğunluk yaşayabiliyorsunuz; ama devamı gelmeyebiliyor. Proje fazlarının arası
açıldığı zamanlarda ise şirketin nakit
akış dengesinde sıkıntılar oluşuyor.
Böyle bir yapıda sürekli gelir sağlamanın
yolu bizce üretimden geçiyor. Sadece

MSI Dergisi - Kasım 2013
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Emre ÖZTÜRK: Kalite, şirket içinde zamanla evrilen bir şey, yaşayan bir olgu.
Biz ilk kalite hedeflerimizi koyduğumuzda, çok da gerçekçi olmadıklarını 1
sene sonra anladık. Eğer kalite hedefleriniz gerçekten metrikleri ile ölçüyorsanız ve sene sonunda ne kadar
tutturduğunuza bakıyorsanız birkaç sene
sonra, biraz iteratif bir süreçle daha gerçekçi noktalara varabiliyorsunuz. Daha
sonra gerekli önemleri alarak, düzeltici
ve önleyici faaliyetlerle hedeflerinizi yükseltebiliyorsunuz. Dolayısı ile belirttiği-

MSI Dergisi: İhracat cephesinde
ANOVA’nın ne gibi faaliyetleri oldu,
oluyor ya da olacak?

Emre ÖZTÜRK: Geçmişte yurt dışına
mühendislik hizmeti verdik. Fakat çok
büyük hacimli işler değildi. Sizden Avrupa kalitesini talep ediyorlar; ama Hindistan fiyatına iş yapmanızı istiyorlar.
Avrupa kalitesinde iş yapacağımızı biliyoruz; ama Hindistan fiyatına da yapmak
istemiyoruz. Ürün cephesinde, esnek
mermi yolu ile ilgili IDEF’13 fuarında bir
başlangıç yaptık. Gelecek sene, en az 1
yurt dışı fuarda esnek mermi yolunu bir
ürün ailesi gibi pazarlamaya başlamak
istiyoruz. Şu anda katılabileceğimiz fuarları değerlendirme aşamasındayız. Tabii
bu süreçte diğer yeteneklerimizi, mühendislik hizmetlerimizi de ziyaretçilerin
ilgisine sunacağız. Bir anlamda savunma
sanayimiz ile birlikte yurt dışına açılmak
istiyoruz.
MSI Dergisi: ANOVA, gelecekte kendisini
nerede görmek istiyor? Bu kapsamda
faaliyet alanı, kabiliyet, çalışan sayısı,
proje sayısı, ciro gibi hedefleriniz var mı?

Emre ÖZTÜRK: Bunu 3-4 sene önce
ana yükleniciler ile yaptığımız toplantılarda da ifade ettik. Hedefimizde bir
değişiklik yok ve bugün hedefe ulaşmaya daha yakın bir noktadayız: Savunma sanayisinde tasarım yapabilen,
tasarımların ileri mühendislik hesaplarını gerçekleştirebilen, bu tasarımları üretebilen ve ortaya çıkan
ürünlerin testlerini yapabilen iyi bir alt
Esnek mermi yolu, farklı kalibreleri
destekleyecek şekilde geliştiriliyor.
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Savunma sanayisindeki
hedefe ulaşabilmek için sistemi
oturttuk. Şimdi üzerine inşa
ediyoruz. Tasarım, analiz ve
mühendislik alanlarında
bir mesafe kat ettik.
Teste de yavaş yavaş giriyoruz.
Amacımız böyle büyümek;
tercih edilen bir alt yüklenici
olmak ve bu süre zarfında
tamamladığımız tasarımlardan
kendi ürünlerimizi
ortaya koymak, bunları
uluslararası pazarlarda
satabilmek.

miz rakamlar, bizim tutturabileceğimiz,
gerçekçi rakamlar. Daha yukarıya çıkabilmesi için, sürekli çalışan bir sistem
var. Çalışanlarımız arasında tam zamanlı bir kaliteci arkadaşımız var. Böyle
bir kişi çalıştırma konusunda, aslında
bizi ana yükleniciler zorladı. “Tam zamanlı kaliteci çalıştırmazsanız savunma
sanayisi projelerinin süreç takibinde
ciddi sıkıntı yaşarsınız” dediler. Belli bir
noktaya geldik, yukarı doğru da bir
trend var.

yüklenici olmak. Tabii bu savunma sanayisi için hedefimiz. Diğer sektörlerde de farklı hedeflerimiz var.
Savunma sanayisindeki hedefe ulaşabilmek için sistemi oturttuk. Şimdi
üzerine inşa ediyoruz. Tasarım, analiz
ve mühendislik alanlarında bir mesafe
kat ettik. Teste de yavaş yavaş giriyoruz. Amacımız böyle büyümek; tercih
edilen bir alt yüklenici olmak ve bu
süre zarfında tamamladığımız tasarımlardan kendi ürünlerimizi ortaya
koymak, bunları uluslararası pazarlarda satabilmek.
Dursun ÖNER: Savunma sanayisinde,
şu anda Türkiye’de çok büyük firmalar
var; ama orta ölçekli savunma sanayisi firması sayısı çok az. Aslında, bilindiği üzere 100-200 kişilik, 50-100
milyon dolar cirolu firmaların sayısının arttırılması SSM’nin de hedefleri
arasında. Bizim uzun vadeli hedefimiz
böyle bir firma hâline gelmek. Büyüme stratejimizi de buna göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu hedefe
ulaşmada, elektronik tasarım tarafında da yetenek kazanmayı ve portfoyümüze yeni ürünler katmayı da ön
planda tutuyoruz.
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MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz konular
var mı?

Emre ÖZTÜRK: MSI Dergisi’nin 100. sayısına ulaşması nedeniyle sizleri bir kez
daha tebrik etmek isteriz.

Anova İş Geliştirme Müdürü
Dr. Emre Öztürk ve Mekanik Tasarım
Müdürü Dursun Öner’e, zaman ayırıp
sorularımızı cevaplandırdıkları ve
verdikleri bilgiler için, okuyucularımız
adına teşekkür ediyoruz.
MSI Dergisi - Kasım 2013

ANALİZ
iltrotor teknolojisi, uzun
yıllar, dikine kalkış ve
iniş yapabilen hava
araçlarının süratinin, taşıma
kapasitesinin ve menzilinin
artmasını sağlayacak teknolojik gelişimin öncü temsilcisi
olarak görüldü. Tüm geliştirme çabalarına karşın, helikopterlerde kullanılan klasik
ana rotor–kuyruk rotoru konfigürasyonu; Kamov firmasının kullandığı eş eksenli rotor
konfigürasyonu; Boeing Chinook helikopterlerinde kullanılan arka arkaya yer alan
(tandem) iki ana rotor konfigürasyonu ve Kaman firması
tarafından kullanılan “intermeshing” (hareketleri birbirinin içinden geçen) rotor
konfigürasyonu hız, taşıma
kapasitesi ve menzil parametrelerinde yeterli atılımı kaydedemedi. Böyle bir ortamda,
tiltrotor teknolojisini kullanan
V-22, bu parametrelerde
önemli bir performans artışı
sağladı; bununla birlikte “Havacılığın tarihi kanla yazılmıştır” sözünü doğrularcasına,

V-22’nin Veliahdı T
Vücuda Geliyor
Bell Helicopter tarafından ilk olarak Nisan ayında tanıtılan
V-280 Valor tiltrotor hava aracı, Ekim ayında, çeşitli gelişmelerle
gündeme geldi. Aracın tam ölçekli bir maketi, 21-23 Ekim tarihleri
arasında, Amerikan Kara Kuvvetleri Derneği (Association of the
United States Army / AUSA) tarafından düzenlenen AUSA 2013
etkinliği sırasında sergilendi. Ayrıca, Ekim ayı içinde yapılan alt
yüklenici duyurularıyla V-280’in önemli alt bileşenlerinin
tedarikçileri de belli olmaya başladı. Ekim ayının bir diğer
gelişmesi de V-280 Valor’un, BLACK HAWK ve Apache
helikopterlerinin yerini alacak hava aracını geliştirmeyi
amaçlayan Müşterek Çok Rollü Teknoloji Gösterimi (Joint
Multi-Role Technology Demonstrator / JMR TD) programı
kapsamında yarışacak tasarımlardan birisi olarak seçilmesiydi.
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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V-280’nin her iki yanında bulunan
kapılar, askerlerin araca hızlı bir şekilde
binip, yine hızlı bir şekilde aracı terk
etmesine olanak sağlayacak.
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V-22

©
U.S. Navy photo by Greg Vojtko

V-22 ile yaşanan 3 ayrı kazada,
toplam 30 asker hayatını kaybetti. Kuşkusuz bu kazaların
sonrasında yapılan soruşturmalar, V-22 gibi bir hava aracının uçuş özellikleri ile ilgili
önemli bilgilerin edinilmesi ve
aracın güvenilirliğinin artması
ile sonuçlandı.
V-22’nin yoğun olarak eleştirildiği bir diğer konu da maliyeti
oldu. Karmaşık ve yenilikçi birçok diğer savunma sisteminde
olduğu gibi, V-22’nin de geliştirme maliyetleri, planlanan
rakamları aştı. Mevcut üretim
anlaşmasına göre, V-22’nin
birim maliyeti 70 milyon doları
buluyor.

Tiltrotor
Teknolojisi Güven
Tazeleyebilecek mi?
Bu ortamda, V-22’yi geliştiren
Bell Helicopter–Boeing ekibinden Boeing, tiltrotor teknolojisinden vazgeçmiş gibi
görünüyor. Boeing, JMR TD
programı kapsamında Sikorsky ile ortaklık yapmaya
karar verdi ve bu iki firma,
hâlen, eş eksenli rotora ve
kuyruğunda itici bir pervaneye sahip bir konfigürasyon
üzerinde çalışıyor. Bell Helicopter ise tiltrotor teknolojisinin hâlâ en doğru cevap
olduğuna inanıyor ve geleceği, 3. nesil tiltrotor hava

aracı olarak nitelendirdiği V280 Valor ’da görüyor.
V-280 Valor, kuşkusuz, V-22
teknolojisine dayanıyor. Bununla birlikte, önemli değişiklikler de getirmeyi hedefliyor.
İsimlendirmedeki 280 rakamı,
aracın ulaşabileceği KTAS
cinsinden hıza işaret ediyor.
“Valor” kelimesi ise Türkçede
“cesaret, yiğitlik, kahramanlık” gibi anlamlara geliyor.
V-280 ile V-22 karşılaştırıldığında, dış görünüşte 3 ana
farklılık göze çarpıyor.
Bunlardan ilki, V-280’de,
motorun sabit olması.
V-22’de motorlar, rotor-

larla birlikte 90 derece hareket ederken, V-280’de sadece
rotorlar hareket ediyor,
motorlar ise sabit bir şekilde
duruyorlar. Uzmanlar, bu seçimin, hava aracının yan tarafına doğru ateş edecek, kapıya
monteli makinalı tüfek kullanımına olanak sağlamak için
yapılmış olabileceğini belirtiyorlar. Makinalı tüfek kullanımı, V-22 ile ilgili tartışmalı
konulardan birisi olmuştu
ve aracın tehlikeli bölgelere
inerken ve buralardan kalkarken korumasının yetersiz olduğu eleştirileri
yapılmıştı.

Aksi Belirtilmedikçe Tüm Fotoğraflar: © Bell Helicopter
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ANALİZ
Tablo 1. V-280 ve V-22 hava araçları ile UH-60 helikopterinin karşılaştırması
Azami Sürat
Asker Taşıma Kapasitesi
Yük Taşıma Kapasitesi
Menzil

V-280 Valor
280 KTAS
4 mürettebat ve 11 asker
> 5.443 kg
Harekât Menzili 926 ila 1.482 km arasında.
Konuşlanma amaçlı uçuş menzili 3.890 km

V-22’de arka rampaya monte
edilmiş bir makinalı tüfek bulunuyor. Ayrıca, eleştirilere
cevap olması için aracın altına
monte edilebilecek, uzaktan
kontrol edilebilen bir makinalı
tüfek ile ilgili yapılmış çalış-

malar da bulunuyor. V-280’in
motor ve rotor tasarımının bir
diğer avantajı da kalkış ve iniş
yapılan pistin maruz kaldığı
ısıl etkilerin azalması olarak
görülebilir. Motorun da hareket ettiği konfigürasyonda

© U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Tony Sisti

Rotorları katlanarak ve kanadı 90 derece döndürülerek boyutları azaltılmış bir V-22,
iniş yaptığı havuzlu çıkarma gemisinin uçuş pistinde çekiliyor.

V-22 Osprey
272 knot
24 asker
9.072 kg dâhili yük ya da 6.804 kg harici yük
24 asker ile 722 km

pist, doğrudan, motorun hava
çıkışının ısıl etkisine maruz
kalıyor. V-280’nin tasarımı ise
böyle bir etkinin gerçekleşmesinin önüne geçiyor.
İkinci ana farklılık, gövde tasarımında kendini gösteriyor.
V-22, arka gövdesinde bir
rampaya sahip; V-280’de ise
-muhtemelen JMR TD programının gereksinimlerinin etkisi ile- BLACK HAWK
helikopterini andıran bir gövde
tasarımı kullanılmış. Bu tasarım, bir bakıma, üçüncü ana
farklılık olan kuyruk tasarımıyla da ilgili gibi görünüyor.
V-22’nin, rampa kullanımı ile
uyumlu, ayrı yatay ve dikey yüzeylerden oluşan klasik bir
kuyruk tasarımı varken V-280,
V şeklinde bir kuyruğa sahip.
Bu tasarımların, her iki araç
özelindeki aerodinamik etkileri ile ilgili açık kaynaklı po-

UH-60M BLACK HAWK
151 knot
4 mürettebat ve 11 asker
1.198 kg dâhili yük
511 km azami menzil

püler dergilerde yayınlanmış
bir karşılaştırma yer almıyor.
Diğer yandan, V kuyruğun
daha basit ve daha az parça
gerektiren bir tasarım olduğu,
genel olarak kabul gören bir
yaklaşım. Tasarımı sadeleştirmek de V-280 ile ilgili hedefler arasında yer alıyor.
V-22 ile V-280 arasındaki bir
diğer önemli fark ise V-22’nin
deniz kuvvetleri uygulamaları
için katlanabilir rotor palleri
ve yatay eksende 90 derece
dönebilen bir kanada sahip
olması. Böylece V-22, görev
yapmadığı zaman, uzunluğu
ve gövde genişliğine yakın boyutlara gelerek, gemi üzerindeki kısıtlı hacimde daha az
yer kaplıyor. Diğer yandan,
tüm bu katlanma ve dönme
mekanizmaları, hem ek ağırlık hem de ek maliyet getiriyor. Bu aşamada, sadece kara
kuvvetlerine yönelik olarak
tasarlanan V-280’de ise bu
mekanizmalar yer almıyor.

