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““AAss››ll  öönneemmllii  oollaann  vvee  mmeemmlleekkeettii  tteemmeelliinnddeenn  yy››kkaann,,  hhaallkk››nn››  eessiirr  eeddeenn,,  
iiççeerriiddeekkii  cceepphheenniinn  ssuusskkuunnlluu¤¤uudduurr..””  

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

T fabi ki gündemimiz HÜRKUfi olacak; ama öncesinde, 11-15 Haziran tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen ve savunma sanayimiz aç›s›ndan baz› ilklere sahne olan Eurosatory 
fuar›na dair baz› tespitlerimizi sizlerle paylaflmak istiyoruz.

‹ki ayr› Türkiye’nin gözlemlendi¤i fuarda, firmalar›m›z›n bir k›sm›, çok önceden planlad›klar› gibi,
Eurosatory’de kendi inisiyatifleri ile sahneye ç›karken; bir k›sm› da Aral›k 2011’de kurulan
Savunma ve Havac›l›k Sanayii ‹hracatç›lar› Birli¤i (SAHAS‹B) çat›s› alt›nda, daha mütevaz› 
stantlarla yer ald›lar. SAHAS‹B liderli¤indeki kat›l›m, kuflkusuz Türkiye için önemli bir aç›l›md›.
Malum nedenlerle 2006’dan beri, Eurosatory’ye Türkiye’den üst düzey resmi bir kat›l›m 
olmamas› nedeniyle bir anlamda Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n, flimdiye kadar al›fl›k
oldu¤umuz di¤er fuarlardaki görevini üstlenen SAHAS‹B, bu ilk tecrübesinde olumlu izlenimler
b›rak›rken, üzerinde çal›fl›lmas› ve iyilefltirilmesi gereken çeflitli noktalar› da not ald›.

Fuar›n düzenlenmesine birkaç haftal›k bir süre kalm›flken, önemli say›da firmaya önderlik
ederek, fuarda bir Türk pavyonu yarat›lmas› baflar›s›n› gösteren SAHAS‹B, Yönetim Kurulu’nda
SSM temsilcisi bulunmas›na ra¤men, kat›l›mc› firmalar›n fuar s›ras›nda yönlendirilmesi ve
çeflitli ziyaretçi ve heyetlerin çat›s› alt›ndaki firmalara getirilmesi gibi konularda, SSM’den 
al›fl›k oldu¤umuz performans›n alt›nda kald›.

HÜRKUfi ile devam edelim…

19 Ocak 2005 tarihli Savunma Sanayii ‹cra Komitesi (SS‹K) toplant›s›nda, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›m›z›n bafllang›ç ve temel e¤itim uça¤› ihtiyac›na yönelik iki önemli karar al›nm›flt›:
Kararlar›n ilki, Temel E¤itim Uça¤› projesi kapsam›nda acil ihtiyac›n karfl›lanmas› için Kore
Cumhuriyeti’nin Korean Aerospace Industries (KAI) firmas› taraf›ndan tasarlanan ve üretilen 
KT-1 e¤itim uçaklar›ndan 40 adet al›nmas› ve uçaklar›n Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.
(TUSAfi) taraf›ndan, lisans alt›nda Türkiye’de üretilmesiydi. Bu sözleflme, ilave 15 uçakl›k 
bir opsiyonu da içeriyordu. ‹kinci karar ise Türk Bafllang›ç ve Temel E¤itim Uça¤› Gelifltirme
(TBTEU) projesi kapsam›nda, yeni ve daha geliflmifl bir uçak tasarlayarak üretime haz›r hale
getirmesi için TUSAfi’a görev verilmesiydi.

SSM ve TUSAfi aras›nda TBTEU sözleflmesi 15 Mart 2006 tarihinde imzalansa da birlikte al›nan
bu iki karar, tart›flmalar› da beraberinde getirmiflti: O dönemde bafllayan tart›flmalar›n oda¤›nda,
15 uçakl›k KT-1 opsiyonunun yürürlü¤e girip girmeyece¤i ve projenin, HÜRKUfi gibi riskli bir
tasar›m ve üretim projesinin önünü kesip kesmeyece¤i konular› yer al›yordu.

2007 y›l›nda Savunma Sanayii Müsteflar›m›z Murad Bayar ile yapm›fl oldu¤umuz röportajda,
cevap arad›¤›m›z sorular›n bafl›nda, HÜRKUfi’un gelece¤i vard›. Bayar’›n, HÜRKUfi’un önünün
kesilmeyece¤ini çok net bir flekilde ifade etti¤i o röportaj›n üzerinden geçen yaklafl›k 5 y›l, 
bir dönem savunma tedarikinde ald›¤› kararlarda sürekli de¤ifliklik yapt›¤› için elefltirilen
Türkiye’nin ciddiyetini de yeniden tescilleyen geliflmelerden biri oldu desek, san›r›z yanl›fl 
bir ifade kullanm›fl olmay›z.

Her ne kadar takvimin biraz gerisinde kal›nm›fl olsa ve KT-1 için bir dönem gündemde bulunan
15 uçakl›k opsiyonun iptal edilmifl olmas›na ra¤men henüz HÜRKUfi için bir siparifl verilmemifl
olsa da geçmiflte uçak fabrikalar›n› kapatan Türkiye, bugün, HÜRKUfi’un hangardan ç›kart›lmas›
için düzenlenen törende, en yetkili a¤›zdan, ayn› hatalar›n tekrarlanmayaca¤› mesaj›n› verdi.
Baflbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an’›n törende yapm›fl oldu¤u konuflmada söyledi¤i: 
“Türkiye olarak savunma sanayisi vizyonumuzu kararl›l›kla sürdürecek, savunma sanayimizi
desteklemeye devam edecek, bu alanda hepimizi gururland›ran baflar›lara hep birlikte flahit
olmaya devam edece¤iz” sözleri, art›k geçmiflte kalan, “Acaba HÜRKUfi’un önü kesilir mi?”
sorusuna cevap olmaktan öte, savunma sanayimizin gelece¤ine iliflkin baz› endifleleri de 
gideriyordu.

MSI Dergisi olarak biz de Türk Savunma Sanayisi’nin bu çok özel günü an›s›na, özel bir ek
haz›rlad›k. Törenin ve baflta Baflbakan Erdo¤an’›nki olmak üzere, törende yap›lan konuflmalar›n
detaylar›n›n; HÜRKUfi’un gelifltirilme sürecinin ve uça¤›n teknik ayr›nt›lar›n›n yer ald›¤›, 
büyük keyif alarak haz›rlad›¤›m›z HÜRKUfi özel ekini keyifle okuman›z ve 
A¤ustos say›m›zla yeniden sizlerle birlikte olmak dile¤iyle…

HÜRKUfi Kanatlar›n› Is›tmaya Bafllad›
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Baflbakan Recep 
Tayyip Erdo¤an’›n,
HÜRKUfi uça¤›n›n

hangardan ç›k›fl töreninde
yapt›¤› konuflmada yer alan
flu cümleleri önemsiyorum:
“Havac›l›k ve savunma
sanayimizin geliflmesinde 
iki önemli ismi de burada
zikretmek, kendilerini
flükranla yâd etmek 
istiyorum. Bugün aileleri de
aram›zda bulunan, 
hangardan ç›kartaca¤›m›z
uça¤a ismini veren Vecihi
Hürkufl ve Nuri Demira¤’a
milletçe gerçekten 
çok fley borçluyuz. Bu iki
isim, cumhuriyet tarihimizin
son derece önemli 
flahsiyetleridir. Maalesef
özellikle yeni nesiller 
bu iki ismi tan›m›yorlar. 
Bu isimlerin hayat
hikâyelerini, bu iki abide
flahsiyetin verdi¤i büyük
mücadeleyi yeterince 
bilmiyorlar. Vecihi Bey 
ve Nuri Bey, tüm 
olumsuzluklara, engellere,
k›s›tlamalara ra¤men, 
çok büyük bir heyecanla,
eksilmez bir umutla,
Türkiye’de havac›l›k 

sektörünün geliflmesi için
örnek bir mücadele 
yürüttüler. Gerçekten büyük
s›k›nt›lara maruz kald›lar.
Dönemlerinde baflar›lar›
yeterince takdir edilemedi.
Ödüllendirilmesi gereken
çabalar›, teflvik yerine hep
engellenmeye çal›fl›ld›. 
Zor flartlarda yaflam›fl
olmalar›na ra¤men, iflte
bugün ulaflt›¤›m›z havac›l›k
ve uzay sanayine isimlerini
silinmeyecek bir flekilde
yazd›rd›lar. Onlar›n hayat
hikâyeleri film oldu, kitap
oldu; ama bunlar›n yeterli
olmad›¤›n› burada ifade
etmek istiyorum. Baflta
aileleri olmak üzere, ilgili
herkesin, bu iki ismin, kitap,
film, belgesel yoluyla genç
nesillere tan›t›lmas› için çok
yo¤un bir flekilde gayret
etmelerini rica ediyorum.
‹nan›n Vecihi Bey ve Nuri

Bey’in izinden giden 
nesillerimizi, flu anda bu
tesislerde gördü¤üm nesiller
olarak onlar› tan›ml›yorum.
Onlar oldukça, onlar› örnek
alan, onlar›n mücadelesini
sürdüren nesillerimiz
oldukça, biz bugünden de
çok daha ileri seviyeleri
yakalayabiliriz.”
Bu cümleler, belli ki bir
devletin, kendi tarihinde yer
alan talihsiz olaylar zincirinin
zab›tlar›na ve geçmifl
dönemlerde yaflan›lan 
olaylar›n da bilincine hâkim
oldu¤unu gösteriyor. 
Vecihi Hürkufl, Türkiye’de
sivil havac›l›¤›n kurucu
ismidir. Nuri Demira¤ ise
Türkiye’nin, Cumhuriyet’in
daha ilk y›llar›nda, kendi
uçak fabrikas›na sahip
olmas›n› sa¤layan
ola¤anüstü bir karakter.
Özellikle Nuri Demira¤’›n,

Türkiye’ye uçak yapma
potansiyelini tafl›d›¤› o 
y›llarda, dönemin 
bürokratlar› taraf›ndan ald›¤›
darbeler, sonunda dev 
bir uçak fabrikas›n›n 
kapanmas›na; Türkiye’nin
uçak-uzay sanayisi aç›s›ndan
karanl›k y›llara gömülmesine
neden olan geliflmeler çok
iyi bilinmelidir.
Bazen, “tehlike”, hep 
beklendi¤i gibi do¤rudan
d›flar›dan gelmez, kökü
d›flar›daki “sermaye 
ç›karlar›n›n” bürokrasiye
yerlefltirdikleri maflalar
eliyle de yapaca¤›n› yapar.
Düflünün… Nuri Demira¤,
“engellenmeseydi”,
Türkiye, bugün yaflamakta
oldu¤u havac›l›k sanayisi
geliflimini, kim bilir ne kadar
önceden yakalayacakt›…
Bu nedenle Baflbakan’›n 
ayn› konuflmas›nda yer alan

Savunma, Üretim
Alan›nda Bafllar
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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flu sözlerine de göz atmakta
yarar var…
“TUSAfi, bundan 40 y›l önce,
“kendi uça¤›n› kendin yap”
kampanyas› çerçevesinde
kurulmufltu. Maalesef 
1980’li y›llara kadar, TUSAfi
beklenen at›l›m› yapmad›.
1980’lerde yabanc› 
uçaklar›n lisansl› üretimleri
TAI’de bafllad›. 2000’lere
gelindi¤inde, montaj 
projelerinin de tamamlanmas›
ile TAI, neredeyse kapanma
noktas›na gelmiflti. 2005
y›l›nda, biz TUSAfi’› adeta
yeniden canland›rd›k, aya¤a
kald›rd›k. TAI’deki yabanc›
hisseleri sat›n ald›k. 
Bu milli havac›l›k flirketimizi
yeniden yap›land›rd›k. 
Milli teknolojiye dayal›
havac›l›k projelerini arka
arkaya bafllatt›k. Buraya
gelmeden önce ANKA
insans›z hava arac› (‹HA)’n›n
uçufllar›n› ve termal kamera
görüntüsü aktarmas›n›
izledik. Bugünü gördü¤ümüz
için flükrettim. Art›k kendi
‹HA’m›z var. Yine TUSAfi’ta
üretti¤imiz, ilk ATAK
helikopterimiz baflar›l›
manevralar›yla gö¤sümüzü
kabartt›, onu seyrettik. Art›k
savafl helikopterlerimizi,
bu tesislerde üretmek
suretiyle temin edece¤iz.
1911 y›l›nda 2 ithal uçakla
bafllayan havac›l›k 
tarihimizde, bugün, art›k
kendi uça¤›n›, helikopterini,
uydusunu imal eden bir
seviyeye ulaflm›fl
durumday›z. fiu anda 
ANKA uça¤› ile bu alanda
dünyadaki 3 ülkeden biri
Türkiye’dir. ATAK helikopteri
ile gözlem uydusu Göktürk
ile ayn› flekilde dünyada 
bu imalat› gerçeklefltirebilen
birkaç ülkeden birisi
Türkiye’dir. Z›rhl› araçlar
ve savafl gemileri imalatlar›
ile Türkiye, küresel ölçekte
savunma sanayisinde öne
ç›kan bir noktaya gelmifltir.
Bugünden itibaren, art›k
havac›l›k alan›nda da
Türkiye, dünyan›n önemli bir
ülkesi olarak önce ç›k›yor.

TUSAfi, bu y›l, dünyan›n ilk
100 savunma flirketinden 
biri konumuna geldi. 
ASELSAN son 3 y›ld›r
kademe kademe yükselerek
ilk 100 savunma flirketi
aras›ndaki yerini muhafaza
ediyor. Yani Türkiye, her
geçen gün savunma 
sanayisinde de iddia sahibi,
söz sahibi, güç sahibi bir
ülke konumuna yükseliyor.
Tüm teknisyenlerimizi,
mühendislerimizi, bilim
adamlar›m›z›, savunma
sanayimizin ve flirketlerimizin
tüm yönetici ve
mensuplar›n›, Türkiye’yi bu
konuma yükselttikleri için
tebrik ediyorum. Türkiye
olarak savunma sanayisi
vizyonumuzu kararl›l›kla
sürdürecek, savunma 
sanayimizi desteklemeye

devam edecek, bu alanda
hepimizi gururland›ran
baflar›lara hep birlikte flahit
olmaya devam edece¤iz.”
Türkiye’nin, 1930’lu y›llar›n
sonlar›nda d›flar›dan 
gelen telkinlerle kendi
bürokrasisinden 
kaynaklanan bir darbeyle
sonlanan “kendi uça¤›n›
yapma gayreti”nin, 
1974 K›br›s Harekat› 
sonras›nda yaflan›lan 
“silah ambargosunda” 
nas›l bir sonuç verdi¤ini 
hepimiz yaflad›k…
Savunma sanayisi alan›nda
“d›fla ba¤›ml›” bir yap›n›n,

dünyan›n en güçlü
ordular›ndan birini bile 
ne ölçüde hareketsiz 
b›rakabilece¤ini, o ambargo
bize net olarak gösterdi. 
Bu noktada, merhum 
Turgut Özal’›n, TUSAfi’› 
canland›rarak ve TAI’yi
kurarak Türkiye’yi önce
montaj alan›nda; devam›nda
da kendi teknolojisini üreten
bir konuma yükselten 
program›n› hay›rla 
hat›rlamam›zda yarar var.
Türkiye’nin, özellikle 
2004 y›l›ndan itibaren, 
kendi ordusunun temel
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
savunma sanayisi
yat›r›mlar›na a¤›rl›k vermifl
olmas› ve bu alanda
yaflan›lan ola¤anüstü
geliflme, bir zincirin halkalar›
gibi kendini göstermektedir.

Bölgesel Güç Olman›n
Zorluklar›
Türk Savunma Sanayisi,
bölgesel koflullar›n 
zorlamas›yla “yat›r›m› 
hak eden” yap›ya sahip.
Türkiye’nin bulundu¤u 
bölge -ne yaz›k ki- bizlere
‹sviçreliler kadar rahat bir
yaflam alan› sa¤lam›yor.
S›n›rlar›nda savafl›n eksik
olmad›¤›, d›fl destekli bir
terör örgütünün
sald›r›lar›n›n yafland›¤›, 
daha da vahimi, bölgesel
aktörlerin güçlerini askeri
yap›lar›yla s›nad›klar› bir
co¤rafyada yafl›yoruz.

Orta Do¤u (Bat› Asya), 
Arap Bahar› olarak
adland›r›lan ve Arap 
uluslar›n›n, geleneksel 
oligarflik diktatörlerden 
kurtulman›n gerginli¤ini
yaflad›¤› bir dönemden
geçiyor.
Bu nedenle bölgedeki
geliflmelere a¤›rl›¤›n› 
koyacak ve geliflmeleri 
etkileyecek bir Arap 
devletinin olmad›¤›, 
çok özel bir süreçten 
geçiyoruz. Geçmiflin güçlü
kurumsal yap›lar› olarak
adland›r›lan devletlerden
Irak, 2003 y›l›ndan bu yana
fiilen üçe bölünmüfl ve 
kendi iç yap›s›nda bir türlü
yakalanamayan istikrar› 
ile çökmüfl bir görüntü 
gösteriyor. Geçmiflin, 
Arap Dünyas› ad›na konuflan

Irak’›, bugün ‹ran-Suudi
Arabistan hatt›nda yaflan›lan
güçler mücadelesinin
merkezi konumunda. 
Benzer flekilde, en büyük
Arap devleti M›s›r ise
yaflad›¤› devrim nedeniyle
uluslararas› iliflkilerde 
genel olarak hareketsiz
kalm›fl bir devlet. Suriye’deki
durumu ise uzun uzun 
anlatmaya gerek yok…
Yani Bat› Asya, ilk kez, Arap
devletlerinin gölgede kald›¤›,
buna karfl›l›k Arap olmayan
üç devletin, Türkiye, ‹ran ve
‹srail’in manevra alanlar›n›n
geniflledi¤i bir yap› gösteriyor.
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‹ran, “fiii siyasetini” 
bölgesel stratejisinin
merkezine koyarak; ‹srail 
ise özellikle Arap dünyas›nda
yaflan›lan istikrars›zl›ktan
yararlanarak önemli 
avantajlar elde etmenin
gayreti içindeler…
Birbirlerine aç›kça
düflmanl›k sergileyen 
bu iki devlet, bir konuda
birlefliyorlar: Sorunlar›
askeri yöntemler ile
çözmek…
Bu nedenle ‹ran ve ‹srail,
kendi savunma sanayilerinde
önemli teknolojik birikimi
yaflama geçirmenin de
telafl›n› yafl›yorlar. Her iki
ülkenin de uzun ve orta
menzilli füze sistemlerinde
vard›klar› noktalar, ‹srail’in
gizli nükleer silahlara sahip
olmas›n›n karfl›s›nda 
‹ran’›n nükleer program›n›
bütün bask›lara karfl›n
sürdürmekte gösterdi¤i
kararl›l›k, birer tesadüf

olarak kabul edilebilir mi?
Türkiye ise her ne kadar,
bölgenin bir “flahin 
devletine” karfl› “yumuflak
güç” olarak adland›rd›¤›m›z
ekonomik karfl› ba¤›ml›l›k,
tarihsel ve kültürel ifl birli¤i
kavramlar› gibi kavramlar 
ile ortaya ç›ksa da bölge
devletlerine karfl› gerekli
önlemleri almak zorunda
olan bir devlet…
Yani… ‹ran ve ‹srail’in, 
bölgesel hakimiyet 
yolunda askeri yat›r›mlar›n›
artt›rd›klar› bir dönemde,
Türkiye’nin hareketsiz
kalmas› tabii ki 
düflünülemez…
Resmi bilgiler, Türk
Savunma Sanayisi’nin, 
2003 y›l›nda, Türk Silahl›
Kuvvetlerinin ihtiyaçlar›n›n
yüzde 25’ini karfl›lad›¤›n›; bu
oran›n, 2011 y›l›nda, yüzde
54’e ulaflt›¤›n› gösteriyor.
Dünyada bu sektördeki
ola¤anüstü rekabet, 

teknolojik h›z ve özellikle de
uluslararas› tekellerin 
güçleri göz önünde 
bulunduruldu¤unda, 
bu geliflme, gerçek bir
baflar› öyküsüdür.
2003 y›l›nda Ar-Ge bütçesi
olarak ancak 58 milyon dolar
kullanabilen Türkiye’nin, 
bu bütçesini, 2011 y›l›nda,
672 milyon dolara ç›karmas›
bile çok önemli… 
Bütün bu geliflmeler, 
belli ki, bizlere, Göktürk
gözlem uydusu gibi ileri
teknoloji ürünü projeler

aç›s›ndan moral vermifl
durumda.
Türkiye, komflular› gibi
“serüvenci” bir ülke de¤il…
Aksine, son y›llarda üst üste
yaflad›¤› “d›fl k›flk›rtmalar”
karfl›s›nda izledi¤i so¤ukkanl›
politikalar ile dünyan›n en
olgun devletlerinden biri
oldu¤unu da göstermifl
durumda.
Bu nedenle hiç kimse,
savunma sanayisine yapt›¤›
yat›r›mlar› sald›rgan bir 
politikan›n do¤al uzant›s›
olarak göremez.
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Türk Savunma Sanayisi’nin
son dönemde yapt›¤›

özgün sistem gelifltirme
at›l›m›n›n ilk ürünü olan 
ve kazand›¤› baflar›larla
kendinden sonra gelen 
sistemlerin önünü açan
ASELSAN’›n Kaideye Monteli
Stinger (KMS) sisteminin
Türk Silahl› Kuvvetlerine son
teslimatlar›, 26 Haziran’da
yap›ld›. Bu teslimatla ilgili
ASELSAN’da gerçeklefltirilen
törene, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar,
ASELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Necmettin Baykul 
ve her iki kurumdan üst
düzey yetkililer kat›ld›. Bas›na
kapal› gerçeklefltirilen tören
ile ilgili ayr›nt›lar, ASELSAN
taraf›ndan yay›nlanan bir
bas›n bülteni ile duyuruldu.
Murad Bayar, törende yapt›¤›
konuflmada, KMS projesinin
Türk Savunma Sanayisi’nde
pek çok uygulaman›n 
önderli¤ini yapt›¤›n› 
vurgulayarak, projenin nas›l
milli olarak ele al›nd›¤›n›n
hikâyesini anlatt›. Projenin
gündeme geldi¤i y›llarda
yabanc› alternatiflerin de

de¤erlendirmeye al›nd›¤›n›,
çok zor karar süreçlerinin
ard›ndan milli olarak
gelifltirmeye karar verildi¤ini
belirten Bayar, “B›çak s›rt›
tart›flmalard›; ama çok flükür
ki bu flekilde bafllanm›fl.
Bugün itibariyle mükemmel
bir ürün haline geldi” diye
konufltu. Bayar’›n dikkat
çekti¤i bir baflka nokta da
KMS projesinde kazan›lan
teknoloji sayesinde, y›llar
içinde tank at›fl kontrol 
sistemlerinin, uzaktan 
komutal› silah sistemlerinin
ve baflka hava savunma 
sistemleri gelifltirilmesi oldu.
Bayar, KMS projesindeki bu
olgunun, flu anda yürütülen
100’den fazla projede de
görülmesi halinde, Türk
Savunma Sanayisi’nin, 
20 y›l sonra çok daha iyi bir
noktaya gelece¤ini belirterek
sözlerini tamamlad›.
ASELSAN Yönetim Kurulu
Baflkan› Necmettin Baykul
ise konuflmas›nda, KMS’nin
elde etti¤i ihracat baflar›s›na
vurgu yapt›. Hollanda Kraliyet

Ordusu için de 18 adet 
KMS sistemi ürettiklerini 
ve müflterilerinin
memnuniyetinin üst düzeyde
oldu¤unu, bu sözleflme 
kapsam›nda garanti sonras›
bak›m-onar›m ve yedek parça
tedarikine devam edildi¤ini
belirten Baykul, “Bunun on
kat› büyüklü¤ündeki KMS 
projesi için de TSK ile benzer
bir sözleflme yapman›n 
ümidini tafl›maktay›m” dedi.