V-280, UH-60 gibi sıhhi tahliye
amacıyla da kullanılabilecek.
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V-280, havada asılı
kalarak, halatla asker
indirme operasyonu da
gerçekleştirebilecek.

Üçüncü Nesil Tiltrotor
V-280, V-22’den alınan ana
dersleri bünyesinde topluyor.
Bu doğrultuda, V-280’de, maliyeti düşürmek için parça sayısı azaltılacak ve araç, daha
sade bir tasarıma sahip olacak. V-280, sıcak hava koşullarında ve yüksek rakımlı
bölgelerde (6.000 ft irtifa, 35
santigrat derece), yer etkisi
olmadan havada asılı kalabilme yeteneğine sahip olacak. Rampası bulunmayan
V-280’de, askerlerin araca
hızlı bir şekilde binip inmesini
sağlayacak büyük yan kapılar
bulunacak. ABD’nin, dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği
harekâtların
gösterdiği bir diğer ihtiyaç
kapsamında, V-280, kendi başına operasyon bölgesine intikal edebilmesi için uzun bir
konuşlanma uçuşu menziline
sahip olacak.
V-280, V-22 ve UH-60M
BLACK HAWK hava araçlarının bazı teknik özellikleri,
Tablo 1’de yer alıyor. Tablodan da görüleceği gibi, V-280
ile V-22, taşıma kapasitesi
açısında farklı sınıflarda yer
alıyor. Bununla birlikte,
V-280, eğer planlandığı gibi
geliştirilebilirse sürat ve
menzil
parametrelerinde

© AgustaWestland

V-22’nin sivil kuzeni
AW609, AgustaWestland
tarafından geliştiriliyor.

www.savunmahaber.com

V-22’den daha iyi bir performans sergileyecek. UH-60M
ile karşılaştırıldığında ise
sürat ve menzil parametrelerinde yaklaşık 2 katlık, azami
yük taşıma kapasitesinde ise
yaklaşık 4,5 katlık bir iyileşme
sağlayacağı görülüyor.

JMR TD programı
kapsamında Apache
helikopterlerinin yerini
alacak hava aracı da
geliştirilecek.
Bu çizimde, V-280,
silahlı konfigürasyonda
görülüyor.

V-280 Takımı
Şekilleniyor
Bell Helicopter, 9 Eylül’de
yaptığı açıklamada, JMR TD
programında Lockheed Martin ile ortaklık yapacağını bildirmişti. Ekim ayında yapılan
bir dizi açıklama ile Bell Helicopter’ın V-280 Valor için
kurduğu takım da şekillenmeye başladı:
• AGC Composites and
Aerostructures firması,
V-280’in kanadının
üzerindeki sürüklemeyi
azaltıcı yapısal parçaları
(fairing) tasarlayacak,
geliştirecek ve üretecek.
• GE firması, V-280’de
kullanılacak motorları
sağlayacak. Yapılan
açıklamada, motorun
modeli ise belirtilmedi.
Muhtemelen, GE’nin
gelecek nesil motor
çalışmalarının sonucunda
ortaya çıkacak bir motor
kullanılacak.

• GKN Aerospace firması,
V-280’in kuyruk bölümünü
tasarlayacak, geliştirecek
ve üretecek.
• Moog firması, V-280’in
entegre uçuş kontrol
sisteminin tasarımını,
üretimini ve kalifikasyonunu
gerçekleştirecek.
Sistem; uçuş kontrol
bilgisayarlarından, destek
yazılımından ve uçuş
kontrol eyleyicilerinden
oluşuyor.
• Spirit AeroSystems
firması, V-280’in gövdesini
tasarlayacak, geliştirecek
ve üretecek. Firma,
Sikorsky CH-53K
programında da gövde
üretiminden sorumlu.

V-280, Hem
Teknolojinin Hem de
Bell Helicopter’ın
Kaderini Çizecek
Amerikan helikopter üreticileri, özellikle sivil helikopter
alanında, Eurocopter ve
AgustaWestland firmalarının
kaydettiği teknolojik gelişimin
ve sağladıkları ürün çeşitlili-

ğinin gerisinde kalmakla
eleştiriliyor. Bell Helicopter,
Bell 429 ve Bell 525 programları ile sivil alandaki farkı kapatmaya çalışıyor. Askeri
alanda ise V-280, firmanın
gelecek umutlarını temsil
ediyor. Diğer askeri hava
araçları; AH-1Z Cobra, OH-58
Kiowa ve V-22 ürün hatları,
özellikle ihracat başarıları
gerçekleşmezse sadece daralmakta olan ABD pazarı ile
kısıtlı kalacak; hatta belki de
yakın zamanda bu ürün hatları kapanacak gibi görünüyor. Dolayısı ile V-280’in JMR
TD programında elde edeceği
başarı, Bell Helicopter için
büyük önem taşıyor. Tiltrotor
teknolojisinin askeri kullanımının geleceği de JMR TD
programına bağımlı; bununla
birlikte, bu teknolojinin sivil
alanda bir şansı daha var:
AgustaWestland AW609. Bell
Helicopter ile Agusta’nın ortaklığı ile başlayan bu sivil
tiltrotor programı, Bell Helicopter’ın çekilmesi ile artık
sadece AgustaWestland tarafından yürütülüyor.
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Armoured Vehicles
Turkey Etkinliğinde
Önemli Mesajlar Verildi

© MSI Dergisi

ÖZEL HABER

Defence IQ tarafından düzenlenen Armoured Vehicles
Turkey Etkinliği, 1–2 Ekim tarihleri arasında, İstanbul’da
gerçekleştirildi. Etkinlikte uluslararası konuşmacıların
yanı sıra Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Savunma Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar
Sanayii Müsteşarlığı Kara Araçları Daire Başkanı M. Levent Şenel,
ASELSAN Kara ve Füze Programları Direktörü Aybars Küçük, FNSS Genel Müdürü
K. Nail Kurt ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç de birer konuşma yaptılar.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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lerden değil, o ürünün nasıl
olması gerektiğini tarif eden
subayların eseri olduğu görüşünü de katılımcılarla paylaştı.
Gelecek hedeflerinden de
bahseden Bayar, çalışmaları
derinleştirmek istediklerini;
sadece platformlarda değil,
onların alt sistemlerinde de
iyi bir konumda olmayı amaçladıklarını belirtti. Tekerlekli
araçlar konusunda önemli
yatırımlar yapacaklarını ifade
eden Bayar, bu konuda
sözleşmelerin gelecek sene
imzalanabileceğini söyledi.
Konuşmasının ardından sorulan soruları yanıtlayan
Bayar, bir soru üzerine, kara
araçları konusunda ana yüklenicilerinin artık Türkiye’den
olacağını; bununla beraber,
ALTAY projesinde de olduğu

gibi iş birliklerine açık olduklarını vurguladı.
Etkinlikte ikinci konuşmayı
yapan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Kara Araçları Daire
Başkanı M. Levent Şenel,
müsteşarlığı, projeleri ve firmaları tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Geçmiş, Bugün
ve Gelecek
Etkinliğin ana sponsoru olan
FNSS’nin Genel Müdürü
K. Nail Kurt, konuşmasına,
Türk Savunma Sanayisi’nin
genel gelişimini, dönemlere
ayrılmış olarak sunarak başladı. Sektörün bazı özgün
ürünlerini, imzalanmış bir
sözleşme olmadan geliştirdiğini ve yurt dışına ihraç ettiğine
dikkat çeken Kurt, bunun, Türkiye’de bir ihtiyaç olmadan geliştirilen ürünlerin de ihraç

edilebileceğini gösterdiğini
vurguladı. Kurt, artık sanayinin
tasarlayıp kullanıcının bakıp
beğendiği sistemler yerine,
birlikte geliştirilen sistemlerin
gündemde olduğunu; bu yeni
durumun, sektör ve kullanıcıların daha yakın iş birliğini gerektirdiğini belirtti. Sektörün
eksikliklerine de değinen Kurt,
bunları; güç paketi, silahlar,
zırh malzemesi ve temel algılayıcı teknolojisi olarak sıraladı. Kurt, bunlardan zırh
malzemesi konusunda teknolojik eksiklik olmadığını; mevcut talebin, malzemenin
üretimini ticari açıdan yapılabilir kılmadığını da not etti.
Kurt’un değindiği bir diğer eksiklik de Türkiye’de kara araçları için özel bir test
merkezinin
bulunmaması
oldu. Bununla birlikte, Kurt,
firmalarda dağıtık olarak bu© FNSS

avunma Sanayii Müsteşarı Bayar, konuşmasının başında, geçtiğimiz
sene konuşulan güvenlik
meseleleri ile günümüzde
konuşulanların çok farklı olduğuna dikkat çekerek, hızlı
değişen koşullar ve güvenlik
ortamında planlamanın güçlüğüne değindi ve kara araçlarının geleneksel bir alan
olmasına rağmen, değişimden payını aldığını belirtti.
Bayar, başta FNSS ve Otokar
olmak üzere, Türk Kara
Araçları Sektörü’nün, bu
alandaki ürün yelpazesinin
tamamına yönelik çözümler
sunar hâle geldiğini; sektörün geliştirdiği çözümlerin
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını; bu
çözümleri, aynı zamanda
müttefik ülkelere önerdiklerini ve dünya genelinde pek
çok ülkenin bu ürünleri
kullandığını anlatarak, Türkiye’nin kara araçları konusunda çok iyi bir konumda
olduğunu ifade etti. Burada
bir parantez açan Bayar, Türkiye’nin kara araçları alanındaki avantajlarından birisinin,
araçların, ülkenin farklılık
gösteren zor şartlarında denenmesi ve kendini ispat etmesi olduğunu söyledi.
Bayar, ayrıca, iyi bir savunma
ürününün farkının mühendis-
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FNSS Genel Müdürü K. Nail Kurt

müzdeki 30-40 sene kullanılacak sistemler üzerinde
çalıştıklarına dikkat çeken
Kurt, kullanıcı ile yakın
çalışmaları gerektiğini; ör-

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç

Özel Alt Sistemlere
Eğiliyoruz
Etkinlikte sponsor olarak yer
alan Otokar’ın Genel Müdürü
Serdar Görgüç de bir ko-

© MSI Dergisi

lunan yeteneklerin birleşiminin önemli bir potansiyel oluşturduğunu ve bir şekilde her
şeyin test edilebildiğini ifade
etti.
Sektörle ilgili değerlendirmelerine devam eden Kurt,
özgün sistem geliştirme çalışmalarının sonsuza dek
süremeyeceğine ve yürütülen çalışmaların bir süre
sonra güncelleme işine dönüşeceğine dikkat çekti.
KOBİ’lerin artık ana yüklenicilerle proje ile ilgili çalışmaların
en
başından
itibaren iş birliği yapması
gerektiğini de belirten Kurt,
teknolojik üstünlüğe sahip
olan KOBİ’lerle çalışmak istediklerini vurguladı.
Sektörün geleceği ile ilgili
görüşlerini de paylaşan
Kurt, kara araçları sektöründeki ana yüklenici sayısının dünya geneli ile uyumlu
olduğunu ve bu sayının arttırılmadan muhafaza edilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Önü-

© MSI Dergisi

© MSI Dergisi
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı Kara Araçları
Daire Başkanı M. Levent Şenel

neğin, ihale aşamasının, gereksinimleri görmek için çok
geç
olduğunu
söyledi.
Kurt’un değindiği bir diğer
konu, ürün prototiplerinin,
ihale sonuçlanmasının ardından ortaya çıkması oldu.
Kurt, ihale öncesinde prototiplerin oluşturularak yarıştırılmasının, daha iyi sonuçlar
vereceğini ifade etti.

nuşma yaptı. Sektörün ve kuruluşunun 50. yılını kutlayan
Otokar’ın geldiği noktayı
değerlendiren Görgüç, son
yıllarda, özgün ürünler konusunda kaydedilen gelişmelerin, ihracat çalışmalarıyla da
desteklendiğini ve sektörün
kendine güveninin arttığını belirtti. Artık bir dünya markası
olan COBRA’yı, ilk başta, bilgi-

sayar destekli araçlar, simülasyon ve modelleme imkânları olmadan tasarladıklarını
anlatan Görgüç, artık modern
tasarım araçları ile daha kısa
sürede, daha olgun ürünler
çıkartmaya başladıklarını; niş
özellikleri olan ve maliyet
etkin araçlar tasarladıklarını
ifade etti. Görgüç, son yıllarda
araçların özel alt sistemlerine
de eğilmeye başladıklarını;
böylece, rekabet üstünlüğü
kazanmayı hedeflediklerini de
söyledi. Bugün 3.000 adet
COBRA’nın 20’ye yakın ülkede
hizmet verdiği bilgisini katılımcılarla paylaşan Görgüç, bu
araçtan elde ettikleri deneyim
ve tasarım-teknoloji yatırımları ile yeni nesil zırhlı araç
platformları için sağlam bir
temel oluşturduklarının altını
çizdi.
ALTAY Projesi’ne ayrı bir parantez açan Görgüç, ALTAY’ın
bu yıllarda tasarlanmasının
önemli bir avantaj olduğunu;
ALTAY’ın, gelişen teknoloji ile
ortaya çıkan alt sistemlere,
diğer muadil tanklardan çok
daha hazır hâlde üretim bandından çıkacağını vurguladı.
Konuşmasının sonunda sorulan bir soruyu cevaplayan
Görgüç, COBRA üretiminin,
son 4 yıldır, günde 2 aracı üretim bandından çıkartacak
tempoda sürdüğünü; mevcut
durumda TSK için üretim yaptıklarını, bunu, ihracat amaçlı
üretimin izleyeceğini ve gelecek sene ortasına kadar
devam edeceğini belirtti.
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Türk Hava Kurumu
Üniversitesi Pilot Eğitimleri
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Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER* / saldiranery@gmail.com
*THK Üniversitesi, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Nihan SALDIRANER, MA** / nsaldiraner@thk.edu.tr
**THK Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

Sivil Havacılıktaki Gelişmeler ve Personel İhtiyacı
Son 20 yıldır, dünyada ve Türkiye’de, sivil hava taşımacılık faaliyetleri hızlı bir artış içerisindedir. Dünyada iç hat-dış hat toplam yolcu taşımacılığında %4-%5’ler seviyesinde olan bu yıllık
artış, geçtiğimiz 10 yılda, Türkiye’de %16’lar seviyesinde gerçekleşmiştir. İç hatlardaki büyüme %24’leri bulmuştur. Sağlanan bu artışta, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca uygulanan politikalar doğrudan etkili olmuştur.
Uçak teknolojisi de gelişmiş, hizmete giren yeni uçak sayısı da
hızla artmaya başlamıştır. Yapılan tahmin çalışmaları, önümüzdeki 20 yıl içerisinde, dünya genelinde yolcu taşımacılığındaki yıllık artışın ortalama %4,7; Türkiye’de ise 2013-2023
yılları arasında, %7,5 olacağını ve bu artışın, daha sonra dünya
ortalamalarında seyredeceğini göstermektedir (1).

Tüm görseller: © THK Üniversitesi

Yıl 1979. Ben ve eşim, Türk Hava
Kurumu (THK), Türkkuşu tesislerinde,
aynı dönemde, hususi pilot eğitimi
aldık. Aradan tam 34 yıl geçti. Bizim
eğitim gördüğümüz yer, binlerce
öğrencinin eğitim gördüğü
THK Üniversitesi’ne dönüştü. Yüzlerce
pilotun yetiştirildiği, Türkiye’nin en
kapsamlı havacılık eğitim merkezi
hâline geldi. Ders vermeye gittiğim
her gün, hem 34 yıl öncesinin
anılarını tazeliyor, hem de ilk sivil
havacılık eğitimimi
gördüğüm yerde
yerleşik, Türkiye’nin
tek havacılık ve uzay ihtisas
üniversitesinde ders vermenin
mutluluğunu yaşıyorum.
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Bu gelişmelere bağlı olarak, hâlen 20.590 olan hava yolu uçak
sayısının, 2030’lu yıllarda, 41.670’e çıkması beklenmektedir.
Türkiye’deki hava yolu uçak sayısı da bugünkünün yaklaşık 2
katına, yani 750’ye çıkacaktır.
Hava trafiğindeki bu hızlı ve sürekli büyüme, nitelikli sivil havacılık teknik ve işletme personeline duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Bugün için, dünya sivil havacılık sektöründe doğrudan
5,5 milyon; yan sanayi ve diğer iş kolları da dâhil edildiğinde ise
32 milyon personelin çalıştığı varsayılmaktadır. Boeing firmasınca yapılan tahminlere göre, 2032 yılına kadar, 99.700’ü Avrupa bölgesinde olmak üzere, toplam 498.000 yeni pilota; yine
108.200’ü Avrupa bölgesinde olmak üzere, toplam 556.000 yeni
hava aracı bakım teknisyenine ihtiyaç olacaktır (2). Ülkemiz sivil
havacılık sektöründe ise 140.000 civarında personel çalışmakta
olup, 2030 yılında, bu sayının 300.000’e ulaşması beklenmektedir. 4.000 pilot, 10.000 hava aracı bakım teknisyeni, 1.100
hava trafik kontrolörü ve 10.000 kabin görevlisine daha ihtiyaç
duyulacaktır (3). Diğer bir ifade ile hemen hemen her branşta,
bugünkü kadar yeni personel gerekmektedir.
2013-2014 eğitim öğretim döneminde, Türkiye’de, 33 üniversite, 12 program altında sivil havacılık eğitimi vermekte olup,
toplam 4.592 kontenjan açılmıştır. Pilot eğitimi veren sadece 3
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üniversite (Anadolu, Özyeğin ve THK) mevcuttur ve yılda 145
pilot eğitimi öngörülmüştür. Türkiye’nin tek havacılık ve uzay
ihtisas üniversitesi olan THK Üniversitesi, dünyanın ise 37 havacılık ve uzay ihtisas üniversitesinden biridir.

THK ve THK Üniversitesi
Büyük Önder Atatürk’ün talimatıyla 16 Şubat 1925 tarihinde kurulan THK, havacılık sanayisine olan katkısının yanı sıra düzenlediği / katıldığı ulusal-uluslararası faaliyetler, binlerce kişiye
verilen havacılık kursları ve de pilot eğitimleri ile halkımıza sivil
havacılık sevgisini kazandırmış ve amatör sivil havacılık faaliyetlerinin gelişiminde en önemli itici güç olmuştur. THK, bu
misyonunu ülke sathına yayılmış şubeleri ile hâlen sürdürmektedir.
THK, Türkiye’deki sivil havacılık faaliyetlerinin bahsettiğimiz
hızlı gelişimi ile ortaya çıkan kalifiye personel ihtiyacına katkıda
bulunmak üzere, faaliyetlerini akademik seviyeye taşıma kararı
almış ve ilk adım olarak 21 Nisan 2010 tarihinde “Havacılık
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Vakfı” kurulmuştur. Dünyada
Tablo 1: THK Üniversitesi tarafından pilot eğitiminde kullanılan havaalanları
havacılık eğitimi veren üniver- (Kaynak: THK Üniversitesi / DHMİ Genel Müdürlüğü)
siteler de incelenerek yapılan
Pist
HSS / İniş Yardımcıları
detaylı araştırma ve çalışma- Havaalanı
Yönü
Boyutları (m)
Kaplama Özelliği
lar sonrasında, 17 Şubat 2011
Etimesgut, Ankara (Askeri)
11/29
2.457 x 42
Asfalt
NDB, VOR, DME, ILS Cat I, TACAN
tarihinde, TBMM tarafından
Etimesgut, Ankara (THK)
11/29
1.500 x 45
Asfalt
kabul edilen ve 3 Mart 2011
Selçuk, İzmir
09/27
1.740 x 30
Beton
NDB, ILS Cat I
tarihinde yürürlüğe giren yasa
Karain, Antalya
18/36
1.067 x 36
Asfalt
ile “THK Üniversitesi” kurul- İnönü, Eskişehir
Çim-toprak
muştur. Bu şekilde, Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefinden hareketle ülkemizin Özetle THK Üniversitesi, sadece 2 yıl önce faaliyete geçmesine
ilk havacılık ihtisas üniversitesi olarak önemli bir misyon üstle- karşın, sivil havacılığımızın ihtiyaç duyduğu hemen her alanda
nilmiş; 2011-2012 eğitim öğretim döneminde, Ankara, Etimes- eleman yetiştirmeye başlamış; ayrıca İngilizce programlar ile
gut’taki, yaklaşık 1.600 dönümlük arazi üzerinde, 19.030 m² de yabancı ülkelerden öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite
kapalı, 86.409 m² açık alanda yerleşik merkez kampüste eğitim durumuna gelmeyi başarmıştır. Yürütülen kapsamlı çalışmalar
öğretime başlanılmıştır. Ayrıca, Akköprü’deki 12.472 m² kapalı ile yabancı öğrenci sayısında, geçen yıla göre %100’den fazla
artış sağlanmıştır.
alana sahip tesisler, enstitülere ev sahipliği yapmaktadır.
Üniversite, aynı zamanda THK Genel Başkanı da olan Osman
Yıldırım başkanlığındaki 11 kişiden oluşan Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmekte olup, rektörlük görevi, kuruluşundan
beri Prof. Dr. Ünsal Ban tarafından yürütülmektedir.
THK Üniversitesi’nin bugünkü durum itibariyle mevcut fakülte
ve bölümleri aşağıda sıralanmıştır:
n Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Uçak ve Uzay
Mühendisliği bölümleri),
n Hava Ulaştırma Fakültesi (Pilotaj bölümü)
n İşletme Fakültesi (Havacılık İşletmeciliği, İşletme,
Lojistik Yönetimi bölümleri),
n Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik,
Endüstri ve Sistem, Makine ve Mekatronik Mühendisliği
bölümleri).
Önümüzdeki yıl Hava Trafik Kontrol Bölümü’nün açılması da
öngörülmüştür. Üniversite’deki programların çoğunluğu İngi- Pilotaj Bölümü
lizcedir ve tüm programların İngilizce olması yönünde yoğun Yazımızın esas konusu olan pilot eğitimlerine gelince, THK Üniçalışma yapılmaktadır. Hâlen eğitim gören, toplam 1.779 öğ- versitesinin Hava Ulaştırma Fakültesi altında yer alan Pilotaj
rencinin 200’e yakını yabancı uyrukludur (Toplam sayıya yüksek Bölümü’nün belirlenen amacı, öncelikle “ulusal ve uluslararası
lisans ve doktora öğrencileri dâhil değildir). Yabancı öğrenci sivil havacılık standartlarına uygun olarak hazırlanmış eğitim
talebi olan programların tamamında, hızlı bir şekilde, İngilizce programları ile üstün donanımlı pilotlar yetiştirilmesidir”. Üniprogramlar da açılması hedeflemiştir.
versitenin ve de Pilotaj Bölümü’nün bu amacı gerçekleştirmekÜniversite, ayrıca Ankara-Altınova (Uçak Teknolojisi, Sivil Ha- teki en büyük avantajı, muhakkak ki, uzun yıllardır pilot eğitimi
vacılık Kabin Hizmetleri, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi) vermekte olan THK’dan gelen bilgi ve deneyim altyapısıdır. Bir
ve İzmir (Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, diğer avantaj da kendi havaalanları ve tesislerinde verilen eğiHava Lojistiği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) havacılık mes- timlerdir.
lek yüksekokullarında, sivil havacılık sektörünün ara eleman Pilot eğitiminde en önemli faktörlerin; eğitim tesisleri, eğitici
ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vermektedir.
personel, uçak filosu ve uygulanan eğitim programları ve sağlanan yer/uçuş emniyeti olduğu bilinmektedir. Ülkemizde, sadece Anadolu Üniversitesi ve THK Üniversitesi, pilot
eğitimlerini, havaalanı altyapısı dâhil kendi tesislerinde verebilecek imkân ve kabiliyete sahiptir.
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Eğitim Tesisleri
Esas eğitimler, Etimesgut, Ankara’daki havaalanında verilmektedir.
Sadece THK ve THK
Üniversitesi
kullanımında olan havaalanı,
11/29 yönünde, 1.500 x
45 m ölçütlerinde, asfalt
kaplama bir piste sahiptir.
Pilot eğitimlerinin aletli
uçuş safhası, bu piste
paralel, 2.457 x 42 m
ölçütlerindeki, yine asfalt kaplama, aletli
iniş sistemi (Instrument
Landing System / ILS)’ne haiz askeri pistte yapılmaktadır. Üniversitenin pilot eğitimlerinde kullanabileceği, 3 havaalanı daha
mevcuttur. Bunlar; Selçuk, İzmir; Karain, Antalya ve İnönü, Eskişehir’dir. (Tablo1)

Eğitici Personel
Üniversite düzeyinde verilen pilotaj eğitimlerinde, akademik
kadro ile eğitmen pilotların iş birliği içinde çalışması gerekmektedir. Pilotaj Bölümü, 9 akademisyen (+6 eğitmen) ve 27
öğretmen pilot kadrosu ile görev yapmaktadır. Bu sayıya, diğer
bölümlerden alınan dersleri veren akademisyenler dâhil değildir. THK kökenli öğretmen pilotlar, oldukça yüksek uçuş saatlerine sahiptir.

Uçak Filosu
Pilot eğitimleri, aşağıda sayı ve özellikleri belirtilen, toplam 31
uçak ile gerçekleştirilmektedir. Bunlardan 6 adet Cessna 172,
Eylül ayında hizmete girmiştir.
n 22 adet Cessna 172 (4 kişilik tek motorlu eğitim uçağı)
n 2 adet Tecnam P2002jf (2 kişilik tek motorlu eğitim uçağı)
n 2 adet Slingsby T-67M (2 kişilik tek motorlu eğitim uçağı)
n 2 adet Tecnam P2006T (4 kişilik çok motorlu eğitim uçağı)
n 2 adet Cessna 402B (8 kişilik çok motorlu eğitim uçağı)
n 1 adet Cessna 421 (8 kişilik çok motorlu eğitim uçağı)
THK Üniversitesi, THK’ya ait hava araçlarını da (uçak, helikopter, planör…vb) her zaman kullanım imkânına sahiptir.

Uçuş Simülatörleri
2 adet uçuş eğitim simülatörü (FNPT II) mevcut olup, VFR ve
IFR uçuşlar için farklı uçak tiplerinde, normal ve acil durum
uçuşlarına [Cessna 182 (tek motor), PA31 (çift motor, turpoprop), Beech 200 MCC (çift motor, turbojet)] uygundurlar.
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Eğitim Programları
THK Üniversitesinde, lisans seviyesindeki pilot eğitimlerinin
yanı sıra yüksek lisans programları da sunulmaktadır. Yüksek lisans programlarında ise Türkiye’de ilk defa, işletme
ağırlıklı yüksek lisans eğitimi yapılırken hususi pilot ve/veya
hava yolu nakliye pilot lisansı seviyesinde uçuş eğitimi de verilmektedir.