‹lk Milli Hava
Savunma Sistemi
ASELSAN taraf›ndan 
gelifltirilen Türkiye’nin ilk
milli hava savunma sistemi
olan KMS, temel silah olarak
Stinger füzesini kullanan ve
tüm fonksiyonlar› bilgisayar
denetimli, yüksek teknolojiye
dayal›, geliflmifl bir hava
savunma sistemi olarak 
öne ç›k›yor. 1989 y›l›nda
ihtiyaç analizi ve kavramsal
tasar›m› bafllayan 
KMS projesi; fizibilite, 
konfigürasyon belirleme ve
gelifltirme çal›flmalar›n›n
ard›ndan, 2001 y›l›nda 
imzalanan seri üretim
sözleflmesiyle hayata geçti.
Prototip gelifltirme dönemi 
ve seri üretim hatt› 
kalifikasyon onay›
kapsam›nda zorlu test ve
sahra denemelerine tabi
tutulan KMS, bugüne kadar
yap›lan at›fllar›n tümünde
tam isabet kaydederek 
büyük bir baflar› kazand›.

KMS sistemi, ATILGAN ve
ZIPKIN olmak üzere iki ayr›
konfigürasyon ile kullan›ma
sunuldu. Hareket halindeki
z›rhl› birlikleri hava
ak›nlar›ndan korumak için
gelifltirilen ATILGAN 
modelinde, z›rhl› paletli 
araca monte edilen sistem,
Stinger füzelerini araç
hareket ederken dahi
at›labilmesini sa¤layan 
stabilizasyon alt sistemini
içeriyor. Di¤er konfigürasyon
olan ZIPKIN ise Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetlerinin sabit
tesislerinin ve birliklerinin
korunmas› için gelifltirildi.
ZIPKIN ve ATILGAN, gece 
ve gündüz her türlü hava
flart›nda hedeflerini otomatik
olarak takip edebiliyor, 
hedeflerine otomatik olarak
niflan alabiliyor ve Stinger
füzelerini yüksek vurufl
yüzdesi sa¤layacak flekilde
hedeflerine yönlendirebiliyor.
KMS, 2005 y›l›nda aç›lan
ihalede ise iki Alman
firmas›n› elemeyi baflararak
Hollanda Kraliyet Ordusunun
da tercihi oldu. Böylece,
Hollanda firmas› Philips’in
lisans› alt›nda telsiz üreterek
faaliyetlerine bafllayan 
ASELSAN, y›llar sonra
Hollanda’ya ileri teknoloji
tafl›yan özgün bir ürününü
ihraç etmeyi baflararak,
kurulufl amac› do¤rultusunda
çal›flmakta oldu¤unu
bir kez daha gözler önüne
sermifl oldu.

KMS Tam Kadro Göreve Haz›r
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Kanada Deniz Helikopteri
Program› (Canadian

Maritime Helicopter
Program / CMHP)’nda
Rockwell Collins’in 
alt yüklenicisi olarak 
görev alan Ayd›n Yaz›l›m ve
Elektronik Sanayii A.fi.
(AYESAfi), helikopter için
gelifltirilen yaz›l›m ile ilgili
çal›flmalar›n› planlanan
zamandan önce 
tamamlayarak ilk teslimat›n›
Haziran ay› içinde
gerçeklefltirdi.Kanada, yeni
nesil deniz helikopteri için,
Sikorsky’nin orta s›n›f sivil
helikopteri S-92’nin askeri
sürümü olan H-92’yi seçmifl
ve helikopter, Kanada servisi
için CH-148 Cyclone olarak
isimlendirilmiflti. S-92
helikopteri üzerinde
geçmiflte de çal›flm›fl olan
AYESAfi’›n bu konuda
Rockwell Collins ile 
ifl birli¤i, 2000 y›l›nda 
S-92 helikopterlerinde 
bulunan bak›m ve teflhis 
bilgisayar› için alt seviye
sürücülerin gelifltirilmesi 
ile bafllad›. Daha sonra 
S-92 helikopterinin say›sal
kokpitlerinde yer alan 
ak›ll› ekranlara ait 
DO-178B seviye A ve C
yaz›l›mlar›n›n yap›sal 
kapsama analizlerinin
gerçeklefltirilmesi ile devam
etti. AYESAfi, 2001 y›l›ndan
bu yana gerçeklefltirilen

projeler kapsam›nda, 
S-92 helikopterine ait 
9 farkl› konfigürasyon için
benzer çal›flmalar› baflar›yla
tamamlad›.
CH-148 projesinde ise
helikopterin en büyük 
aviyonik sa¤lay›c›s› Rockwell
Collins’in say›sal kokpitte
kulland›¤› ak›ll› ekranlarda
yer alan uçufl kontrol
yaz›l›m›n›n yap›sal kapsama
analizi de yine AYESAfi
taraf›ndan gerçeklefltirildi.
DO-178B seviye A a¤›rl›kl›
olan yaz›l›mla ilgili
çal›flmalar, firman›n 
ODTÜ Teknokent’teki 
tesislerinde tamamlanarak
müflteriye teslim edildi.
Uluslararas› bir projede, 
kritik bir yaz›l›m ifl paketi 
ile ilgili teslimat›, planlanan
zamandan önce

gerçeklefltirmenin sevincini
ve gururunu yaflayan
AYESAfi yetkilileri, gelece¤e
de umutla bak›yor. 
Yetkililer, Türkiye’nin 
aviyonik sistemler 
konusunda en köklü ve en
tecrübeli savunma sanayisi
kurulufllar›ndan olan
AYESAfi’›n, bu tecrübeleri 
ve CMMI olgunluk seviye 3
yaz›l›m gelifltirme 
yetenekleri ile Türkiye’nin
2023 hedefi kapsam›nda ele
al›nan projelere daha fazla
katk›da bulunma amac›nda
oldu¤unu vurgulad›lar.
Aviyonik yaz›l›mlar 
konusundaki deneyimlerini,
yurt içinde ve d›fl›ndaki farkl›
firma ve programlarla 

(L-3 Smartdeck, ACSS
Airbus Transponder 
TCAS, JSF, TUSAfi C-130
Modernizasyonu vs.) 
DO-178B sertifikasyon
paketlerinin baflar›yla
haz›rlanmas›yla gelifltiren
firma, halen yurt içi ve yurt
d›fl›nda farkl› müflterilerle
birlikte çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Bunlardan en
dikkat çekicilerinden biri
olarak AYESAfi, Avrupa
Birli¤i finansman›yla
yürütülen bir FP-7 projesi
olan ALICIA kapsam›nda,
2020’li y›llar›n kokpit
tasar›m› ekibinde, say›sal
kayan harita ürünü ile 
yer al›yor.

AYESAfi, Kanada Helikopterleri ‹çin 
‹lk Teslimat› Tamamlad›
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HAVELSAN, 10-13 Haziran tarihlerinde, ABD’nin baflkenti
Washington’da düzenlenen 31. Türk Amerikan Konseyi

Konferans›’nda iki önemli imza att›. Bunlardan birincisi, dünya
çap›nda simülasyon ve e¤itim sistemleri çözümleri sunmak
için Lockheed Martin ile mevcut ifl birli¤inin geniflletilmesini
içeren mutabakat muht›ras› oldu. ABD ve Türkiye’nin yan› s›ra
üçüncü ülke pazarlar› için de ortak çal›flman›n temellerini atan
muht›rada, F-16 Tam Görev Simülatörü, Topçu ‹leri Gözetleyici
Simülatörü, kara simülatörleri, orman yang›lar› ile mücadele
e¤itim simülatörleri ve elektronik harp çözümleri öncelikli
ürünler olarak belirlendi.
Muht›ra ile ilgili konuflan HAVELSAN Genel Müdürü Sad›k
Yamaç, HAVELSAN’›n Türk endüstrisi taraf›ndan gelifltirilen
teknolojileri dünya pazar›na sunarken Lockheed Martin ile
gerçeklefltirdi¤i ifl birli¤inin önemli bir potansiyel
yarataca¤›n› belirtti ve HAVELSAN’›n mühendisli¤i ve
Lockheed Martin’in deneyiminin, simülasyon ve e¤itim 
sistemleri alan›nda cazip f›rsatlar do¤uraca¤›n›n vurgulad›.
Lockheed Martin’in e¤itim sistemlerinden sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› Jim Weitzel ise HAVELSAN’›n, Lockheed Martin’in
“ö¤renci odakl›” e¤itim teknolojilerini tamamlayan birçok
maliyet etkin teknoloji gelifltirdi¤ini; bu ifl birli¤inin, askeri
personelin e¤itimi için gerçekçi ortam arayan müflterilere
art› de¤er sunaca¤›n› ifade etti. HAVELSAN ile Lockheed
Martin, hâlihaz›rda Türk Hava Kuvvetleri için gelifltirilen 
yüksek do¤ruluktaki F-16 Tam Görev Simülatörleri ile Silah
Sistemleri ve Taktik E¤iticileri Projesi’nde birlikte çal›fl›yor.
HAVELSAN’›n att›¤› ikinci imza ise Rockwell Collins ile 
küresel ve yerel f›rsatlar için güç birli¤i oluflturmak amac›yla
imzalad›¤› mutabakat muht›ras›na yönelik oldu. ‹ki firman›n
simülasyon ve e¤itim sistemleri alan›nda uzun vadeli ifl
birli¤i yapmas›n› sa¤layacak muht›ra, öncelikli olarak Suudi
Arabistan Silahl› Kuvvetlerine ve M›s›r Hava Kuvvetlerine
uçufl simülatörleri ve teknolojilerinin sa¤lanmas›n› ve belli
bölgeler için Topçu ‹leri Gözetleyici Simülatörü çözümleri
konusunda ifl birli¤i modellerinin araflt›r›lmas›n› öngörüyor.