Lisans Programı
Üniversite, pilot eğitimleri konusunda, birçok eğitim ve araştırma kurumu ile iş birlikleri geliştirmiş; geliştirmeye de
devam etmektedir. Özellikle, Avrupa Havacılık Emniyeti
Ajansı (European Aviation Safety Agency / EASA) kural ve uygulamaları yakinen izlenmektedir. Bu iş birliklerinde amaç,
pilotların, uçuş emniyetini ön planda tutan, verimli ve çevre
dostu uygulamalar konusunda bilgi ve deneyimlerini arttırmaktır.
Pilot adayı öğrenciler, 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı, 4 yılı da lisans olmak üzere, toplam 5 yıllık eğitimleri süresince, üniversite eğitiminin gerektirdiği derslerin yanı sıra sivil
havacılık ve teorik / pratik uçuş eğitimi almaktadırlar. Pilotaj
Bölümü lisans programının uçuşlara ilişkin kısmı, Tablo-2’de
sunulmuştur. Bölümden mezun olan öğrenciler, hava yolu
nakliye pilot (ATPL-A) lisansı ile mezun olmaktadır.
Hâlen, Pilotaj Bölümü’nde, hazırlık sınıfı dâhil, toplam 181
öğrenci eğitim görmektedir.
Pilotaj Bölümü, genel ve sivil havacılıkla ilgili dersleri aşağıda
sıralanmıştır:
n Genel Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili,
İngilizce, Matematik, Fizik, Olasılık ve İstatistik, Bilgisayar
Programlama, Fizyoloji ve Psikoloji, İnsan Performansı ve
Limitleri ve seçmeli dersler…
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Tablo 2: THK Üniversitesi, Pilotaj Bölümü, Uçuş Dersleri Programı
(Kaynak: THK Üniversitesi)

YIL
1

GÜZ (EKİM-ŞUBAT)
Temel Mühendislik Eğitimi

2

PPLA(A) Teorik Bilgi Eğitimi
Seçmeli Dersler

3

4
50 saat IR Uçuşu:
15 saat Uçak
35 saat Simülatör
1 saat IR Kontrol Uçuşu
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n

İsteğe Bağlı Yaz Okulu

45 saat PPL VFR Uçuş + 5 saat Simülatör
1 saat Gece Uçuşu - 1 saat PPL Kontrol Uçuşu

ATP(A) Modüler Eğitim
50 saat PIC VFR Uçuşu

n

BAHAR VE YAZ (ŞUBAT-TEMMUZ)
İsteğe Bağlı Yaz Okulu

İsteğe Bağlı Yaz Okulu
45 saat PIC VFR Uçuşu
5 saat Gece Uçuşu
15 saat CPL Uçuşu: 10 saat normal + 5 saat kompleks
1 saat CPL Kontrol Uçuşu
11 saat Çok Motorlu Uçuş: 8 saat Uçak + 3 saat Simülatör
20 saat Çoklu Mürettebat Uçuşu: 20 saat MCC Simülatör
2 saat Tek Motorlu Kontrol Uçuşu
2 saat Çift Motorlu Kontrol Uçuşu

Sivil Havacılık Dersleri: Uçuş/Uçak Eğitimi, Uçak
Performansı, Havacılık Emniyeti, Havacılıkta İnsan
Faktörleri, Pilotaj Kariyeri Planlama, Uçuş Teorisi,
Meteoroloji, Genel Seyrüsefer, Telsiz Ekipmanlı
Seyrüsefer, Uçak Sistemleri ve Bileşenleri, Hava Hukuku,
İşletme ve Haberleşme Prosedürleri, Uçuş Prensipleri,
Gövde ve Sistemler, Aviyonik ve Motor, Hava Trafik
Konuşmaları, Hususi Pilot Uçuşu, Planör Uçuşu, Sorumlu
Pilot Uçuşu, İşletme Performansı ve Limitleri, İşletme
Prosedürleri, Uçuş Planlaması, Çoklu Mürettebat İş birliği,
Aletli Uçuş Uygulaması, Ticari Uçuş Uygulaması,
Çok Motorlu Uçuş, ATPL Sınavına Hazırlık…
Seçmeli Dersler: Havacılık Tarihi, Model Uçak Tasarımı,
Temel Radar Sistemleri, Uçuş Simülatörü Programlama,
Hava Araçları Kaza-Kırım Araştırmaları, Tehlikeli Uçuş
Durumundan Kurtarma Temelleri…

Yüksek Lisans Programları
Üniversite pilotaj yüksek lisans programları, kariyer derslerinin
yanı sıra esas olarak iki farklı seviyede pilot eğitimine yöneliktir.
Birincisinde, program sırasına öğrenciler hususi pilot eğitimi
görmektedirler. İkincisinde, daha önce hususi pilot eğitimi almış
öğrenciler, bu defa hava yolu nakliye pilot eğitimi görmektedirler. Diğer bir ifadeyle öğrenciler, bir yandan yüksek lisans eğitimi
görürken, eş zamanlı olarak pilot sertifikasına da sahip olmaktadırlar. Programlar kapsamında, öğrencilere, aerodinamik, risk
yönetimi, hukuk, güvenlik, sağlık ve işletme alanlarında dersler
MSI Dergisi - Kasım 2013

verilmektedir. Bu şekilde, pilot
eğitimleri, kişilerin hobi olarak uçmalarına veya pilotluk mesleğini
profesyonel olarak yapmalarına
imkân tanıyacak biçimde oluşturulmuştur.
Öte yandan, üniversite bu yıl, Türk
Hava Yolları (THY)’nın pilot ihtiyacına katkıda bulunmak üzere,
“THY’de İş Garantili”, yüksek lisans pilotluk eğitim programı açmıştır. THY ile iş birliği içinde
yürütülecek bu program ile belirlenen lisans programlarından
mezun olan toplam 100 öğrenci, 2
yıl sürmesi planlanan program
sonrasında, doğrudan THY’de işe
başlayacaktır. Üniversitenin geniş
uçak filosu ve eğitmen kadrosu, bu
ve benzeri özel programlar açılmasına imkân tanımaktadır. Bu
durum, ülkemiz acil pilot ihtiyacının karşılanmasına da sağlanan
çok önemli bir destektir.

Pilot Adaylarında
Aranan Genel Şartlar

Lisans ve yüksek lisans eğitimi görecek adaylarda aranan temel
şart, yetkilendirilmiş bir hastaneden alınacak “pilot olunabilirliğine
esas” sağlık raporudur. Lisans seviyesinde adaylar, üniversitede 1 yıl
Toplam Uçuş: 243 saat
İngilizce hazırlık eğitimi görmektedirler. Yüksek lisans eğitimi için, TOEFL (IBT) 75 veya IELTS
(Akademik) 6,5 puan seviyesi gereklidir.

Sonuç ve Değerlendirme
THK, yıllardır yürüttüğü faaliyetler ile kazandığı sivil havacılık deneyimini, THK Üniversitesi ile akademik düzeye taşımış ve geniş
imkân ve kabiliyetlerini, ülkemiz sivil havacılık sektörünün ihtiyaç
duyduğu personelin yetiştirilmesi için seferber etmiştir. Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefiyle birebir uyumlu bu hamle
ve yaklaşımın, sektör gelişimine de önemli katkı sağlayacağı muhakkaktır. Ülkemizin kısa ve orta dönemde çok sayıda yeni pilota
ihtiyaç duyacağı bilinmektedir. Üniversite, mevcut lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra sektör ihtiyaçlarına uygun
özel pilot eğitim programlarıyla da bu ihtiyacın karşılanmasında
önemli bir rol oynayacaktır.

Teşekkür; Bu yazının hazırlanmasındaki katkıları için
THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ve Pilotaj
Bölümü Başkanı Dr. Munir Ali Elfarra’ya teşekkür ederiz.
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Türkiye’de, Endüstrinin
Gelişiminde İz Bırakanlar:

İstanbul Teknik Üniversitesi

©
İTÜ

ıllarımı verdiğim havacılık ve savunma
alanları çalışmalarımda, olanaklarım ve
zamanım elverdiğince, öğrenim ve mesleki gelişim süreçlerimde eksik kalan, özellikle ulusal endüstrilerimizle ilgili geçmişi
araştırmaya, bulgularımı deneyimlerimle
sentezleyerek yazma ve yazdıklarımı anlatma hayalimi hayata geçirebileceğim projeler yapmıştım.
Bu projelerden biri de "Havadan, Sudan... Karadan... Can'dan…" projesinin bir uygulama katmanı olarak “Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar” ismini
taşıyordu. Bu proje kapsamında,
n Şakir Zümre,
n Tayyareci Vecihi Hürkuş,
n Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ,
n Türk Tayyare Cemiyeti ve Avrupa’ya Gönderdiği Tayyare
Mühendisliği Öğrencileri ve Makinist Stajyerler,
makaleleri hazırlanarak yayınlanmış, sıra yeni bir “İz Bırakan”a
gelmişti: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ).
Yetişmiş eleman eksiği olduğu “Kurtuluş” ve “Kuruluş” öncesinde, sürecinde ve sonrasında ülkenin her yerinde ve hemen her
alanında sorumluluk almaktan kaçınmamış eleman ve mezunlara
sahip olmuş üniversitelerden biri ve belki en önde olanı; İTÜ...

Bu makalede, Türkiye Cumhuriyeti
öncesinde, kurtuluş, Cumhuriyet’in
kuruluşu ve sonrasında üniversitenin
tanımlanan temel işlevlerinin de
ötesinde sorumlulukları başarı ile
taşımış, elemanları ve mezunları
Türkiye'de pek çok ilke ve mühendislik
eserine imza atarak “iz” bırakmış,
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
oluşumu ve gelişimi ile ilgili saygıdeğer
araştırmacı ve uzmanların tespitlerinin
derlenmesi, bugüne, geleceğe ve
üçüncü nesil üniversite açısından
beklentilerime yönelik kişisel
değerlendirmeler yer almaktadır.

Köklerindeki Teknik Öğretim
Kurumlarından İTÜ’ye

*Uçak Mühendisi

Y
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Tarih boyunca mesleki gereklilikler, mühendislik mesleğini
resmen ifa edenlerin hendese veya mühendislik öğretim süreçlerinden geçerek yetişmesini esas almıştır.
Ordinaryüs Profesör Hamdi Peynîrcioğlu, İTÜ’nün 1948-1949
ders yılı açış nutkunda, topraklarımızda mühendislik ile ilgili
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Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
öğretim kurumlarının en eskisinin 1566 yılında Süleymaniye
medreseleri kapsamında kurulan "Darü’l-Hendese" olduğunu,
başında Ser-Mimar Büyük Hasan’ın bulunduğunu ve uygulama
yoğunluklu öğretim yapıldığını belirtmiştir.
Avrupa'daki gelişen sivil okulların sosyal yapının gelişimini etkilediği izleniyorken benzer girişimlerin Osmanlı’da yapılabilwww.milscint.com

mesi, sivil okullar açılması ve/veya açılsa bile sürdürülebilirliği
medreselerin etkisi nedeni ile olanaksız görülmüştür. Ayrıca,
n Alınan yenilgiler,
n Batılı uzmanların etkisi,
de çağdaş eğitim dönüşümünün (Avrupa’daki gibi sivil okullar
yerine) askeri okullarla yapılmasına yönelime neden olmuştur.
III. Mustafa'nın 1757'de tahta geçmesi sonrası;
n Orduda aldığı görevler arasında yenileşme ve Kont de
Bonneval ile beraber İstanbul Tophane’deki “Top
Darüssınaası” (fabrikası) faaliyetlerinde çalışmakta bulunan
Macar asıllı Baron de Tott’un istenen sonuçların
alınamamasından çıkardığı dersleri esas alan
kuruluş tavsiyeleri,
n Çeşme Deniz Savaşı'nda Rusların 6 Temmuz 1770 tarihinde
Osmanlı donanmasını yakması sonrası kaptan-ı derya tayin
edilen, kurulacak yeni donanma yanı sıra gemi inşaatı ve
deniz haritalarının yapılması konusunda uzman bilgili
subaylar yetiştirecek çağdaş eğitim programına sahip bir
okul kurulması düşüncesine sahip Cezayirli Gazi Hasan
Paşa’nın teklifi,
üzerine donanmanın ve tersane geliştirilmesi ile tersane çalışanlarının eğitilmesine yönelik olarak bir mektep kurulması
konusunda 1773 yılında bir irade neşredilmiştir (padişah buyruğu yayınlanmıştır).

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa emrinde Avrupai sistemde teknik ve aynı zamanda ilk deniz mektebi olarak Baron
de Tott tarafından kurulan “Mühendishane-i Bahri-i Hümayun”
(Osmanlı İmparatorluğu Deniz Mühendishanesi);
n Haliç kıyısında, Kasımpaşa’nın Darağacı semtinde Osmanlı
donanması karargâhı ve tersanesi olan "Tersane-i Amire"
içinde, kadırgaların girdiği gözlerden birine inşa edilen
binasında,
n (Ertuğrul'un 1937 yılında yayınlanan "Deniz Okulumuz
(1176 - 1936)" isimli eserine göre 1190 şevvalinin 6'sına
rast gelen 18 - II. Teşrin - 1776) 18 Kasım 1776 günü
açılmıştır.
“Riyaziye” (aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline
dayanan) derslerine "Hendese" adı verilmesi nedeni ile bu
mektebin “Mühendishane” olarak anıldığını, başlangıçta mektebin “Hendesehane-i Bahri” olduğunu veya “Hendese
Odası”nın 1775 sonunda kurulup 1781’de “Mühendishane”
adını aldığını belirten eserler de mevcuttur.

Mühendishane-i Berri-i Hümayun
III. Selim'in Eyüp'teki bahriye yazlığında 1791 yılında "Mühendishane-i Sultani" de açılmış, bu mektep daha sonra 1792 yılında Halıcıoğlu'ndaki Kumbaracı Kışlasına taşınarak
“Mühendishane-i Fünun-u Berri-i Hümayun” adını almıştır.
Şehzadeliğinden itibaren Fransa Kralı ile iletişimde bulunan
III. Selim'in tahta çıkması sonrası sağlanan anlaşma ile Fransa’dan 1793 yılında gönderilen uzman subaylara ilave olarak İsveç
ve İngiltere'den getirilen uzman subay, mühendis ve teknisyenler
ile bu mektep “Mühendishane-i Cedide” adını almıştır.
Haritacılık, istihkâm ve gemi inşaatı ile ilgili öğretim yapan
mektep, 1793 yılında Hasköy'de tersane yanında başlayan amacına özel bina inşaatının 1794 yılında tamamlanmasından sonra
buraya taşınarak 10 Mayıs 1795 günü “Mühendishane-i Berri-i
Hümayun” (Osmanlı İmparatorluğu Kara Mühendishanesi) adı
ile açılmıştır.
www.savunmahaber.com

Mimar Ahmet Kemaleddin Bey’in fotoğrafı, 20 liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor.

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun öğrencilerinin de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un gelişmiş olanaklarından yararlanabilmesi amacı ile bu mektepler 1803 yılında birleştirilmiş, 1808
yılına kadar ortak nizamname ile faaliyet göstermiş ancak bu birleşmenin esas maksadı kaybettiğine inanan Kaptan-ı Derya’nın
önermesini onaylayan III. Selim mektepleri yeniden ayırmıştır.

Hendese-i Mülkiye
Sivil hizmetler için teknik eleman ihtiyacının artması üzerine
Halıcıoğlu’ndaki Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un kılıçhanelerden birinde kurulan beş yıl süreli “Hendese-i Mülkiye”
adlı mektep 3 Kasım 1883 günü öğretime başlamıştır.
“Hendese-i Mülkiye” sivil olmakla beraber, öğretim elemanı
subay ve hocaları ve idarî bakımdan Mühendishane-i Berri-i
Hümayun’a bağlanmıştır.

Mühendis Mekteb-i Alisi
İkinci Meşrutiyet’in 24 Temmuz 1908 tarihinde ilanı ile başlayan
demokratikleşme sürecine paralel olarak daha fazla sivilin ve
(o güne dek kamu görevlerinde yer almalarına olanak tanınmayan) azınlıkların ihtiyaç alanlarında eğitim alarak ulusal işgücüne katılmaları eğilimi ortaya çıkmıştır.
Diğer taraftan, gelişen altyapı çalışmaları için gerekli sivil teknik eleman ihtiyacı hissedilir seviyede artmış, askeri teknik eleman da yetiştirebilecek bir sivil mühendislik okulunun açılması
zorunluluk hâlini almıştır. Bu durumda;
n Hendese-i Mülkiye’nin, Mühendishane-i Berri-i
Humayun’dan tümüyle ayrılmasına,
n Nâfia Nezâretine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlanarak
Mühendis Mekteb-i Alisi (Mühendislik Yüksekokulu) adı ile
ülkenin ilk sivil mühendislik okulu olarak 1909 yılında
eğitime başlamasına,
karar verilmiştir.
Mühendis Mekteb-i Alisi’ne 20 Mart 1909’da ilk müdür olan
Refik (Fenmen) Bey’in demokrat kişiliği,
n Öğrencinin yönetime katılmasını,
n Genç Mühendis İktisat Cemiyeti, Mühendis Mektebi Talebe
Cemiyeti gibi öğrenci örgütlenmeleri oluşmasını,
n Öğrencilerin ülke sorunlarıyla ilgilenmesini, gösteri
yürüyüşleri düzenlemesini ve katılmasını,
n Ülkede ilk defa “Mühendis Mektebi Mecmuası” gibi akademik
mühendislik dergisi, gazete ve bildirilerin yayınlamasını,
sağlamıştır.
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Yüksek Mühendis Mektebi
Cumhuriyet Türkiye’sinin bayındırlık işleri için gerekli teknik
elemanlarını yetiştirmek amacı ile 1928’de çıkarılan bir kanunla Mühendis Mekteb-i Alisi adı “Yüksek Mühendis Mektebi”ne değiştirilmiş, mühendisliğin her dalında eleman
yetiştirir hâle getirilerek altı yıllık eğitim yapısı yol, demiryolu,
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Necmüzzafer Orbay, 2010 yılında düzenlenen bir etkinlikte, İTÜ mezunu bazı öğrencileri ve gençler ile bir araya geldi.
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su işleri ve inşaat-mimarlık bölümlerine ayrılmış ve mektebe
tüzel kişilik kazandırılmıştır.
Yüksek Mühendis Mektebi’nde 1934 yılında makine bölümü
oluşturulmuştur.
Yüksek Mühendis Mektebi’nin tüzel kişiliği 1936’da çıkarılan kanunla geri alınmış, 1941 yılında Hasan Âli Yücel’in yönetimindeki
Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmıştır.
II. Dünya Savaşının 1939 yılında başlamasından sonra 1940'lı yıllarda Almanya ve İsviçre’yi terk eden öğretim üyeleri ve uzmanlarının katılımı ile İTÜ öğretim elemanı kadrosu daha da
güçlenmiştir.

İTÜ
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Maarif Vekaleti’ne bağlı olan Yüksek Mühendis Mektebi,
12.7.1944 tarih ve 4619 sayılı kanun ile tüzel kişilik ve özerklik
kazanarak İTÜ adını almış beş yıl süren öğretim programları
yapılandırılmıştır.
İTÜ’nin ilk rektörü Ordinaryüs Prof. Osman Tevfik Taylan
olmuş, üniversite uyguladığı programlarla ülke sathında kurulan diğer teknik üniversite ve mühendislik programlarının öğretim üyesi ve araştırmacılarının yetiştirildiği bir küvez olmuş,
mezunlarının ülke ve küresel ölçekte “iz” bırakan faaliyetleri
sürmüştür.
İTÜ, teknik öğretimde 240 yıllık parlak bir geçmişe sahip çağdaş eğitim ve öğretim ortamı ve akademik kadrosu yanında,
n İstanbul'da konumlanmış,
l Ayazağa - Merkez,
l Gümüşsuyu,
l Maçka,
l Tuzla,
l Taşkışla,
yerleşkelerinde kurulu13 fakülte ve 6 enstitü,
n Uluslararası (ABET, EUA, NAAB, IMO) eşdeğerliğe sahip
39 farklı Lisans Programı
n 145 farklı Yüksek Lisans ve Doktora Programı,
n 30.000'den fazla tam zamanlı öğrenci,
n 12 öğrenciye 1 öğretim elemanı oranı ile öğrenim,
n Gelişmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısı,
ile mühendislik, mimarlık ve konservatuar öğretimi ile özdeşleşmiş bir bilim ve eğitim / öğretim yuvası olmuştur.
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İTÜ’den Bazı “İz”ler…
İTÜ, ulusal altyapı ve teknolojinin gelişmesinde öncü olurken
büyük eserlere ve bilimsel gelişmelere de imza atarak Türkiye'de, endüstrinin gelişiminde “iz” bırakmış, “iz” bıraktırmıştır.
Köklü geçmişi ile bıraktığı ve her biri için ayrı araştırmalar ve
makaleler hazırlanmaya değer “iz”ler ve “ilk”ler sayılamayacak kadar fazla olsa da bir makalenin mütevazı sınırları içine
girebilecek sayıda ve rastsal örneklemeler takip eden satırlarda paylaşılmaya çalışılmıştır:
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da, bu mektebe 1830
yılında başhoca olan Hoca İshak Efendi’nin, yaklaşık
50 yıl öncesinde Fransızca yayınlanan kaynaklardan derlediği
ve Mühendishane'de okutulan derslerin hemen hemen
tümünü kapsayan bir ansiklopedi niteliğinde olan
“Mecmua-i Ulum-Riyaziyye” (Matematiksel Bilimler
Seçkisi) isimli eseri okutulmuştur.
Mühendis Mekteb-i Alisi öğrencileri tarafından “Genç
Mühendis İktisat Cemiyeti” ve “Mühendis Mektebi Talebe
Cemiyeti” gibi ülkedeki ilk öğrenci örgütlenmeleri
gerçekleştirilmiştir.
Mühendis Mekteb-i Alisi öğretmenleri ve mezunları
tarafından ülkedeki ilk “Mühendis Mektebi Mecmuası” adlı
akademik mühendislik dergisi ve “Osmanlı Mimar ve
Mühendis Cemiyeti” (1908) kurulmuştur.
Türk bilimsel ve akademik süreçlerinin çağdaşlaşmasında
pay sahibi olan Prof. Dr. Mustafa İnan, Prof. Dr. A. Ziya

Tayyare / Uçak Mühendisliği
Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ’ın yoğun ısrar ve gayreti
sonucunda, 1939 yılında, Yüksek Mühendis Mektebi Makine
Bölümü’nde, bir “Tayyare Şubesi” kurulması çalışmalarına
başlanmış, “Türk Tayyare Mühendisi” yetiştirilmesine olan ihtiyaç,
1941 yılında da THK tarafından Dr. Refik İbrahim Saydam’ın
başvekil olduğu hükümete teklif edilmiştir.
Tayyare Mühendisliği, 1943 yılında İTÜ Makine Fakültesinin alt dalı
olarak başlamış ve daha sonra 1944'de Makine Fakültesi'nin bir
kolu hâline getirilmiştir.
1983 yılında İTÜ Uçak ve Uzay BilimleriFakültesi'nin
kurulmasından sonra bu fakülteye bağlanmıştır.
www.milscint.com
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Türkiye’nin ilk kadın
(inşaat) mühendisi
Sabiha Rıfat Gürayman

Akçasu, Ord. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Prof. Dr. Kemal
Kafalı İTÜ mezunu, unutulmayacak bilim insanlarıdır.
ABD’de bulunan bağımsız bir oluşum olarak mühendislik ve
teknoloji ilişkili eğitim / öğretim ve araştırma programlarında
kalite arayışına bir değerlendirme ve tespit aracı olarak
yanıt veren ABET (Accreditation Board for Programs in
Engineering and Technology / Mühendislik ve Teknoloji
Programları Akreditasyon Kurulu) akreditasyonuna sahip
en çok program İTÜ'de olmuştur. ABET başvurusu yapılan
23 eğitim / öğretim programının tamamından 2011 yılında
akredite edilerek bir ABET rekoru kırmış İTÜ ayrıca öğretim
dili %100 İngilizce olmadığı hâlde ABET akreditasyonu almış
tek üniversite olmuştur.
İTÜ'nün tarihsel gelişimi ile de sahip olduğu teknolojik
öncülük görevi iletişim alanında da sürmüştür:
n İTÜ Radyosu Türkiye'nin ilk üniversite radyosu olarak
düzenli yayın 1945 yılında, ilk frekans modülasyonlu
radyo vericisi ile yayın 1954 yılında, ilk stereo-FM yayını
vericisi ile stereo yayın 1971 yılında yapılmıştır.
n İTÜ Radyosuna paralel olarak 1950 yılında başlayan
çalışmalar sonunda 1952 Nisan ayında Türkiye'de
ilk televizyon yayınları yapılmış, TRT kurumunun
1964 yılında kurulması sonrası İstanbul seyircisi
26 Ağustos 1972 gününe kadar TRT televizyon yayınlarını
İTÜ Televizyonu aracılığıyla seyredebilmiştir.
n Türkiye’deki üniversitelerde kullanılan ilk bilgisayar
İTÜ’de 1963 yılında işletime alınan IBM 1620 bilimsel
bilgisayarı olmuştur.
n Türkiye’de üniversiteler tarafından uzaya gönderilen
ilk uydu İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünde öğrenim gören
öğrenciler tarafından (saniyede 7,5 kilometreye ulaşan
bir hızla, her 90 dakikada bir kez yeryüzüne dönecek
şekilde) yapımı gerçekleştirilerek 23 Eylül 2009 günü
Hindistan'ın Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatılan,
işaret sinyali Kaliforniya Politeknik Üniversitesi tarafından
alınan İTÜpSAT1 uydusu olmuştur.
Girişimci, profesyonel yönetici ve mühendis olarak;
Hicaz demiryolunun 1900-1908 yapımında ve Mescid-i
Aksâ'nın onarımında (1919) görev alan Hendese-i Mülkiye
öğretmenleri ve Mimar Ahmet Kemaleddin Bey,
n Yurt dışından ilk taahhüt işi alarak sektöre yabancı
ülkelerin kapılarını açan STFA şirketinin kurucu ortakları
n
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ve özellikle inşaat alanında literatüre geçen veya
“Türk Tezi” olarak tanınan 500'ün üzerinde yeni usul,
süreç ve makinenin mucidi ve “Devlet Üstün Hizmet
Madalyası” sahibi Dr. Fevzi Akkaya ve Sezai Türkeş
(1932 mezunları),
Açılan (1941) uluslararası yarışmasına katılan
47 proje içinden seçilerek uygulanan Anıtkabir projesi
mimarları olan Yüksek Mühendis Mektebi öğretmenleri
Prof. Dr. Emin Halid Onat ve Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda,
Anıtkabir'in ve TBMM'nin inşaatlarında başkontrolör
(başmühendis) olarak görev yapan, Türkiye’nin ilk kadın
(inşaat) mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman (1933 yılı
mezunu),
Türkiye’nin ilk yüksek basınçlı boru hattı, ilk ön gerilimli
beton imal eden fabrikası, inşaat sektöründeki
(Çekoslovakya ve ABD ile) ilk yabancı ortaklıkları
gerçekleştiren, ilk büyük endüstriyel anahtar teslim
montaj (Mersin Soda Tesisi) ve Türkiye’de ilk büyük
BOT (Birecik HES) projelerini yapan Gama Grubu
kurucuları Yüksel Erimtan (EMT YKB), Erol Üçer,
Uğurhan Tunçata (1944 mezunları),
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1961), Atatürk Üniversitesi
ve ilk fen lisesi yerleşkelerinin mimarı, Büyükelçilik
unvanına da sahip Veli Behruz Çinici (1946 mezunu),
Türk Hava Yolları Yeşilköy Uçak Tamir ve Revizyon
Tesisleri'nin kurucusu, Elektrik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı‘nın bir kuruluşu olarak 1976 yılında
kurulan ve bugün dünyanın ilk 100 savunma sanayisi
şirketi içinde 74’ncü sıraya yükselmiş ASELSAN’ın 24 yıl
kurucu Genel Müdürü olan Hacim Kamoy (1946 mezunu),
Özellikle Soğuk Savaş dönemi sonrası Rusya ve Türk
Cumhuriyetleri'nde gerçekleştirdikleri konut, hastaneler,
endüstriyel tesis, enerji, petrol ve gaz projeleri olmak
üzere 7 milyar doları aşan birikmiş iş kayıtlı 130 adetten
fazla projeyi tamamlayan ENKA’nın (ENişte ve
KAyınbirader) kurucuları Şarık Tara (1954 mezunu) ve
Sadi Gülçelik (1947 mezunu),
Beş kıtaya el örgüsü için yün ve sentetik iplik üretiminde
dünyanın en büyük üretim kapasiteli fabrikasının
kurucusu, biodiesel yakıt ve petrol ürünleri ile bionano
teknolojileri girişimcisi ve katkıları ile İTÜ Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü hayata geçiren Orhan
Öcalgiray (1947 mezunu),
THK tarafından gönderildiği MIT’de aldığı mühendislik
unvanı sonrası yüksek mühendis olması için de İTÜ’ye
gönderdiği ve THK Gazi Uçak Motor Fabrikası kapatılması
sonrası başmühendis olarak başladığı Türk Hava Yolarının
ilk Teknik Müdürü olan Necmüzzafer Orbay (1949 mezunu),
Gelirinin şirketlerin devamlılığı için gerekli kısmı dışında
kalan büyük kısmını vakıfları aracılığı ile eğitime ve insana
yatıran Elginkan Topluluğu kurucuları Ekrem Elginkan
(1948 mezunu) ve Cahit Elginkan (1950 mezunu),
Taahhüt, sanayi, turizm ve enerji gibi alanlarda faaliyet
gösteren Alarko'nun kurucularından ve iş hayatı - deneyimleri
ilgili yayınlara sahip Üzeyir Garih (1951 mezunu),
Ağa Han Mimarlık Ödülü Jüriliği yapan, 2011 yılında
"Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'' kapsamında ''En İyi Kamu
Hizmeti Geliştirme Projesi'' seçilen Sabiha Gökçen
Havalimanı yeni terminal binası mimarı Doğan Tekeli
(1952 mezunu),
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Devrim arabaları projesi (1961) ekibinin 27 yaşındaki
en genci ve DDY Eskişehir Fabrikası'nın motor bölümü
mühendisi Kemalettin Vardar (1957 mezunu),
n Bir bilgi merkezi olan Yapı Endüstri Merkezi'nin
kurucularından, Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği
(UICB)'nin iki kez başkanı olan, Ansiklopedik Mimarlık
Sözlüğü başta mimarlıkla ilgili başucu eserlerinin sahibi
Doğan Hasol (1961 mezunu),
n Türk Hava Yolları'nın ilk Uçak Mühendisi Genel Müdürü
(1979 – 1980) Ertuğrul Alper,
n THY'ye mühendis olarak başlayıp Genel Müdürlüğe
(1997 – 2003) kadar ulaşan ilk uçak mühendisi
Yusuf Bolayırlı (1969 mezunu),
n Türkiye’de seri üretim için tasarlanan ilk otomobil olan
Anadol STC-16 projesi lideri olan, kurucusu olduğu
Yonca-Onuk Ortaklığı’nda Kaan sınıfı ani müdahale botu
ve otomobil özgün tasarım ve üretim uygulamalarını
gerçekleştiren Dr. Ekber I. N. Onuk (1972 mezunu),
n Dünyaca ünlü malzeme bilimi, yüzey mühendisliği ve
triboloji araştırmaları yapan, nanoteknoloji ile geliştirdiği
yapay elmas ile ABD Ar-Ge ödülünü 4 kez kazanan ve
6 patente sahip olan malzeme bilimcisi Prof. Dr. Ali
Erdemir (1977 mezunu),
n Mikro ve nanoteknoloji esaslı biyomedikal mühendisliği
araştırmalarıyla, kanser, yanık ve travmalar ile zarar
gören hücrelerin tedavisine önemli katkılar sağlayan,
250’den fazla bilimsel yayını ve 25 patenti bulunan
Prof. Dr. Mehmet Toner (1983 mezunu),
n Eğitime yaptığı bağış ve katkılar dolayısıyla 15 Temmuz 2010
günü TBMM Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen
Index Grubu kurucu ve yöneticisi Erol Bilecik (1986),
n Corendon Havayolları kurucu ortağı ve genel müdürü
Yıldıray Karaer (1986 mezunu),
n Türkiye'de seramik sektörünün öncülüğünü yaparak
zaman içinde makine ve parça imalatı, savunma, kimya,
elektrik malzemeleri, enerji, bilişim, nakliye, turizm ve
gıda sektörlerine yayılan ve %100 özel sermayeli
uluslararası itibara sahip havacılık ve savunma şirketi de
bulunan Kale Grubu Şirketleri Başkanı Zeynep Bodur
Okyay (1989 mezunu),
İTÜ sayesinde izler bırakmışlardır; Türkiye’de endüstrinin
gelişiminde…
n