Ayr›ca Türk Silahl› Kuvvetleri için farkl› simülatör f›rsatlar›n›
desteklemek üzere temel simülatör ünitesi (basic simulator
unit / BSU), uçufl ve bak›m simülatörleri konular›nda 
çözümler üretilmesi için ortak çal›flmalar yürütülmesi de
muht›ra kapsam›nda yer al›yor.
Rockwell Collins ile imzalanan muht›ra ile ilgili de
de¤erlendirmelerde bulunan Yamaç, HAVELSAN’›n 
Rockwell Collins ile birçok kritik projede uzun soluklu 
bir ifl birli¤i yürüttü¤ünü, bu zaman zarf›nda her iki taraf
aras›nda güçlü bir sinerji ve güven ortam› olufltu¤unu 
söyledi. Rockwell Collins, altyüklenici olarak 10 y›la yak›n bir
süredir HAVELSAN ile önemli projelerde ortak çal›flmalar
gerçeklefltiriyor ve hâlihaz›rda Türk Hava Kuvvetlerinin 
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HAVELSAN’dan 
Önemli ‹mzalar
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KT-1T, T-38 Operasyonel Uçufl E¤iticileri ve F-16 Tam 
Görev Simülatörleri projelerinde HAVELSAN’›n çözüm 
orta¤› olarak yer al›yor.
Haziran ay›n›n bir di¤er geliflmesi ise HAVELSAN’›n 
Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri için kurdu¤u Elektronik
Harp Test ve E¤itim Sahas›’n›n kabulünün, bir tören ile
yap›lmas› oldu. Geliflme, HAVELSAN’›n 27 Haziran’da 
yapt›¤› bir bas›n aç›klamas› ile duyuruldu.
Kore Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahas› (EHTES) ad›
alt›nda, sözleflmesi 2009 y›l›nda imzalanan ve 36 ayl›k 
takvimi içinde zaman›nda ve baflar›yla tamamlanan 
projenin sonunda ortaya ç›kan sistem sayesinde, Kore Hava
Kuvvetleri pilotlar› gerçek tehdit ortam›na çok yak›n flartlar
alt›nda elektronik harp e¤itimi yapabilecekler. Gerçek hava
sahas› e¤itimlerinde kullan›lan tüm donan›msal yap›lar›,
gerekli yaz›l›mlarla entegre edilmifl ve bir sistem halinde 
birlikte çal›flacak flekilde bir araya getiren Kore EHTES,
yap›lan e¤itimlerin gözlemlenmesine, kay›t alt›na al›nmas›na,

analiz ve de¤erlendirmelerinin gerçeklefltirilmesine olanak
sa¤l›yor. Bu kapsamda, gerçek ortamda denenmesi 
mümkün olmayan vurulma ve kurtulma analizlerini, 
karfl› tedbir verimlilik analizlerini ve görev icras›nda baflar›
art›fl› analizini yapabiliyor. Sistemin bir di¤er önemli özelli¤i,
kar›flt›rma (jamming) tekniklerinin, sahte hedef kullan›m›n›n
ve manevra taktiklerine yönelik e¤itimlerin etkinli¤ini 
ölçebilmesi. HAVELSAN yetkilileri, Kore Cumhuriyeti’ne 
ihraç edilen sistemin, 13 y›ld›r Türk Hava Kuvvetlerinin 
kullan›m›nda olan ve sürekli gelifltirilen EHTES sayesinde
edinilmifl bilgi birikimi ve kabiliyetlerden yararland›¤›n›, 
sistemin Türkiye taraf›ndan da kullan›l›yor olmas›n›n, 
Kore Cumhuriyeti’nin seçiminde etkili oldu¤unu özellikle 
vurgulad›lar. Pakistan’da kuraca¤› EHTES üzerinde de
çal›flmalar›n› sürdüren HAVELSAN, Kore Cumhuriyeti’ne
EHTES sat›fl›n›n rakam›n› 101 milyon dolar olarak aç›klad›.
Firma, daha önce Kore’ye CN235 Tam Uçufl Simülatörü 
ihracat›n› da gerçeklefltirmiflti.
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Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), 

2-5 Eylül tarihleri aras›nda, ‹zmir Çeflme’de,

Uluslararas› Savunma ve Güvenlik Bilimleri Konferans›

düzenleyecek. Konferansa bildiri sunmak isteyen

araflt›rmac›lar, bildirilerinin özetlerini 1 A¤ustos’a kadar

iletebilecek. Konferans ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye

www.icsds2012.com adresinden eriflilebilir.

GYTE’den 
Savunma ve
Güvenlik Bilimleri
Konferans›

‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ)’nden Haziran ay›nda,
teknoloji alan›nda iki flampiyonluk haberi geldi. ‹lk haber,

‹TÜ UYARI Model Uydu Tak›m›’n›n, Amerikan Ulusal
Havac›l›k ve Uzay Araflt›rmalar› Merkezi (NASA), Amerikan
Havac›l›k ve Uzay Enstitüsü (AIAA) ve Amerikan Astronomi
Toplulu¤u (AAS) katk›lar›yla her y›l ABD’nin Texas eyaletinde
düzenlenen, geleneksel Mikro Uydu Yar›flmas›’nda elde etti¤i
birincilik oldu. ‹TÜ taraf›ndan 12 Haziran’da yap›lan 
aç›klamada, dünyan›n en iyi üniversitelerinden 35 ekibin
yer ald›¤› yar›flmada, ‹TÜ UYARI ekibinin, hem tasar›m hem
de performans kriterlerinde yar›flma jürisinden tam not
ald›¤› belirtildi. ‹TÜ UYARI Tak›m›, tak›m kaptan› ve Uzay
Mühendisli¤i ö¤rencisi Süleyman Soyer, Uçak Mühendisli¤i
ö¤rencileri Muhammed Y›lmaz ve Veysel Ya¤mur Saka,
Elektronik ve Haberleflme Mühendisli¤i’nden Onur fiahin,
Yunus Bu¤ra Özer, Metalürji ve Malzeme Mühendisli¤i’nden
Emre Atay ve MYO Elektronik ve Haberleflme Bölümü'nden
Murat Can Kabakc›o¤lu'ndan olufltu. Ö¤renciler, mikro uydu
ile ilgili çal›flmalar›n› Elektrik-Elektronik Fakültesi 
bünyesindeki RF Elektronik Laboratuvar›'nda gerçeklefltirdi.
Yar›flmaya ‹TÜ’den UYARI d›fl›nda Devrim, UUMK ve Lagari
tak›mlar› da kat›ld›. Lagari Model Uydu Tak›m› da 4. oldu.
Yar›flma için ‹TÜ UYARI Tak›m›; ‹TÜ Rektörlü¤ü, 84 Uçak
Mühendisli¤i Mezunlar›, TÜB‹TAK, TEI, THY, ASES Aviation 
ve Hitit Yaz›l›m’dan sponsorluk deste¤i ald›.
‹TÜ’nün di¤er flampiyonluk haberi ise Günefl Teknesi Tak›m›
“Odabafl›”ndan geldi. Tak›m, ABD’de 18’incisi düzenlenen
Solar Splash yar›fllar›nda, ABD’li 22 tak›m› geride b›rakarak
birinci oldu. Yar›flmaya Türkiye’den kat›lan tek tak›m olan
Odabafl›’n›n elde etti¤i baflar›, ‹TÜ’nün 19 Haziran’da yapt›¤›
aç›klama ile duyuruldu. Disiplinler aras› yeteneklerin
birlefltirilerek tak›m çal›flmas›n› gelifltirmeye yard›m eden bir
yar›flma olan Solar Splash, farkl› alanlarda yetiflen mühendis
ve tasar›mc› adaylar›n›n birbirleriyle iletiflimini
ve beraber ortaya bir çal›flma koymalar›n› sa¤lamay›
amaçl›yor. Yar›flma; teknik rapor, görsel sunum, s›ralama
etab›, h›z etab›, manevra etab›, dayan›kl›l›k etab› ve iflçilik gibi
alanlar üzerinden puanland›r›l›yor. ‹TÜ Günefl Teknesi Tak›m›
daha önce Solar Splash'ta; 2007 y›l›nda dünya üçüncüsü,
2008 y›l›nda dünya ikincisi ve 2011 y›l›nda dünya üçüncüsü
olmufltu.

‹TÜ Haziran Ay›nda
fiampiyonluklara Doydu

Nurol Makina ve Sanayi
A.fi. Genel Müdürlü¤ü

görevine, 1 Haziran tarihi
itibari ile Engin Aykol 
getirildi. Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Makina
Mühendisli¤i Bölümü’nden
1988 y›l›nda mezun olan
Aykol, ayn› y›l ASELSAN’da
Mekanik Tasar›m Mühendisi
olarak göreve bafllad›. 
1990-91 y›llar› aras›nda
araflt›rma görevlisi olarak
çal›flt›¤› ODTÜ Makina
Mühendisli¤i Bölümü’nde
yüksek lisans ö¤renimi
tamamlayan Aykol, 1991
y›l›nda, Ayd›n Yaz›l›m ve
Elektronik Sanayii A.fi.
(AYESAfi) firmas›nda 
göreve bafllad› ve Ayd›n
Corporation flirketinin,
ABD’nin Pensilvanya eyaleti,
Horsham kentinde bulunan
“Ayd›n Computer and
Monitor” bölümünde,
mekanik tasar›m mühendisi
olarak çal›flt›. 1994 y›l›nda
Türkiye’ye dönerek
AYESAfi’›n üretim

altyap›s›n›n kurulmas›n›
gerçeklefltiren Aykol, 1997
y›l›nda AYESAfi’›n üretim
operasyonlar›n›n bafl›na
geçerek, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› ve NATO gibi
kurumlar ve özellikle de
Boeing, Lockheed Martin 
ve Sikorsky gibi firmalarla
yak›n ifl birli¤i içinde çal›flt› 
ve çeflitli yurt d›fl› 
projelerinin al›nmas›nda ve
gerçeklefltirilmesinde önemli
görevler üstlendi. ODTÜ
‹flletme Bölümü Üst Düzey
Yönetici Sertifika Program›’n›
1999 y›l›nda tamamlayan
Aykol, 31 May›s’ta ayr›ld›¤›
AYESAfi’ta, Stratejik
Planlama, Üretim ‹fl
Gelifltirme ve Üretim
Operasyonlar›ndan sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak görev yapmaktayd›.
1966 do¤umlu olan Aykol,
evli ve 2 çocuk babas›d›r.
MSI Dergisi olarak Engin
Aykol’a yeni görevinde
kolayl›klar ve baflar›lar 
diliyoruz.

Nurol Makina’da 
Engin Aykol Dönemi
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PAC-3 füze sisteminin lançerlerinde kullan›lan 
ve dört adet füze bar›nd›ran tüplerin alternatifi olarak

gelifltirilen ve tek füze bar›nd›ran tüpleri ROKETSAN 
üretecek. Bu konudaki sözleflme, 10-13 Haziran tarihlerinde
ABD’nin baflkenti Washington’da düzenlenen 31. Türk
Amerikan Konseyi Konferans› s›ras›nda Lockheed Martin 
ile ROKETSAN aras›nda imzaland›. Sözleflme uyar›nca,
ROKETSAN, Lockheed Martin’in teknik deste¤i ile üretim
hatt›nda kullan›lacak özel tak›mlar› tasarlay›p üretecek, 
üretim planlamas›n› yapacak, ilk üretim sonras›nda kalite
kontrol ve kalifikasyon faaliyetlerini gerçeklefltirecek ve seri
üretime geçecek. ROKETSAN’›n üretece¤i tek füze tafl›yan
tüplerin, muharebe sahas›nda daha çok esneklik sa¤lad›¤›
için PAC-3 müflterileri taraf›ndan tercih edildi¤i belirtiliyor.
Sözleflmenin imza töreninde konuflan ROKETSAN Genel
Müdürü Selçuk Yaflar, 20 y›ldan uzun bir süredir füze ve
roket sistemlerinin tasar›m› ve üretimi konular›nda çal›flan
ROKETSAN’›n, yerel bir firmadan uluslararas› bir firmaya
dönüfltü¤ünü vurgulad›. Yaflar, imzalanan sözleflmenin,
PAC-3 sistemine olan talebin artmas›n›n bekledi¤i bölgeye
yak›n bir üretim hatt› kurarak Lockheed Martin’e lojistik bir
avantaj sa¤layaca¤›n› da sözlerine ekledi.