Yakın dönemde “mühendis siyasetçi geleneği” olarak
tanımlanan gerçeğin İTÜ mezunu siyasetçilerin
bazı temsilcileri,
n Türkiye Cumhuriyetinin toplam 3 yıl 6 ay 8’inci
www.milscint.com
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Dr. Ekber İ.N. Onuk

Cumhurbaşkanlığını ve (45. ve 46. hükümetlerde)
toplam 5 yıl 11 ay başbakanlığını yapan Turgut Özal,
n Türkiye Cumhuriyetinin toplam 7 yıl 1 ay 9’uncu
Cumhurbaşkanlığını ve (30., 31., 32., 39., 41., 43. ve 49.
hükümetlerde) toplam 10 yıl 10 ay başbakanlığını yapan
Süleyman Demirel,
n Türkiye Cumhuriyetinin (54. Hükümette) toplam 1 yıl 2 gün
başbakanlığını yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan,
n Çeşitli dönem bakanlık yapmış Tınaz Titiz, Recai Kutan,
Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz, Tarhan Erdem,
n Bir zamanlar,
l Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış
olan Vedat Ali Dalokay,
l İstanbul Belediye Başkanlığı da yapmış olan,
Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan
l Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan
Aytaç Durak,
olmuştur.
İTÜ basketbol takımı 5 defa Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu
olmuş ve pek çok ünlü basketbolcuyu yetiştirmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç
Üniversitenin temel işlevleri;
n Öğrencileri iyi bir sosyal birey (vatandaş) ve iyi bir mesle
insanı (uzman) yetiştirecek şekilde eğitmek,
n Bilimsel ve uygulamalı araştırma yapmak ve araştırma
süreçleri ile bilginin gelişimine katkı sağlamak ve yeni bilgi
üretmek,
n Kendi ürettikleri veya başka kişi ve kurumlarca üretilen
bilgiyi topluma yaymak,
n Üniversite eğitimi dil ve kavramlara dayandığı için,
resmi dili kadar yabancı dil öğretmek,
n Devlet ve özel kuruluşlar için fikir ve insan gücü kaynağı
olmak,
n Kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını sağlamak üzere
toplum ve devletle iş birliği yapmak,

olarak bilinse de kökleri 240 yıl öncesine dayanan İTÜ öğretim
elemanları, çalışanları ve mezunları ile bu belirlemelerin çok
ötesinde toplumsal, bilimsel ve teknik katkı sağladığı açıktır.
Ancak, İTÜ mezunu büyüğümüz Süleyman Demirel'in hatırlattığı "Dünün güneşiyle, bugünün çamaşırı kurumaz!" söylemini
de dikkate almak geçen zamanın ihtiyaçları, etken ve etmenleri
hızla değiştirdiğini de unutmamak gerekir…
Çağdaş dünyada "geçmişin bilgi birikimini korumak ve kilisenin
doktrinine itaati sağlamak" amacı ile öğretmek istedikleri şeyleri olan yetenekli insanlarla öğrenmek isteyen gençlerin bir
araya gelmesi ile başlayan kurum,
n Hakikati savunma rolüne sahip "Eğitim Üniversitesi”,
n Doğayı keşif rolüne sahip "Eğitim – Araştırma Üniversitesi”,
n Değer yaratma rolüne sahip "Eğitim - Araştırma ve
Uygulama Bilgisinden Yararlanma Üniversitesi”,
aşamaları ile tanımlanan süreçte hızla gelişmektedir. Ülkemizde bazı tekil çabalar görülse de tüm içyapı ve süreçleri tamamlanmış üçüncü aşamada bir üniversitemizin olmadığını
söylemek yanlış olmayacaktır.
O hâlde geçmiş başarılarla övünmek, dünün güneşi ile gözlerimizi kırpmak yerine gelişime uyum sağlanmalıdır; değişim
zamanıdır!
Bireyi odağa alan değer yaratma ve bu değerle odakta olan bireyi yüceltme anlayışının küresel ölçekte kazandığı önem ve
öncelik ulusal mevzuat ve süreçlere yansıdıkça tüm üniversitelerimizin belirtilen gelişmeye uyum ve hatta katkı sağlayacağına, ancak, uygulama bilgisinden (know-how) yararlanarak
kapsamının bu üçüncü aşamada teknik üniversitelerin, özellikle de İTÜ’nün bir girişim üniversitesi olmasında da avantaj
sağlayacağına inanıyorum.
Bu inancıma, gelişmiş endüstriyel deneyime sahip uzmanların
üniversitelerin eğitim, araştırma ve uygulama bilgisinden yararlanma süreçlerinde doğrudan yer alarak birer mesleki rol
modeli olarak sağlayabilecekleri katkının arttırılmasına olanak
veren düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilmesi umudumu da eklemek isterim.
Düşünceleri, girişimleri ve destekleri sayesinde ülkemize derin
kökleri ile beraber İTÜ gibi yüce kurumu kazandıran büyüklerimi ve saygıdeğer hocalarımı minnet, ebediyete uğurladıklarımızı rahmet ile anıyor; bu çalışmamın içeriğini öğretim
üyelerinden bir komisyon kurarak değerlendiren ve uygunluk
veren İTÜ Rektörlüğüne Can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
En derindeki kökü Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un 1773
yılında kurulması ve 18 Kasım 1776 günü açılması ile İTÜ bugün
240 yaşında; kutlu olsun!
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enç girişimcilerin, kendilerine atanan koçlar
eşliğinde bir sene boyunca yenilikçi fikirlerinin üzerinde çalışarak, fikirlerini
ürüne dönüştürecek iş planlarını hazırladığı ve bu planlarla
yarıştığı yarışmada, bu yıl, 11
ekip finale kaldı (Tablo 1). Bunların 4 tanesi, Savunma Sanayii
Kategorisi’nde yarıştı. Bu kategoride, ödül veren SSM ve
ASELSAN’ın yanı sıra sponsor
olarak HAVELSAN, Meteksan
Savunma, MilSOFT, ROKETSAN,
SDT, STM ve TUSAŞ da
yer aldı. Final etkinliğinin
programı; öğleden önce finalistlerin sunumlarını gerçekleştirmesi, jüri üyelerinin
karar toplantıları yapması ve
öğleden sonra da ödül törenin
icra edilmesi şeklinde gerçekleşti.
Etkinliğin tören bölümünde
yapılan konuşmalarda ilk
sözü, ODTÜ Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Acar aldı. Prof. Dr.
Acar, ODTÜ olarak eğitim
verme ve bilim üretme misyonunun yanı sıra bilgiyi ekonomik değere dönüştürme
görevlerinin de bulunduğunu,
ODTÜ Teknokent’in de bu
amacın önemli araçlarından
bir tanesi olduğunu belirtti. Bu
doğrultuda, ODTÜ Teknoknet
ve Elginkan Vakfı ile 9 yıl önce
YFYİ yarışmasını başlattıklarını
hatırlatan Prof. Dr. Acar, bu
süreçte, 3000’den fazla başvuru aldıklarını; bunun yaklaşık 1000 tanesinin ise bu sene
gerçekleştiğini söyledi. Prof.
Dr. Acar, yapmak istedikleri
temel şeylerden birisinin, Türkiye’de
tekno-girişimciliği
destekleyen bir iklim yaratmak olduğunu; bu süreçte
farklı, kalıp dışı düşünebilen
insanlardan başlayıp, toplumdaki talebi görüp ona çözüm
üretebilecek yaratıcı girişimcilerin ortaya çıkması gerektiğini; onları destekleyecek
mekanizmaların da oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu
anlattı. Prof. Dr. Acar, böyle
bir iklimin yaratılmasının YFYİ
yarışmasını destekleyen kuruluşlar sayesinde gerçekle-
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YFYİ, Savunma
Alanında Girişimciliği
Desteklemeye
Devam Ediyor

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından 2005 yılından beri
düzenlenmekte olan Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ)
yarışmasının 9’uncusunun ödül töreni, 9 Kasım’da,
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından desteklenen
Savunma Sanayii Kategorisi’nde SSM ve ASELSAN
tarafından ödüllerin verildiği, MSI Dergisi’nin de basın
sponsoru olarak desteklediği yarışma, Türkiye’nin önde
gelen girişimcilik ve inovasyon yarışması olmaya devam ediyor.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
şebileceğinin de altını çizdi.
Prof. Dr. Acar’ın özel olarak
teşekkür ettiği isimlerden birisi de yarışmanın törenlerine
2008 yılından beri katılan Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar oldu.
Prof. Dr. Acar’dan sonra, yarışmanın sponsorlarının temsilcileri söz aldılar. Çalık
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım
A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü
Nurettin Türkoğlu, Denizbank
Ankara Bölge Müdürü Senih
Boyacıgil, Turkcell Teknoloji

Genel Müdürü Semih İncedayı ve Elginkan Vakfı Müdürü İlhan Üttü, yarışma ve
girişimcilik kavramı üzerine
düşüncelerini katılımcılara
aktardılar. Yarışmanın sponsorlarından OSTİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın ise konuşmasında, üretimin kalitesini arttırmak
istediklerini, katma değeri
daha
yüksek
ürünler
üretmeyi amaçladıklarını, yarışmada bu sebeple bulunduklarını belirtti.

ASELSAN Olarak
Her Zaman Fark
Yaratanların Yanında
Olacağız
Törende kürsüye gelen
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, geçen sene
yaklaşık 900 milyon dolar ciro
yaptıklarını, Ar-Ge’ye 329 milyon dolar kaynak ayırdıklarını; Türkiye’nin toplam Ar-Ge
harcamasının yaklaşık 7 milyar dolar olduğu göz önüne
alındığında, ASELSAN’ın payının daha da belirgin hâle
www.milscint.com

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar

geldiğini söyledi. Ergeneman,
Türkiye’nin toplam Ar-Ge
harcamasının, hâlen Toyota,
Microsoft, Intel, General
Motors, Nokia, Samsung ve
Volkswagen gibi dünyanın
önde gelen firmalarının her
birinin tek başına yaptığı harcamadan düşük olduğuna
dikkat çekerek, Türkiye’nin
bu konuda kendisini daha da
geliştirmesi gerektiğini söyledi. Ergeneman, savunma
sanayisinin, teknolojiye yön
veren sektör olma misyonuna
sahip olduğunu; bunun için
sadece iyi üniversitelere
değil, malzeme ve temel bilimlere kendini adamış bilim
adamlarına ihtiyaç olduğunu
vurguladı. Bugün ASELSAN
olarak üniversitelerle yürüttükleri pek çok çalışmada,
derinliğin temel bilimlere dayandığını belirten Ergeneman, buna örnek olarak
kızılötesi görüntüleme tekno-

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

lojileri kapsamında germanyum kristali üretimini verdi ve
bu üretimde; fizik, malzeme
bilimi, kimya, makine ve optik
mühendisliği gibi çok sayıda
ana bilim dalının koordineli
çalışması gerektiğini anlattı.
Bir
sonraki
yarışmada
ASELSAN’ın ilgisini çekebilecek proje konularından bahseden Ergeneman, bunları
şöyle sıraladı:
n Soğutmalı kızılötesi
kameraların algılayıcılarının
ana maddesi olarak
kullanılan kadmiyum çinko
klorür büyütme yeteneği,
n Kısaca LCD olarak bilinen
sıvı kristal ekran
teknolojisinin yerini alması
öngörülen organik LED
teknolojisi,
n Radar ve elektronik harp
uygulamalarında daha
yüksek performansa sahip
GaN yarı iletken teknolojisinin
kullanımı,