PAC-3 Füze Sisteminin 
Yeni F›rlatma Tüpleri 
ROKETSAN’dan

HÜRKUfi Gün Ifl›¤›na Ç›kt›

Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü (SHGM), 12 Haziran’da yapt›¤› duyuruda, Türk tescilli sivil hava araçlar›nda kullan›lacak

yedek parçalar›n temini için gereken tedarik sisteminin kurulmas› ve gereken önlemlerin al›nmas› konusundaki usul ve

esaslar›n belirlendi¤i, Onayl› Tedarikçi Kurulufllar› Talimat› (SHT Tedarik)’n›n onaylanarak yürürlü¤e girdi¤ini aç›klad›. Yetki

belgesi zorunlulu¤u getiren talimat, yetkilendirilen kuruluflun organizasyonu ve tesisleri ile ilgili bilgileri de içeriyor.

Talimata http://web.shgm.gov.tr/doc5/shttedarik.pdf adresinden eriflilebilir.

SHGM Onayl› Tedarikçi Kurulufllar› Talimat› Yürürlü¤e Girdi

Türk Bafllang›ç ve Temel
E¤itim Uça¤› Gelifltirme

(TBTEU) projesi kapsam›nda
TUSAfi taraf›ndan gelifltirilen
HÜRKUfi turboprop e¤itim
uça¤›, üretim çal›flmalar›n›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan,
27 Haziran’da, TUSAfi
tesislerinde gerçeklefltirilen
görkemli bir törenle 
hangardan ç›kar›ld›.
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Necdet
Özel, Milli Savunma Bakan›
Dr. ‹smet Y›lmaz, Kalk›nma
Bakan› Dr. Cevdet Y›lmaz,
kuvvet komutanlar› ve çok
say›da üst düzey yetkilinin de
kat›ld›¤› törende, uça¤a
ismini veren, Türk
Havac›l›¤›n›n öncülerinden
Vecihi Hürkufl’un k›z› Gönül
Hürkufl fiarman da haz›r
bulundu. S›n›f›n›n en iyi uça¤›
olmas› için tasarlanan
HÜRKUfi; güçlü motor,
ça¤dafl ergonomi, üstün
düflük h›z performans› ve
yenilikçi inifl tak›m› tasar›m›
baflta olmak üzere, di¤er
uçaklar karfl›s›nda kendisine
avantaj sa¤layacak özellikleri
bünyesinde bar›nd›r›yor.
TUSAfi’›n 6 y›ll›k çal›flmas›
sonucunda, s›f›rdan TUSAfi

mühendisleri taraf›ndan
tasarlanan ve TUSAfi’ta
üretilen uçak, Türk havac›l›¤›
için de bir kilometre tafl›
teflkil ediyor. Bundan sonraki
dönemde, uça¤›n yer 
testlerinin gerçeklefltirilmesi,
2013 y›l›n›n Mart ay›nda
Avrupa sivil havac›l›k 
otoritesi EASA ve Sivil
Havac›l›k Genel
Müdürlü¤ünden uçufl izninin
al›nmas› ve ilk uçuflun, 
2013 y›l›n›n Nisan ay›nda
gerçeklefltirilmesi
planlan›yor. HÜRKUfi
sözleflmesi kapsam›nda,
uça¤›n sivil sertifikasyona
sahip A modeli üretilecek;
askeri e¤itim görevleri için
uyarlanm›fl bir kokpite sahip
B modelinin ise üretime
geçebilmesi için gerekli tüm
haz›rl›klar yap›lacak. Silahl›
e¤itim ve yak›n hava deste¤i
gibi görevlerde kullan›lmas›
öngörülen C modeline iliflkin
çal›flmalar da halen TUSAfi
taraf›ndan sürdürülüyor.
Etkinli¤in ayr›nt›lar›n› ve
HÜRKUfi’un teknik
detaylar›n›, bu özel törenin
an›s›na haz›rlad›¤›m›z ve
derginizin bu say›s›yla birlikte
edinebilece¤iniz ücretsiz 
özel ekte bulabilirsiniz.
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Faaliyetlerini geçici olarak
yürüttü¤ü Ankara

Balgat’taki binas›ndan,
Kirazl›dere Mevkii’ndeki eski
binas›n›n bulundu¤u alana
infla edilen yeni binas›na, 
27 Nisan – 2 May›s tarihleri
aras›nda tafl›nan Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM),
yeni binas›n›n resmi aç›l›fl›n›,
15 Haziran’da düzenlenen bir
törenle yapt›. Törene Milli
Savunma Bakan› Dr. ‹smet
Y›lmaz, Milli Savunma Bakan
Yard›mc›s› Hasan Kemal
Yard›mc›, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar,
önceki müsteflarlar Vahit
Erdem, Yalç›n Burçak ve

Prof. Dr. Dursun Ali Ercan ile
Türk Silahl› Kuvvetleri 
temsilcileri, SASAD Yönetim
Kurulu üyeleri ve Türk
Savunma Sanayisi’nden 
üst düzey yetkililer kat›ld›.
Ça¤dafl tasar›m›n›n yan› s›ra
ayd›nl›k ve ferah iç mekânlar›
ile de dikkati çeken yeni bina,
daha iyi ofis ve a¤›rlama
imkânlar›na da sahip.

Binan›n bir di¤er dikkat
çeken özelli¤i ise SSM’nin
artan proje yükünü
kald›racak yeterli say›da
toplant› odas›na sahip
olmas›. Bu konuda
de¤erlendirmelerini
ald›¤›m›z SSM yetkilileri,
ofislerine kapan›p çal›flma
gibi bir seçeneklerinin
olmad›¤›n›, müflterileri ve

savunma sanayisi ile 
ifl birli¤i içinde yürüttükleri
çal›flmalar› için toplant›lar›n
ve toplant›lar›n yap›labilece¤i
uygun mekânlar›n büyük
öneme sahip oldu¤unu
söylediler. Törenin kat›l›mc›lar›,
SSM’nin baflar›l› çal›flmalar›n›,
yeni binas›nda, artan bir
etkinlikle yerine getirece¤i
noktas›nda birlefltiler.

SAVUNMA
HABER

SSM, Yeni 
ve Ça¤dafl
Binas›na
Kavufltu
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D efense News dergisi taraf›ndan her y›l yay›nlanan ve
dünyan›n en önde gelen 100 savunma flirketini listeleyen

“Top 100” listesinde, bu y›l, ilk kez Türkiye’den iki firma birden
yer ald›. Haftal›k yay›nlanan derginin, 18 Haziran tarihli
say›s›nda yer verilen listede, ASELSAN 76. s›raya yükselirken;
TUSAfi ilk defa yer ald›¤› listeye 83. s›radan girdi.
Haftal›k yay›nlanan di¤er önde gelen dergilerden Aviation
Week’in derledi¤i ve savunma ve havac›l›k firmalar›n›n yer
ald›¤› “Top Performing Companies” (En iyi performans
gösteren flirketler) ve Flight International dergisinin sadece
havac›l›k firmalar› aras›nda derledi¤i “Top 100” gibi baflka 
listeler olsa da Defense News Top 100 listesi, sadece savunma
alan›na yönelik ve benzerlerine göre daha genifl bir liste
olarak dikkat çekiyor. ASELSAN, 3 y›l önce 93’üncü s›radan
girdi¤i listede, önceki y›l 86, geçen y›l da 80’inci s›rada yer
alm›flt›. Bu y›l 76’nc› s›raya yükselen ASELSAN’›n hedefi, yak›n
gelecekte ilk 50’ye girmek. Listeye bu y›l ilk defa giren TUSAfi

ise tüm göstergelerle h›zl› bir yükselifl yaflayaca¤›n›n ipuçlar›n›
veriyor. Son aylarda gerek sivil alanda gerekse askeri alanda
arka arkaya yapt›¤› teslimatlar ve törenlerle de gündemden
düflmeyen TUSAfi, özellikle ANKA, ATAK, Genel Maksat
Helikopteri ve HÜRKUfi projelerindeki geliflmeler 
do¤rultusunda, k›sa sürede listenin üst s›ralar›na ç›kabilecek
potansiyeli tafl›yor. Dünyan›n geri kalan›, özellikler ABD ve 
AB ülkeleri için ise durum pek iç aç›c› gözükmüyor. Defense
News, listenin yan›nda yay›nlad›¤› de¤erlendirmede, geçen
seneki listeye göre, toplam savunma cirosunda, yaklafl›k 
yüzde 1’lik bir düflüfl görüldü¤ü belirtildi. Ayn› zamanda,
flirketlerin toplam cirosunda savunman›n pay›, yüzde 32,8’den
yüzde 30,8’e düfltü. Dergi, özellikle ABD’nin genel bütçe
k›s›nt›lar› çerçevesinde, savunma bütçesinde yap›lmas›
düflünülen dramatik kesintiler gerçekleflirse, gelecek seneki
listenin içeri¤inin çok daha de¤iflik olabilece¤ini ve büyük 
sürprizler yaflanabilece¤ini vurgulad›.

Eurofighter uçaklar›n›n ilk
sürümü olan Tranche 1

için imzalanan ana gelifltirme
sözleflmesinin sona
ermesinin ard›ndan, 
BAE Systems bünyesinde
kurulan yetenek idame ekibi,
Tranche 1 uçaklar›n›
gelifltirmeye devam ediyor.
Drop 1 olarak adland›r›lan 
ve Libya’da görev yapan
‹ngiliz uçaklar›nda muharebe
tecrübesi de kazanan
iyilefltirmenin ard›ndan,
Trance 1 Drop 2
iyilefltirmesinin ‹ngiliz 
uçaklar›na uygulanmaya
baflland›¤›, BAE Systems
taraf›ndan 21 Haziran’da
aç›kland›.
Drop 2 kapsam›nda, genifl 
bir aviyonik sistem yelpazesi
iyilefltirmelere tabi tutuluyor.
Bunlar aras›nda; göstergeler,
kontroller, taarruz sistemleri,

tan›ma sistemleri, kendini
koruma sistemleri ve 
haberleflme sistemleri yer
al›yor. ‹yilefltirmeler, ayn›
zamanda uça¤›n göreve haz›r
olma ve desteklenebilirlik
performans›n› da artt›r›yor.
Drop 2 iyilefltirmesi 
uygulanan ilk uçak, ilk
uçuflunu 2 May›s tarihinde
gerçeklefltirdi. Geliflmelerden
oldukça memnun kalan ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤› yetkilileri,
Drop 3 ve 4 iyilefltirme 
programlar› üzerinde
çal›flmak konusundaki 
isteklerini ifade ettiler.
Bir di¤er Eurofighter
kullan›c›s› ülke olan
Almanya’dan ise Haziran
ay›nda bir tatbikat kat›l›m›
haberi geldi. Alman Hava
Kuvvetlerinden 8 adet
Eurofighter uça¤›, 11-22
Haziran tarihleri aras›nda,

ABD’de gerçeklefltirilen 
Red Flag (K›rm›z› Bayrak) 
tatbikat›na kat›ld›. Alaska’da
yap›lan tatbikat için Atlantik
Okyanusu üzerinden yaklafl›k
8000 km’lik bir yolculuk
yapan uçaklara, Alman Hava
Kuvvetlerinin A310 tanker
uçaklar› efllik etti. Uçaklar,
tatbikat süresince öngörülen
102 uçufltan 98 tanesini
gerçeklefltirerek yüzde 96’l›k
bir göreve haz›rl›k performans›

gösterdi. Tatbikat s›ras›nda
dost kuvvetler aras›nda yer
alan Eurofighter pilotlar›,
hem uçaklar›n›n performans›n›
böyle bir zorlu tatbikatta
görme f›rsat› yakalad›lar
hem de en güncel hava savafl
taktiklerini müttefikleri ile
birlikte uygulama imkân›
buldular. Tatbikata Almanya
ve ABD’nin yan› s›ra Polonya,
Japonya ve Avustralya da
kat›ld›.

S›ra fiirket Ülke Geçen Seneki 2011 Y›l› 2010 Y›l› Savunma Cirosu Toplam Savunma Cirosu 
S›ralama Savunma Cirosu Savunma Cirosu De¤iflimi Ciro Yüzdesi

1 Lockheed Martin ABD 1 43.978 42.800 %2,8 46.499 %94,6

2 Boeing ABD 4 30.700 30.858 -%0,5 68.735 %44,7

3 BAE Systems ‹ngiltere 2 29.130,2 33.109,5 -%12 30.723 %94,8

76 ASELSAN Türkiye 80 848,4 762,2 %11,3 899,6 %94,3

83 TUSAfi Türkiye - 737,8 455 %65,8 848,7 %86,9

DEFENSE NEWS TOP 100 2012 L‹STES‹ – ‹lk üç flirket ve Türk firmalar› (Tüm mali rakamlar milyon dolar cinsindendir)

Dünyan›n En Büyükleri Listesine TUSAfi 
H›zl› Bir Girifl Yapt›; ASELSAN ‹lerlemesini Sürdürüyor

Eurofighter Typhoon Güncel
Kalmaya Devam Ediyor
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D assault Systèmes (DS) taraf›ndan düzenlenen ve 

art›k gelenekselleflen “Türkiye 3D Experience 

Forumu”nun üçüncüsü, 14 Haziran’da, ‹stanbul Marriott 

Hotel Asia’da, firman›n üst düzey yöneticilerinin ve 

ifl ortaklar›n›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

Ürün Yaflam Döngüsü Yönetimi (PLM) ve 3 boyutlu (3D) 

mühendislik çözümleri ile kendisini dünya lideri olarak 

tan›tan DS’nin, bu y›lki forumu da geçti¤imiz y›llarda 

oldu¤u gibi kat›l›mc›lar› etkileyecek bir gösteri ile bafllad›. 

Kumdan resim yapan bir sanatç›n›n DS’nin 

“3D Deneyimler” konsepti üzerine kurulu flovu 

büyük be¤eni toplad›.

fiovun ard›ndan aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere sahneye

ç›kan DS Türkiye Ülke Müdürü Burak Süsoy, ifl ortaklar›n›n

foruma göstermifl oldu¤u ilgiden dolay› duyduklar› 

memnuniyeti dile getirdi ve yaklafl›k 750 y›l önce icat edilen

pusulan›n, DS’nin mevcut ve potansiyel müflterilerine 

yeni ufuklar açacak flekilde yorumlad›¤› 3D Deneyim 

pusulas›n› anlatt›.

Örnek Yat›r›m
DS Global ‹liflkiler ve Topluluklardan Sorumlu K›demli 

Baflkan Yard›mc›s› Philippe Forestier ile DS’nin Türkiye 

ve Fransa’dan üst düzey yöneticileri, teknik uzmanlar›, 

Türkiye’deki mevcut ifl ortaklar› ve müflterilerinin de 

kat›ld›¤› etkinli¤in onur konu¤u ise Fransa’n›n Türkiye 

Büyükelçisi Laurent Bili oldu.

Süsoy’un aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan söz alan Bili, 

ilk olarak Frans›z flirketlerinin Türkiye pazar›na olan 

ilgisinin artarak devam etti¤ini vurgulad› ve flu anda 

dünyan›n 18 büyük ekonomisinden biri olan Türkiye’nin, 

en büyük ilk 10 ekonomi aras›na girme hedefine de 

de¤inerek, Türkiye’nin bu kayda de¤er baflar›s›n›n 

Fransa’da büyük ilgi uyand›rd›¤›n› ve Frans›z flirketlerinin

Türkiye pazar›na olan ilgisinin sürekli artt›¤›n› söyledi.

2009’da ‹stanbul ofisini açarak Türkiye pazar›nda 

yer alan DS’nin, yapt›¤› yat›r›mla Türkiye-Fransa aras›nda,

bilim ve teknoloji alan›nda ifl birli¤ine büyük katk› 

sa¤lad›¤›n› belirten Bili, Büyükelçilik olarak DS’nin 

Türkiye’ye yat›r›m›n› örnek bir yat›r›m olarak 

gördüklerini söyledi.

Bili’nin konuflmas›n›n ard›ndan “Gelecek” bafll›kl› sunumu

ile bu y›l kat›l›mc›lar›n karfl›s›na ç›kan ana konuflmac› 

ise Brightwell Holdings Yönetim Kurulu Baflkan› Alphan 

Manas’t›. Sunumunda olaylara farkl› aç›lardan bakman›n

önemi ve inovasyon-verimlilik iliflkisi üstünde duran 

Manas, ça¤›m›zda en büyük ve en güçlülerin de¤il, adapte

olanlar›n hayatta kalaca¤›n› ve 21. yüzy›l fütürizminin, 

bilgi teknolojilerini kullanarak alternatif senaryolar 

yaratabilmek üzerine kuruldu¤unu belirtti.

Manas’tan sonra söz alan Baflkan Yard›mc›s› Forestier ise

DS’nin gelecek stratejisini; sosyal, endüstri ve deneyim 

olmak üzere üç ana bafll›k alt›nda toplad›¤›n› ve DS’nin 

kendisini art›k bir “3D Deneyim” flirketi olarak 

konumland›rd›¤›n› aç›klad›.

Forumun bir sonraki oturumunda ise 

“Bizi Müflterilerimizden Dinleyin” diyen DS ekibi, 

DS Türkiye Sat›fl Yöneticisi ‹lker Tarkan’›n oturum 

baflkanl›¤›nda, yenilikçi çözümlerini kullanan TÜPRAfi, 

Standart Profil ve Gürallar firmalar›n›n yetkililerini 

a¤›rlad› ve kat›l›mc›lar, bu firmalarda yaflanan dönüflüm 

öykülerini, firmalar›n kendi a¤z›ndan dinleme f›rsat› 

yakalad›.

DS Türkiye Teknik Ekibinin “Saat V6: Mühendislikten 

‹malata ‹flbirli¤i” bafll›kl› 3D deneyim platformu sunumu 

ve DS uzmanlar›ndan Victorien Miniere’nin “3D Deneyim

Platformu Endüstri Liderlerinin Tüketici Deneyimi 

Yaratmas› için Hizmetinizde” bafll›kl› sunumu ile devam

eden forumun sabah oturumlar›n›n son konuflmac›s› ise

teknoloji ortakl›¤› sayesinde rekabet avantaj› sa¤lamak 

üzerine bir sunum yapan HP’nin Türkiye Bask› ve 

Görüntüleme Grubu Yöneticisi Emre Cankurtaran’d›.

Tüm gün süren Türkiye 3D Deneyim Forumu’nun 

ö¤leden sonra düzenlenen paralel oturumlar›nda ise 

“Endüstriyel Ekipman”, “Otomotiv”, “Havac›l›k ve 

Savunma” ve “Moda, Konfeksiyon ve Perakende” 

ana bafll›klar› alt›nda DS’nin konusunda uzman 

yöneticilerinin yan› s›ra ifl ortaklar› da deneyimlerini 

ve pazardaki son geliflmeleri kat›l›mc›larla paylaflt›.

DS’nin uzun vadeli stratejisinde önemli bir yer teflkil eden

“3D Deneyim” kavram› ve bunlar›n ifl ve günlük hayata 

etkilerinin tart›fl›ld›¤› forumda, DS ekibi 300’den fazla 

kifliyi a¤›rlad› ve baflar›l› bir etkinli¤i daha 

geride b›rakt›.

Dassault Systèmes’den 
Üç Boyutlu Deneyimler

3D DENEY‹M PUSULASI DS Türkiye Ülke Müdürü Burak Süsoy, Fransa Türkiye Büyükelçisi
Laurant Bili, DS K›demli Baflkan Yard›mc›s› Philippe Forestier 

(soldan sa¤a)
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Airbus Military ve Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.
(TUSAfi), Türkiye’de ortak bir flirket kurmak için 

28 May›s’ta, TUSAfi tesislerinde gerçeklefltirilen bir törenle, 
bir mutabakat muht›ras› imzalad›. Törene, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Yalç›n
Kaya, Airbus Tedarik Zincirinden Sorumlu Baflkan Yard›mc›s›
Klaus Richter, Airbus Military Hukuk Musaviri Sharon Pearman,
Airbus Military Türkiye Servis Program Müdürü Matthias Fink
ve TUSAfi Yap›sal Grup Baflkan› Bekir Ata Y›lmaz baflta olmak
üzere, Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›, TUSAfi ve Airbus Military
yetkilileri kat›ld›. Airbus Military Türkiye (AMTR) ad› alt›nda
hizmet verecek olan flirketin; Türk kanunlar›na tabi olmas›,
Türkiye’nin sahip olaca¤› A400M’lerin yan› s›ra ileride A400M
sahibi olacak di¤er kullan›c›lara da destek vermesi ve TUSAfi ve
Airbus Military yönetiminde olmas› öngörülüyor. Bundan 
sonraki ad›mda, flirketin yönetim yap›s›na karar verilecek ve
sermaye ihtiyaçlar› belirlenecek. Sivil havac›l›k alan›nda da
Airbus Military’nin üst kuruluflu Airbus ile çal›flmalar›n›
sürdüren TUSAfi, Airbus Section-18 Program›'nda yürütülmekte
olan SQIP (Supply Chain & Quality Improvement Program /
Tedarik zinciri ve kalite gelifltirme program›) kapsam›nda
göstermifl oldu¤u baflar›l› performans neticesinde, Airbus
taraf›ndan "Best Performer" (En ‹yi Performans Gösteren)
ödülüne lay›k görüldü. TUSAfi taraf›ndan 1 Haziran’da yap›lan
aç›klamada, ödülü, Uçak Yap›sal – Program Müdürü Murat
Tamaç ve Kurumsal Geliflim Müdürü Bora Büyük’ün, Fransa'n›n
Toulouse flehrinde düzenlenen törende ald›klar› bildirildi.