Radar soğurucu
malzemelerin temelini
oluşturan yeni
kimyasalların geliştirilmesi,
n Faz dizili anten yapıları için
yüksek güçte mikrodalga
bileşenlerin üretimi,
n Füze başlıkları için üstün
fiziksel özelliklere sahip
girdi malzemelerin üretimi,
n Yenilikçi sensör füzyonu,
n Görüntüyü izleme ve hedef
tanıma algoritmaların
geliştirilmesi ve
n Uzay ve insansız araçlara
yönelik teknolojiler.
Ergeneman’ın dikkat çektiği bir
diğer konu, sürekli öğrenmesi
gereken bir neslin üyeleri olarak, günümüz gençliğinin,
kendi işini kursa dahi üniversitelerden bağını kopartmaması
hususu oldu. Ergeneman, sözlerini, ASELSAN olarak her
zaman fark yaratanların yanında olacaklarını belirterek
tamamladı.
n

Tablo 1. YFYİ finalistleri (Yarışmada uygulanan sunum sırasına göre verilmiştir)
Ekip
prz biyoteknoloji
Z5_team
deeblab
Easy Guitar
Orion

Proje
KHAK Teşhisi
Kan Şekeri Ölçümü
deebSOS
Easy Guitar
MRS

Yarıştığı Alan
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel ve Savunma

FI-LIPS
Fonksiyonel Yüzeyler
Lazersan Elektronik

FOLS
Fonksiyonel Kaplama
Modem Tasarımı

Savunma
Savunma
Savunma ve Bilişim

Biyomekanik
GridIntelligence
Yeşil Dalga

Kardiyo
CloudMesh
ATSiS

Bilişim
Bilişim
Bilişim

www.savunmahaber.com

Ödül
100.000 liralık Elginkan Vakfı Büyük Ödülü
10.000 liralık OSTİM Jüri Özel Ödülü
25.000 liralık Çalık YEDAŞ Özel Ödülü
25.000 liralık DenizBank Özel Ödülü
25.000 liralık OSTİM Özel Ödülü
+ 10.000 liralık SSM İkincilik Ödülü
SSM mansiyon ödülü
25.000 liralık ASELSAN Özel Ödülü
100.000 liralık SSM Büyük Ödülü
+ 10.000 liralık Turkcell İkincilik Ödülü
100.000 liralık Turkcell Büyük Ödülü
Turkcell Mansiyon Ödülü
Turkcell Mansiyon Ödülü

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar

Fidanlar Orman
Hâline Geliyor
Etkinliğin son konuşmasını,
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar gerçekleştirdi.
Yarışmada yer alan ekiplerin
dikilen birer fidan olduğunu,
fidanların artık bir ormana
dönüştüğünü belirten Bayar,
yarışmanın ciddi sonuçlarını
da üretmeye başladığını ifade
etti. Bahsettiği ciddi sonuçların ödül alan gruplar değil,
başvuran tüm gruplar olduğunu söyleyen Bayar, her
başvurunun 3-4 kişilik bir
ekipteki gençlerin kafalarını
girişimciliğe taktığını gösterdiğine; sadece bu seneki
başvurular göz önüne alındığında, 3-4 bin gencin girişimcilikle ilgilendiğinin ortaya
çıktığına dikkat çekti. Yarışmanın
destekleyicilerinin
farklı alanlardan olmasına da
özel bir vurgu yapan Bayar;
üniversite, sivil toplum kuruluşu, kamu, yan sanayi kuruluşu, sanayi kuruluşları,
telekomünikasyon sektörü,
enerji sektörü ve finans sektörünün yarışmaya destek
için bir araya gelmesinin özel
bir sebebi bulunduğunu,
bunun da teknoloji ihtiyacı olduğunu belirtti.
Son yıllarda savunma sanayisindeki atılımlardan da
bahseden Bayar, Türkiye’de
artık bir uçağın, tankın ya da
geminin tasarlanıp üretilebileceğini gösterdiklerini söyledi.
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Manyetik, Gerçek Zamanlı
Sönümleyici için Orion
Hidrolik prensiple çalışan mekanik
sönümleyicilerin yerine, manyetik etkilerle
sertliği değiştirilebilen ve elektronik olarak,
gerçek zamanlı kontrol edilebilen bir
sönümleyici tasarlamayı öneren Orion ekibi;
çözümlerinin maliyet etkin özelliğini, uzun
ömürlü olmasını ve düşük bakım
gerektirmesini ön plana çıkarttı. Ekip,
çözümlerinin, askeri araçların yanı sıra
mikroişlemci kontrollü akıllı protezlerde de
uygulanabileceğini belirtti.
Bayar, YFYİ’nin bilimsel bir
yarışma olmadığını, asıl beklentinin girişimciler yaratmak
olduğunu, bu süreçte de Prof.
Dr. Acar’ın belirttiği gibi iklimin önem kazandığını belirterek sözlerini tamamladı.

Büyük Ödül
Optik Modeme
Yarışmada, Savunma Sanayii
Kategorisi’nde ödül alan
gruplar şöyle sıralandı:
n 100.000 lira tutarındaki
SSM büyük ödülünü,
Lazersan Elektronik ekibi,
“Modem Tasarımı” adlı
projesi ile,
n 10.000 lira tutarındaki
SSM ikincilik ödülünü,
“Orion” ekibi, “MRS”
adlı projesi ile,
n SSM mansiyon ödülünü,
“FI-LIPS” ekibi, “FOLS”
adlı projesi ile,

ASELSAN tarafından
verilen 25.000 lira
tutarındaki özel ödülü ise
“Fonksiyonel Yüzeyler”
ekibi, “Fonksiyonel
Kaplama” adlı projesi ile
kazandı.
Savunma Sanayii kategorisinin
yanı sıra; Orion grubu 25.000
lira değerindeki OSTİM Özel
Ödülü’nü; Lazersan Elektronik
de 10.000 lira değerindeki Turkcell İkincilik Ödülü’nü kazandı.
YFYİ 2014 için, 8 Kasım 2013 tarihinden itibaren, www.yfyi.com
adresinden başvurular yapılabilir.
Yarışmanın basın sponsorları
arasında yer alan MSI Dergisi
olarak, bir anlamda okurlarımızın bize verdiği desteği
yansıttığımız yarışmaya katılan genç girişimcilerin heyecanını
paylaşıyoruz
ve
hepsine, fikirlerinin peşinde
başarılar diliyoruz.
n
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Lazerle Mayın Tespiti

Lazer ışınımının uygulanan
bölgede oluşacak plazmanın,
ilgili bölgenin moleküler yapısını
ortaya çıkartabileceğinden ve
böylece, toprağa gömülü
mayınların bıraktığı izlerin tespit
edilebileceğinden hareketle
FOLS adını verdikleri sistemi
Yarışmanın
geliştiren FI-LIPS ekibi; orta boy sergi alanında
bir bavula sığacağını ve yaklaşık yer alan
prototip
100.000 liraya mal olacağını
öngördükleri sistemi tanıttı. Laboratuvar ortamında denemeler
gerçekleştiren ekip, mayınlardan toprağa karışan moleküllerin,
sistemlerinin doğru tespitler yapabilmesine olanak sağlayacağını
öngörüyor.

Hidrofobik Yüzeylere Doğru
Suyu emmeyen ve üzerinde tutmayan, İngilizce adlandırması ile
“hidrofobik”, Türkçe karşılığı ile “suyu iten” yüzeyler, çok geniş bir
uygulama alanına sahip. Hidrofobik özellik gösteren kaplamalar ticari
olarak satılsa da bunların birçoğunun ortak eksikliği, aşınmaya ve
çevresel etkenlere karşı dayanıksız olmaları. YFYİ finalistlerinden
Fonksiyonel Yüzeyler ekibi, sprey olarak da uygulanabilen bir kimyasal
madde ile yüzeylere hidrofobik özellik kazandırmayı öngörüyor.
İlk aşamada çanak antenlere uygulama yaparak bunların kış şartlarında
buz tutmasını önlemeyi amaçlayan; ayrıca askeri kıyafetlere yapılabilecek
uygulamaları da hedef kapsamına alan ekip, orta ve uzun vadede deniz ve
hava araçlarına yapılabilecek uygulamaları hedefliyor. Fonksiyonel
Yüzeyler ekibinin, rakipleri gibi, yüzeye tutunma ve çevresel etmenlerden
en az seviyede etkilenme gibi sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor.

Daha Hızlı Optik İletişim
Lazer ışını ile iki nokta arasında optik iletişim kurulması, bilinen ve
uygulanan bir yöntem. Bu iletişimi hava şartlarından bağımsız
olarak, her zaman yüksek güvenilirlikle çalışır kılmak ve iletişimin
veri iletim hızını arttırmak ise hâlen üzerinde çalışılan konular.
Daha iyi performans için Bessel-Gauss ışınlarını kullanan Lazersan
Elektronik ekibi, özel tasarım lensleri ile laboratuvar ortamında
umut verici sonuçlar elde etti.
MSI Dergisi - Kasım 2013

OSTİM’in Yönetim
Kurulu Başkanı
Orhan Aydın,
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DARPA, Siber Savunmayı da
İnsansız Sistemlere Devretmek İstiyor
© DARPA

rtaya çıkan siber
tehditlerin; tespit
edilmesi, tanımlanması,
bunlara karşı tedbirlerin
geliştirilmesi ve bu tedbirlerin
uygulamaya konması,
insanlar tarafından ele
alındığında, tehditlerin zarar
vermeye başlamasına engel
olunamayacak kadar uzun
bir süre alabiliyor. DARPA,
siber tehditlere zamanlıca
müdahale etmenin yolunu,
otonom olarak bilgisayar
ağını savunmak üzere
geliştirilecek yeni bir
yazılımda arıyor. Kurum,
bu kapsamda geliştirilecek
aday yazılımların yarışacağı
CGC (Cyber Grand Challenge
/ Büyük Siber Meydan
Okuma) adı verilen bir
yarışma düzenleyecek.
CGC’nin finalinde,
kamuoyuna açık bir
ortamda, geliştirilen
yazılımlar, siber tehditleri
etkisiz hâle getirme
yeteneklerini sergileyecek
ve yarışma kuralları

O

uyarınca, birinci gelecek
olan ekip, 2 milyon dolarlık
ödülü kazanacak.
DARPA’nın CGC kapsamında
kaydetmek istediği
teknolojik gelişimin
temelinde, yazılım kod
incelemesinin otomasyonu
yer alıyor. Kod incelemesi,
yazılımın barındırdığı
potansiyel açıkların tespit
edilmesi, gerçekleşen
saldırıların nasıl etki

atmanlı üretim (additive manufacturing)
alanında kullanılan 3 boyutlu (3B) yazıcılar,
teknoloji haberleri ile ilgili gündemde yerini
korurken, ABD’de bulunan Colorado Boulder
Üniversitesi (University of Colorado Boulder /
CU-Boulder)’nden 22 Ekim’de gelen bir haber
ile bu yazıcılara 4. boyutun eklenme ihtimali
güçlendi. Daha önce, yine ABD’de yerleşik
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
(Massachusetts Institute of Technology / MIT)
tarafından bu alanda yapılan araştırmaları
daha da geliştiren CU-Boulder öğretim üyesi
H. Jerry Qi ve Singapur Teknoloji ve Tasarım
Üniversitesi’nden Martin L. Dunn, bir 3B
yazıcıda hammadde olarak şekil hafızasına
sahip polimer fiber kullanmayı başardı.
Böylece, üretilen parçaya, daha sonra şekil
değiştirebilme özelliği kazandırılarak
4. boyut yaratıldı. Üretilen parçanın ısıtılması
ya da soğutulması, şekil değişikliğini
tetikleyebiliyor. Araştırmacılar, istenilen
etkinin, fiberin tasarımı, konumlandırılması ve
diğer parametrelerle yaratılabildiğini
belirtiyorlar. Araştırma, Amerikan Hava
Kuvvetleri tarafından da desteklendi.
(Kaynak: CU-Boulder)
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ettiğinin anlaşılması ve
gerekli tedbirlerin alınması
amaçlarıyla kullanılıyor.
Yazılım uzmanları tarafından
gerçekleştirilen incelemelerin,
bu amaç için özel olarak
geliştirilmiş yazılımlar
tarafından otonom şekilde
gerçekleştirilmesi,
DARPA’nın ana hedefi olarak
öne çıkıyor. Yazılım kod
inceleme yöntemlerinin yanı
sıra yapay zekâ alanında da

ilerlemeleri gerektirecek
çalışmaların sonucunda
yarışacak yazılımlar,
otonom olarak; analiz,
yama (patch), açık taraması
ve ağ savunması
gerçekleştirebilecek ve
korudukları sistemin
kesintisiz olarak servis
vermeye devam etmesini
sağlayabilecek yeteneklere
sahip olacak. Gelecek
tekliflere göre değişme
ihtimali bulunmakla birlikte,
yarışma, her biri 12’şer ay
olan iki aşama sonunda
gerçekleştirilecek.
DARPA, tüm süreçleri
kamuoyuna açık bir şekilde
gerçekleştirecek; hatta
yarışmacılardan, çalışmaları
ile ilgili, herkese açık
makaleler yayınlamalarını
da talep edecek. CGC ile
ilgili ayrıntılar, DARPA
tarafından 22 Ekim’de
açıklandı. (Kaynak: DARPA)
© Photo by Glenn Asakawa University of Colorado Boulder