Türkiye, ilk A400M uça¤› ile ilgili haz›rl›klar›n› yaparken 
uçak da yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. A400M, 
son olarak NH Industries NH90 ve Eurocopter EC725
helikopterlerini sorunsuz bir flekilde nakledebilece¤ini 
gösterdi. Firma taraf›ndan 18 Haziran’da yap›lan aç›klamada,
Almanya’n›n Holzdorf hava üssünde ve Fransa’n›n 
Toulouse flehrinde yap›lan denemelerde, NH90 ve EC725
helikopterlerinin, Grizzly 4 adl› A400M prototipine baflar›yla
yüklendi¤i ve uçaklardan indirildi¤i bildirildi. Uçaklar›n askeri
harekâta haz›r olmas› için gerekli olan bu deneme, ayn›
zamanda A400M’nin kargo kapasitesine yönelik gerçek hava
araçlar›yla yap›lan ilk deneme oldu. Helikopterler, boyutlar›
itibari ile en zor yükleri oluflturuyor. Uça¤›n di¤er askeri 
yüklerle denenmesi ile ilgili çal›flmalar, önümüzdeki 
dönemde devam edecek.
Airbus Military’nin ürün yelpazesinde yer alan di¤er uçaklar›n
sipariflleri ile ilgili haberler de h›z kesmiyor. Haziran ay›n›n
siparifli Kamerun’dan geldi. Airbus Military, 6 Haziran’da
yay›nlad›¤› bas›n bülteninde, Kamerun Hava Kuvvetlerinin 
1 adet CN235 uça¤› alaca¤›n› aç›klad›. CN235’in en yeni
müflterisi olan Kamerun, 6 ton yük tafl›ma kapasiteli uça¤›,
nakliye filosunun modernizasyonunun ilk ad›m› olarak 
kullanacak. Firma, Kamerun’un seçiminde, CN235’in çok
yönlü kullan›m›n›n ve düflük operasyon ve idame 
masraflar›n›n etkili oldu¤unu özellikle vurgulad›. Bu son
sipariflle birlikte CN235 sipariflleri 276; CN235 kullan›c›lar› ise
43’e yükseldi.

Airbus Military ve TUSAfi, Türkiye’de Ortak fiirket Kuracak
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F-35 projesinde Haziran
ay›nda Norveç cephesinden

iki önemli haber geldi.
Norveç Savunma Bakanl›¤›,
15 Haziran’da yapt›¤› 
aç›klamada, ilk 2 adet F-35
uça¤› için siparifl verdiklerini,
ayr›ca Kongsberg liderli¤inde
yürütülen JSM (Joint Strike
Missile / Müflterek Taarruz
Füzesi)’nin gelifltirme
faaliyetlerinin nihai aflamas›n›
bafllatma karar›n› ald›klar›n›
bildirdi. Asl›nda bu iki karar
birbiri ile ba¤lant›l›yd›.
Norveç, JSM’nin F-35 
uçaklar›na entegre
edilece¤ine dair garantiyi,
ABD Savunma Bakan› Leon
Panetta’n›n Norveçli Savunma
Bakan› Espen Eide’ye yazd›¤›
bir mektup ile ald› ve bunun
ard›ndan F-35 sipariflini

verdi. Norveç, Penguin füzesi
ile bafllayan ve NSM (Naval
Strike Missile / Deniz
Taarruz Füzesi) ile devam
eden baflar›l› bir füze 
program›na sahip. NSM’nin
geliflmifl ve kara hedeflerine
karfl› da kullan›labilecek
sürümü olarak gelifltirilen
JSM’yi, hem kendi F-35
uçaklar›nda kullanmay› hem
de di¤er F-35 kullan›c›lar›na
ihraç etmeyi planlayan
Norveç, bir süredir füzenin
uça¤a entegrasyonu için
ABD’nin garantisini bekliyordu.
Füzenin potansiyel pazar›n›n,

3,3 ila 4,2 milyar dolar
aras›nda oldu¤u
de¤erlendiriliyor. Norveç
taraf›ndan, 2008 y›l›nda
seçilen F-35, ülke tarihinin
en büyük kamu al›m›n›n
baflkahraman› olacak.
Norveç’in 15 Haziran’da
siparifl etti¤i ilk 2 uça¤›n yan›
s›ra 2016 y›l›nda 2 uçak daha
siparifl etmesi bekleniyor. Bu
4 uça¤›n da ABD’de kalarak
e¤itim amac›yla kullan›lmas›,
Norveç’te kullan›lacak ve
say›lar›n›n 48 adede
ulaflmas› beklenen uçaklar›n
ise 2017 y›l›ndan itibaren

siparifl edilmeye bafllanmas›
planlan›yor. Her ne kadar 
F-35 uçaklar›n›n gerçek
fiyat›, dünya savunma 
sektörünün üzerinde
anlaflma sa¤layamad›¤› çok
tart›flmal› bir konu olsa da
Norveç Savunma Bakanl›¤›,
F-35 uçaklar›n›n sat›n
al›nmas› için gerekecek
ödene¤in, 2012 rakamlar› ile
10 milyar dolar› bulaca¤›n›n
tahmin edildi¤ini bildirdi.
Norveç Parlamentosu da 
14 Haziran’da savunma
bütçesinde önemli bir art›fl
yap›lmas›n› onaylad›.

Norveç’ten 
F-35 ‹çin 
Al-Ver Takti¤i
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Silahl› kuvvetlerin icra
edece¤i nehir geçifl ope-
rasyonlar› s›ras›nda, am-

fibi araçlar›n nehre girifl ve ç›k›-
fl› için uygun k›y›lar›n bulunma-
s›, her zaman mümkün olmu-
yor veya uygun k›y›lar›n oldu¤u
bölgeler, askeri harekât aç›s›n-
dan dezavantaj yaratabiliyor.
Bu nedenle, amfibi harekât ya-
p›labilecek bölgelerin seçimin-
de esnek olabilmek, silahl›
kuvvetlerin hareket ve operas-
yon kabiliyetinin artt›r›lmas›
aç›s›ndan kritik önem tafl›yor.

Amfibi araçlar›n suya girebil-
meleri için e¤im, genifllik, top-
rak sertli¤i ve yüzey düzgünlü-
¤ü gibi k›y› özelliklerinin, farkl›
araçlar›n harekât kabiliyetleri-
ne göre uygun hale getirilmesi
gerekir. Bu amaçla kullan›la-
bilen standart askeri ifl maki-
neleri bulunmakla beraber, bu
araçlar›n yüzme imkân ve ka-
biliyeti olmad›¤›ndan, karfl› k›-
y›n›n da ayn› flekilde haz›rlan-
mas› gereksinimini sa¤laya-
mazlar. Karfl› k›y›n›n da haz›r-
lanmas› için araçlar›n nehrin

di¤er taraf›na nakliyesine ihti-
yaç duyulur. Ancak nakliye ge-
reksinimi, operasyonun esnek-
li¤ini ve baflar› flans›n› azaltan,
ayn› zamanda da harekât›n sü-
resini etkileyen bir etmendir.
Standart askeri ifl makineleri-
nin kullan›m› ile ilgili di¤er bir
k›s›t ise ço¤unlukla bu araçla-
r›n harekât bölgesine nakliyesi
için, di¤er tafl›y›c› araçlara ge-
rek duyulmas›d›r.
Bu zafiyetin giderilmesi mak-
sad›yla, Türk Silahl› Kuvvetle-
rinin kullan›m›na yönelik, ne-
hir geçifl operasyonlar›nda her
iki k›y›n›n da geçifle uygun hale

getirilmesini sa¤layacak, yeni
bir amfibi ifl makinesinin gelifl-
tirilmesi ihtiyac› ortaya ç›kma-
s› sonras›nda AZM‹M projesi
tan›mland›. Projenin yurt içi
gelifltirme modeli olarak aç›-
lan ihalesini ise FNSS kazand›.
Sözleflmesinin 10 Mart 2009’da
imzalanmas›n›n ard›ndan 
15 Haziran 2009’da bafllat›lan
proje, askeri araç gelifltirme
için çok k›sa say›labilecek bir
süre olan 42 ay içinde, 12 adet
AZM‹M arac›n›n; araca ait tek-
nik dokümantasyon ve el ki-
taplar›n›n ve yedek parça ve
destek donan›m›n›n teslimat›n›

ANAL‹Z
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Yüzebilen Askeri 
‹fl Makinas›: AZM‹M

Yüzebilen Askeri 
‹fl Makinas›: AZM‹M

Geçilmesi zor do¤al engeller olan nehirler, yüzy›llard›r ülkelerin s›n›rlar›n›

olufltururken, bir askeri harekât›n da kaderini belirliyor. Art›k tamamen mekanize

hale gelmifl ordular için bile nehirler, önemli engeller olmaya devam ediyor. 

Yine de modern istihkâm birliklerinin ellerinde, ça¤dafl ve yenilikçi araçlardan

oluflan kozlar var. FNSS Savunma Sistemleri A.fi. (FNSS) taraf›ndan gelifltirilen

Amfibi Z›rhl› ‹stihkâm ‹fl Makinesi (AZM‹M) de bunlardan birisi.

Bar›fl ASLAN* / editör@savunmahaber.com
*FNSS, AZM‹M Proje Teknik Lideri
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kaps›yor. Tamamen yurt içi ta-
sar›m ve gelifltirme ve büyük
ölçüde yurt içi üretim yolu ile
hayata geçirilen AZM‹M projesi
kapsam›nda yap›lan tasar›m
çal›flmalar›nda, FNSS’nin ya-
p›sal tasar›m, malzeme tekno-
lojileri, kaynak teknolojileri ve
hidrolik elektronik sistem ta-
sar›m kabiliyetleri kullan›ld›.
Ayr›ca üniversitele-
rin modelleme ve
simülasyon alt-
yap›lar›ndan ya-
rarlan›ld› ve
üniversiteler

ve araflt›rma kurumlar›yla ifl
birli¤i yap›ld›.

Bir ‹fl Makinas›ndan Öte
AZM‹M; amfibi, z›rhl›, paletli,
1 operatör ve 1 mürettebat ile
kullan›lan bir istihkâm ifl ma-
kinesi. ‹fl makinas› olarak kü-
reme, düzleme, tafl›ma ve ka-
z›ma operasyonlar›n› yapabi-
len AZM‹M, standart ifl maki-
nelerinden farkl› olarak, ge-

rekli durumlarda a¤›rl›¤›n›
artt›r›p ifl yapabilme kapasite-
sini yükseltmek için balast
haznesine toprak zeminden
balast alma yetene¤ine ve
operasyon sonunda bu balas-
t› boflaltma sistemine sahip-
tir. S›radan ifl makinelerinde
araç sabit, dozer b›ça¤› hare-
ketli iken AZM‹M’in dozer b›-
ça¤›, araca sabittir. Özel hid-
rolik süspansiyon sistemi sa-

yesinde, AZM‹M’in önü alçal-
t›l›p yükseltilebilir ve bu flekil-
de, b›ça¤›n›n veya balast haz-
nesinin zemine temas› ve giri-
fli sa¤lanabilir. Bu sayede da-
ha etkili kaz›ma ve küreme ifl-
lemi yap›l›r. Ayr›ca bu ifllem-
ler, araç hareket halinde iken
de gerçeklefltirilebilir.
AZM‹M, referans ald›¤› BAE
Systems ürünü M9 ACE 
(Armored Combat Earthmover
/ Z›rhl› Muharebe Buldoze-