Üretimde 4. Boyut:
4B Yazıcılar

K

Hazırlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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F-35 Kanopisine ONR Teknolojisi
merikan Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi (Office of Naval Research / ONR),
21 Ekim’de yaptığı açıklamada, F-35 uçaklarının kanopilerinin
üretim maliyetinde önemli düşüş sağlayacak bir üretim teknolojisi
geliştirdiğini duyurdu. Daha önceki muharip uçaklarda kullanılanlardan
farklı bir şekle sahip olan ve özel malzemelerden üretilen F-35 kanopisi,
hâlen uygulanmakta olan yöntemle yaklaşık 6 günde üretiliyor. Bu üretim
sürecinde; üretim konusunda uzmanlaşmış teknik elemanlar, ilk şekli
verilmiş “akrilik kabuk”u, şekillendirme tezgâhına yerleştirerek, bir fırında,
6 gün boyunca, 200 derece (ONR’nin açıklamasında birim belirtilmiyor)
sıcaklıkta bekletiyor. Bu süre boyunca teknik elemanlar, periyodik olarak
fırına girerek kanopinin durumunu gözlemliyorlar ve el ile gerekli ayarlamaları
yapıyorlar. ONR’nin önerdiği üretim metodu ise fırına yerleştirilecek 4 adet
kamerayı kullanan otomatik bir kontrol sisteminin, bu ayarlamaları hassas bir
şekilde gerçekleştirmesine dayanıyor. Böylece, fırında kalma süresi de 4 güne inebiliyor.
Bu yöntemin uygulanması hâlinde, F-35 programının üretim safhası boyunca, 125 milyon dolarlık bir tasarruf
sağlanabileceği öngörülüyor. ONR’nin bulduğu üretim tekniğinin, kanopi üreticisi GKN Aerospace Transparency
Systems firması ve F-35 Program Ofisi tarafından sanayileştirilerek, 2014 yılından itibaren kullanıma alınması ve
yaklaşık 2.000 adet kanopinin üretiminde kullanılması planlanıyor. (Kaynak: ONR)
© Lockheed Martin
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Alcoa ve ARL,
Tek Parça Alüminyum
Gövde ile Emniyeti
Arttıracak
lüminyum ve alüminyum
alaşımları konusunda
dünyanın ileri gelen
üreticilerinden olan ve
F-35 programında da
yer alan Alcoa ile Amerikan
Kara Kuvvetleri Araştırma
Laboratuvarı (Army
Research Laboratory / ARL),
zırhlı araçları el yapımı
patlayıcılara karşı daha
emniyetli hâle getirmek için
yeni bir üretim tekniği
uygulayacak. Günümüzde
kullanılan üretim
tekniklerinde, birden çok
parçadan oluşan gövde,
kaynak yapılarak ya da
perçinlenerek bir araya
getiriliyor. Bu şekilde

A

üretilen gövdelerin
en zayıf noktaları ise
bu bağlantı bölgeleri
oluyor. Alcoa ve
ARL, zırhlı araçların
alt gövdesini,
alüminyumdan,
tek parça olarak
üretmenin,
araçların koruma
seviyesini
arttıracağını
öngörüyor ve
sundukları

çözümde, ileri üretim
teknikleri sayesinde, araçların
alt bölgesinin tamamının tek
parça olarak ve istenilen
bölgede istenilen kalınlığa
sahip olacak şekilde
üretilmesi mümkün hâle
geliyor.
Bu şekilde üretilecek bir
gövdenin sağlayacağı
avantajlar şöyle sıralanıyor:
İyileştirilmiş balistik
koruma: Tek parça olarak
üretilen gövde, daha iyi bir
balistik performans
gösterecek.
Arttırılmış hasar dayanımı:
Üretim tekniğinin yanı sıra
Alcoa tarafından geliştirilen
özel alüminyum alaşımlarının
kullanımı ile hasar dayanımı
arttırılacak.

Verimli tasarım: Gövdenin
değişik bölümleri, gerektiği
kadar kalınlıkta üretilerek
hem koruma arttırılacak
hem de ağırlıkta azalma
sağlanacak.
Maliyet azalması: Tek parça
gövdenin üretim maliyeti
daha düşük olacak; ayrıca
daha hafif olan gövde, aracın
ömür devri süresince yakıt
tasarrufu sağlayacak.
Alcoa, konu ile ilgili olarak
21 Ekim’de yaptığı
açıklamada, önümüzdeki
18 aylık süreçte,
DARPA’nın da katılımı ile
20 x 7 ft boyutlarında
bir alt gövdenin üretilerek
performansının test
edileceğini; üretimde,
firmanın makine parkında
bulunan ve stratejik öneme
sahip olduğu değerlendirilen
50.000 tonluk pres
makinesinin kullanılacağını
bildirdi. (Kaynak: Alcoa)
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NATO, Güvenliğe de El Attı:
Patlayıcılar Uzaktan Tespit Edilebilecek

© NATO

ATO ve Rusya
arasındaki iş birliği ile
gerçekleştirilen ve toplu
taşım sistemlerinde,
teröristler tarafından
taşınabilecek bombaların
uzaktan tespit edilmesini
amaçlayan STANDEX
programı kapsamında
geliştirilen sistem, bir
Avrupa ülkesindeki metro
istasyonunda başarıyla test
edildi. NATO tarafından
30 Ekim’de yapılan
açıklamada, Haziran ayında
gerçekleştirilen testlerde,
sistemin, bir şüpheliyi ve
vücuduna sarılı patlayıcıları
başarıyla tespit ettiği
bildirildi. STANDEX
programında geliştirilen
sistem, patlayıcıları;
uzaktan, gerçek zamanlı
olarak ve toplu taşıma
sistemindeki insan akışını
etkilemeden tespit edebiliyor.
Sistem, insanlar ve
nesnelerin moleküler
kompozisyonlarındaki
anormallikleri tespit

N

edebilmek için “mikrodalga
tarama” tekniğini kullanıyor.
Çeşitli algılayıcılardan
toplanan verileri birleştiren
sistem, şüpheli bir durum
tespit ettiğinde; video
gözetleme sistemini
devreye alıp, algılayıcıların
hassasiyetini arttırarak

gözetlemeye devam ediyor.
Sistemin denemelerinin
ikinci aşaması kapsamında,
patlayıcı tespit edildiğinde
neler yapılabileceği konusu
ele alınacak ve denemeler
Rusya’da gerçekleştirilecek.
Almanya, Fransa, Hollanda,
İtalya ve Rusya’da yerleşik

laboratuvarların ve firmaların
geliştirme çalışmalarında
yer aldığı STANDEX
programının bugüne kadar
gerçekleşen 4,8 milyon
avroluk maliyeti; NATO,
ABD, Fransa, İngiltere, İtalya,
Rusya ve Türkiye tarafından
karşılandı. (Kaynak: NATO)

Geleceği Ulusça Aramak
ir yandan değişen dünyanın yeni dinamiklerine ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da bütçe
kısıtları ile karşı karşıya olan Amerikan Deniz Kuvvetleri, geleceğini şekillendirme
sürecinde, farklı ve yenilikçi fikirler ararken, Amerikan ulusunun da yardımına başvuracak.
Amerikan Deniz Kuvvetleri, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, İnternet üzerinden oynanabilen
ve “cap2con MMOWGLI” (Capacity, Capabilities and Constraints Massive Multiplayer
Online War Game Leveraging the Internet / Kapasite, Kabiliyetler ve Kısıtlar: İnternet’i
Kullanan Çok Oyunculu Çevrim İçi Savaş Oyunu) adlı oyun aracılığıyla kamuoyunun
kuvvetin geleceği hakkındaki fikirlerini almayı amaçladığını duyurdu. Kart tabanlı
bir oyun olan cap2con MMOWGLI, 2 aşama hâlinde oynanacak. Sadece ABD
vatandaşlarına açık olan oyunun ilk aşaması 4-10 Kasım tarihleri arasında; ikinci
aşaması ise 2-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oyunda, muvazzaf ve
yedek kuvvetler ve sivil unsurların görev gereksinimleri ile ilgili ortaya çıkan fikirler, Amerikan Deniz Kuvvetlerinin daha
üst karar alma mekanizmalarına girdi olarak kullanılacak. (Kaynak: Amerikan Deniz Kuvvetleri)

B
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Siber Güvenliğe
Yönelik Ürünler
Askeri alanda ve kritik seviyede iş yapan bütün kurumlar
için en önemli konulardan bir tanesi de kullanılan
bilgisayar ağları arasında verilerin güvenli geçişinin
sağlanabilmesi veya engellenebilmesidir. Lockheed
Martin tarafından geliştirilen ve 30 Ekim’de duyurulan
“Trusted Sentinel” adındaki çözüm, organizasyonel
kademeler arasında ve güvenli alanlar arasında ilgili
bilgilerin paylaşımındaki zorluğu adresliyor. Çözüm,
verinin güvenli olarak bütün güvenlik seviyelerinde
doğru olarak akışını sağlıyor. (Kaynak: Lockheed Martin)

© Lockheed Martin

n

n

Gelişmiş, Sürekli Tehdit (Advanced Persistent Threat /
APT) adı verilen yöntem ile yapılan saldırılara karşı
savunma sanayisi firmaları tarafından sunulan koruma
çözümlerine bir yenisi daha ekleniyor. Yapılan
araştırmalarda, kurumların %77’sinin siber saldırıya
maruz kaldığı; fakat %23’ünün bu ataklardan haberdar
bile olmadığı göz önüne alındığında, bu çözümlerin
başarısı daha da önem kazanıyor. Eylül ayında
BAE Systems tarafından duyurusu yapılan
IndustrialProtect ürününün ardından, Cassidian da
3 Ekim’de kendi çözümünü tanıttı. Öncelikli pazarları
olarak Almanya, İngiltere ve Fransa’yı belirleyen ve
hedef olarak da Avrupa ve Orta Doğu’yu kapsamına alan
Cassidian CyberSecurity’nin Keelback adlı çözümü,
üç ana bileşenden oluşuyor: KeelbackHost ile
uç noktaların; KeelbackNet ile ağ ortamının ve
KeelbackLog ile de çevrimdışında zararlı olayların tespit
edilerek altyapının savunulması amaçlanıyor.
(Kaynak: Cassidian CyberSecurity)
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Kutlama
100. sayısıyla dalya diyerek kendi alanındaki yayıncılık
tarihinde önemli bir başarıya imza atan ve bu yolun
beşte birini beraber geçirdiğim MSI Dergisi ekibine nice
sayılar ve başarılı bir yayın hayatı diliyorum.

ABD Siber Güvenlik Taslak
Dokümanı Yayınlandı
BD Ulusal Standartlar
ve Teknoloji Enstitüsü
(National Institute of
Standards and Technology /
NIST), özel şirketlerin kritik
altyapılarına yönelik taslak
“Siber Güvenlik Çerçeve
Dokümanı”nı yayınladı.
Geçtiğimiz Şubat ayı içinde
yayınlanan ABD Başkanlık
Direktifi’nin bir parçası olan
bu taslak, kurumların
altyapılarını ve ağlarını siber
tehditlere ve saldırganlara
karşı güçlendirmek ve
korumak için yönergeler
içeriyor. Zorunluluk
getirmeyen ve gönüllülük
esasında uygulanacak olan
bu çerçeve dokümanı;
standartları, yönergeleri ve
altyapıların korunmasına
yönelik denenmiş en iyi
uygulamaları içeriyor.
Tanımlama, koruma, tespit
etme, cevap verme ve
geri dönüş aşamalarını
içeren doküman, bunları
kategorilere ve alt
kategorilere ayırarak
bilgilendirici referanslar da
veriyor ve okuyucuyu bir
metodoloji çerçevesinde
bilgilendiriyor.

A

Esnek, önceliklendirilmiş,
tekrar edilebilen ve maliyet
açısından hesaplı bir bakış
açısı sunan taslak, aynı
zamanda, siber güvenlik ile
alakalı risklere karşı
korunacak altyapıların
sahiplerinin ve bu altyapıları
yönetenlerin, gizliliği
koruyarak, kişisel
mahremiyete ve medeni
sorumluluğa saygılı
bir şekilde faaliyet
göstermelerine de yardımcı
olacak. 29 Ekim’de
yayınlanan doküman ile
ilgili yorumlar ve katkılar,
13 Aralık’a kadar iletilebilecek.
Yorumlar ve katkıların
alınmasının sonrasında
yapılacak değerlendirmeler
ile 2014 yılının Şubat ayında
ana sürümün yayınlanması
hedefleniyor. Reuters, taslak
belgenin yayınlanması ile
ilgili haberinde, 3000
civarında endüstriden ve
akademik uzman tarafından
katkı sağlanarak bu
çalışmanın yapıldığını
bildirdi. Taslak dokümana,
http://www.nist.gov/itl/cyberf
ramework.cfm adresinden
erişilebilir. (Kaynak: NIST)
© EADS
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TAKVİ

KASIM

MART 2014

DUBAI AIRSHOW 2013

DIMDEX 2014

17-21 Kasım 2013

25-27 Mart 2014

Dubai, BAE

Doha, Katar

www.dubaiairshow.aero

www.dimdex.com

MILIPOL 2013

FIDAE 2014

TEMMUZ 2014

19-22 Kasım 2013

25-30 Mart 2014

Farnborough Airshow 2014

Paris, Fransa

Santiago, Şili

14-20 Temmuz 2014

http://en.milipol.com

www.fidae.cl

Hampshire, İngiltere

www.farnborough.com
6. Deniz Sistemleri Semineri
28-29 Kasım 2013
Ankara, Türkiye

www.denizsistemlerisemineri.com

NİSAN 2014
DSA 2014
14-17 Nisan 2014
PWTC, KL, Malezya

ARALIK

www.dsaexhibition.com

BRIDEX 2013

MAYIS 2014

3-7 Aralık 2013
Jerudong, Brunei
Darussalam

SOFEX 2014
5-8 Mayıs 2014

EYLÜL 2014
ADEX 2014
11-13 Eylül 2014
Bakü, Azerbaycan

www.adex2014.com

EKİM 2014
ICDDA 2014
14-16 Ekim 2014

Amman, Ürdün

Ankara, Türkiye

www.sofexjordan.com

www.bciaerospace.com/ankara

EBACE 2014

EURONAVAL 2014

20-22 Mayıs 2014

27-31 Ekim 2014

Cenevre, İsviçre

Paris, Fransa

www.ebace.aero

www.euronaval.fr

Berlin Air Show

ARALIK 2014

ILA 2014

IDEAS 2014

5-6 Şubat 2014

20-25 Mayıs 2014

1-4 Aralık 2014

Dubai, BAE

Berlin, Almanya

Karaçi, Pakistan

www.aime.aero

www.ila-berlin.com

www.ideaspakistan.gov.pk

MRO Middle East 2014

KADEX 2014

5-6 Şubat 2014

22-25 Mayıs 2014

Dubai, BAE

Kazakistan

www.mrome.aero

www.kadex.kz

SINGAPORE

HAZİRAN 2014

AIRSHOW 2014

EUROSATORY 2014

11-16 Şubat 2014

16-20 Haziran 2014

Singapur

Paris, Fransa

www.singaporeairshow.com

www.eurosatory.com

http://bridex2013.com
GULF DEFENSE & AEROSPACE
10-12 Aralık 2013
Kuveyt

www.gulfdefense.com

ŞUBAT 2014
AIME Aircraft Interiors
Middle East 2014

MSI Etkinlik Takvimi
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Etkinliğinize;
- en üst seviyeli,
- en geniş,
katılımı sağlamak ister misiniz?
Etkinliğinizi bildirin;
TAKVİmsi içinde yayınlayalım.
Bilgi ve etkinlik yayını için:
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
+90 (312) 225 41 73

www.milscint.com