ri)’den daha yeni teknoloji-
ye ve daha geliflmifl

özelliklere sahip olma-
s› ile ayr›lmaktad›r.
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FNSS SYHK Cephesinde de Bofl Durmuyor
AZM‹M ile ilgili çal›flmalara paralel olarak FNSS, gelifltirdi¤i bir di¤er araç olan Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü (SYHK)’nün 10 ay boyunca süren ve kara ve su görevlerinden oluflan dayan›kl›l›k testlerini de
baflar›yla tamamlad›.
Testin gerçeklefltirilmesi için mühendisler, teknik dan›flmanlar, araç kullan›c›lar› ve Kara Kuvvetleri
Komutanl›¤› (K.K.K.l›¤›)’ndan gelen nezaretçilerden oluflturulan bir ekiple fiereflikoçhisar’da Test
Kontrol Merkezi kuruldu. Testler, Haziran 2011’den Nisan 2012’ye kadar yaz ve k›fl dönemlerindeki zorlu
flartlarda aral›ks›z sürdürüldü.
FNSS yetkilileri, testin amac›n›n K.K.K.l›¤› envanterine yeni eklenecek olan SYHK sisteminin güvenilirlik,
kullan›ma haz›rl›k ve idame edilebilirlik de¤erlerinin bulunmas›; ayr›ca kullan›m ömrü boyunca
karfl›laflabilece¤i programl› ve program d›fl› bak›m gereksinimlerinin belirlenmesi oldu¤unu belirttiler.
Testler kapsam›nda, fiereflikoçhisar’da yer alan test parkurunda, oranlar› FNSS tasar›m bölümü
taraf›ndan belirlenen arazi, stabilize ve asfalt etaplar›nda, toplamda 15.000 km yol yap›ld›. SYHK 
sistemi, zorlu kara koflullar›n›n yan› s›ra üzerinde Z›rhl› Muhabere Arac› (ZMA) yüklü ve yüksüz halde
Kesikköprü Baraj Gölü ve FNSS test havuzunda, toplam 180 saatlik su görevini baflar›yla yerine getirdi.
Gerçeklefltirilen testlerle, sistemin gerçek flartlarda de¤erlendirilmesi sa¤land› ve günlük olarak
kaydedilen verilere göre gerekli görülen iyilefltirmeler, seri üretilecek araçlara yans›t›lmak üzere 
belirlendi. Dayan›kl›l›k testi sonunda, SYHK sisteminin ömrü boyunca bak›m ve idamesi için gerekli olan
tüm bilgiler K.K.K.l›¤›na sa¤land›. Böylece, yenilikçi bir ürün olan ve en son 13 Haziran’da, Teknoloji
Ödülleri Jüri Özel Ödülü’nü kazanan SYHK, ayn› zamanda olgun bir ürün oldu¤unu da gözler önüne serdi.



AZM‹M’in sahip oldu¤u özel-
liklerden en önemlileri; am-
fibi olmas› ve 2 mürettebat
ile kullan›labilmesidir. Ayr›ca
AZM‹M’de gece ve gündüz
kameralar› ve çok fonksiyon-
lu LCD ekran gibi modern
elektronik sistemler ve klima
bulunmaktad›r. AZM‹M’in
araç gövdesi, alüminyum
malzemeden ve yüzme ge-
reksinimleri göz önünde bu-
lundurularak tasarlanm›flt›r.
Hidrolik, güç ve güç aktarma
sistemleri, modern ekip-
manlarla donat›larak tasar-
lanm›fl ve bu sayede araç
yüksek manevra kabiliyetine
ve performansa sahip ol-
mufltur.
Güç grubunda, Allison tam
otomatik transmisyon ve Cat
dizel motor kullan›lan 
AZM‹M, karada 45 km/sa h›z-
la hareket edebilmekte ve bu
sayede, harekât bölgesine,
bir tafl›y›c›ya gerek duyma-
dan, di¤er askeri araçlarla
beraber intikal edebilmekte-
dir. Araç, üzerinde bulunan
iki adet su jeti sayesinde,
ak›nt›l› sularda 360 derecelik
yüksek manevra kabiliyeti ile
yüzebilmektedir.

Projede Sona Gelindi
AZM‹M projesi tasar›m, pro-
totip gelifltirme ve seri üre-
tim olmak üzere üç dönem
olarak planland›. Tasar›m ve
prototip gelifltirme dönemin-

de, gelifltirilen 1 adet prototip
araç ile toplamda 14 adet çok
kapsaml› sistem ve alt sis-
tem kalifikasyon testi ta-
mamland›. Bu süreçte, ürü-
nün detay tasar›m› da ortaya
ç›kt› ve onayland›.
Kalifikasyon testleri, 2011 y›-
l›nda, Konya Karap›nar’da
yap›lan may›n testi ve bunu
izleyen, uluslararas› akredite
laboratuvarlarda yap›lan ba-
listik testler ile bafllad›. Bu
testlerle, AZM‹M’in kara ma-
y›nlar›na ve z›rh delici mer-
milere karfl› dayan›m› kan›t-
land›. Sonras›nda, AZM‹M’in
operasyonel performans
testleri gerçeklefltirildi ve bir
ifl makinas› olarak kaz›ma,
küreme, balast alma ve tafl›-
ma ve düzleme yetenekleri,
Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› ve Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› heyetleri taraf›ndan
onayland›.
Kalifikasyon testleri kapsa-
m›nda, bir kara arac›na ilk de-
fa aç›k arazi ortam›nda uygu-
lanan EMI (Electromagnetic
Interference / Elektromanye-
tik Giriflim) ve EMC (Elektro-
magnetic Compatibility /
Elektromanyetik Uyumluluk)
testleri, TÜB‹TAK nezdinde
yap›ld› ve AZM‹M, bir kara
arac›n›n karfl›laflabilece¤i
öngörülen tüm EMI/EMC
flartlar›ndan baflar›yla geçti.
Haziran ay›nda ise AZM‹M’in
amfibi özelli¤inin test edil-

mesine yönelik olarak Suda
Performans testleri gerçek-
lefltirildi ve 1,5 m/sn ak›nt›l›
suda baflar›yla operasyon ya-
pan AZM‹M’in manevra kabi-
liyeti de onayland›.
AZM‹M ile yap›lan di¤er
önemli kalifikasyon testleri
ise Karada Performans Tes-

ti, Yak›t Sarfiyat Testi, So-
¤ukta Çal›flt›rma Testi ve
So¤utma Sistemi Testi oldu.
Testlerin tamamlanmas› ile
bafllayan seri üretim döne-
minde, 2012 y›l› sonuna ka-
dar 12 adet AZM‹M’in üreti-
mi, kabul ve kontrol testleri
tamamlanacak.

ANAL‹Z
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AZM‹M Teknik Özellikleri

Mürettebat : 2

Muharebe Yüklü A¤›rl›k (balast yükü hariç) : Azami 20 ton

Süspansiyon : Hidrolik

Azami H›z : +40 km/sa

Hendek Geçme Kabiliyeti : +150 cm

Dik E¤im T›rmanma Kabiliyeti (balast yüklü) : +%60 (yaklafl›k 31 derece)

Yan E¤im Geçme Kabiliyeti (balast yüklü) : +%30 (yaklafl›k 17 derece)

Dik Engel Geçme Kabiliyeti : +40 cm

Menzil : +400 km

Çal›flma S›cakl›¤› : -32 santigrat derece ile

+49 santigrat derece aras›

Di¤er Özellikler : Sis havanlar›

Art› bas›nçl› tip 

KBRN donan›m›

Gece görüfl için termal 

kamera

Personel bölmesi taban› için

may›n korumas›

Z›rh

Motor bölmesi sabit 

yang›n söndürme sistemi

15 ton kapasiteli kurtarma vinci

1,5 m/sn ak›nt› h›z›ndan zorlu

koflullarda amfibi kullan›m

imkân›





T USAfi tesislerinde, Sa-
vunma Sanayii Müste-
flar› Murad Bayar'›n da

kat›l›m›yla düzenlenen tö-
rende protokol imzalanan
firmalar, alfabetik s›rayla;
COfiKUNÖZ (Eskiflehir), 
EPS‹LON HAVACILIK (Anka-
ra), HMS MAK‹NA (‹zmir),
KÜÇÜKPAZARLI (Ankara),
MEGE TEKN‹K (Ankara),
MFK MAK‹NA (Bursa), 
M‹KRON MÜHEND‹SL‹K (An-
kara), UYGUR SAVUNMA
(Ankara), YEPSAN SAVUNMA
(Bursa) ve YÜKSEL KOMPOZ‹T
(Ankara) fleklinde s›raland›.
Bu firmalar aras›nda bulu-
nan YÜKSEL KOMPOZ‹T, he-
nüz TUSAfi’tan bir siparifl al-
mam›fl olmas›na ra¤men,
TUSAfi’›n stratejik ortaklar›
aras›na girmeyi baflararak
gelecekte önemli ifllerin alt›-
na imza ataca¤›n›n sinyalleri-
ni verdi.

TUSAfi, Yan Sanayi ile
Birlikte Büyüyor
Tören s›ras›na ilk konuflma-
y›, TUSAfi Genel Müdürü
Muharrem Dörtkafll› yapt›.

Sözlerine mevcut durumu
geçmiflle karfl›laflt›rarak
bafllayan Dörtkafll›, benzer
bir töreni 2006 y›l›nda yap-
t›klar›n›; o s›ralarda ifl ha-
cimlerinin yaklafl›k 2 milyon
saat oldu¤unu; bunun da
40’ta 1’i olan 50.000 saati
yan sanayiye verebildikleri-
ni; bu iflçili¤e karfl› yapt›kla-
r› ödemenin de yaklafl›k 2
milyon dolar oldu¤unu an-
latt›. Dörtkafll›, o zamanlar
TUSAfi’›n a¤›rl›kl› olarak
montaj ve üretim ifli yapt›¤›-
n›, mühendislik ifllerinin da-
ha az oldu¤unu hat›rlatarak
yan sanayiye verdikleri iflle-
rin de ço¤unlukla kapasite
dar bo¤azlar›n› gidermeye
yönelik oldu¤unu belirtti. Bu

bilgilerden sonra 2011 ra-
kamlar›n› veren Dörtkafll›,
geçen sene yan sanayiye ak-
tard›klar› iflin, iflçilik saati
olarak de¤erinin 1,2 milyon
saat oldu¤unu, bunun için
yapt›klar› ödemenin ise 40
milyon dolara ulaflt›¤›n› söy-
ledi. ‹ki dönem aras›nda te-
sellüm edilen parça say›s›n-
daki de¤iflim ise 15.000 par-
çadan 600.000 parçaya art›fl
olarak gerçekleflti. TUSAfi,
halen 94 firma ile 5400 ka-
lem parçan›n üretimini ve il-
gili süreçleri konufluyor.
Dörtkafll›, yan sanayiye ver-
dikleri ifllerin niteli¤i ile ilgi-
li bilgileri de aktard›. 2005-
2006 dönemindeki politika-
lar›n›n; talafll› imalat, kablaj

ve tak›m / aparat üretiminin
yan sanayiye aktar›lmas› yö-
nünde oldu¤unu; bugün ise
kompozit detay üretimi, sac
metal ve alt montaj ifllerini
de vermeye bafllayacaklar›n›
ifade etti. Bugün için, vere-
bilecekleri iflin çok büyük bir
bölümünü hâlihaz›rda yan
sanayiye aktard›klar›n›; da-
ha fazla ifl verebilmek için,
TUSAfi’›n da büyümesi ge-
rekti¤ini söyleyen Dörtkafll›,
bunun gerçekleflebilesi için
yan sanayinin sertifikasyonu
ile ilgili ek ad›mlar at›lmas›
gerekti¤ini de gündeme ge-
tirdi. Bu konuda ayr›nt›l› bil-
giler aktaran Dörtkafll›, ya-
banc› flirketlerin, yan sana-
yinin havac›l›k ifllerine yöne-
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TUSAfi, Stratejik 
‹fl Birli¤i Ekibini Gelifltiriyor

Yan sanayi ile ifl birli¤i konusunda Türk Savunma Sanayisi’ne
öncülük eden kurulufllardan Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii
A.fi. (TUSAfi), 6 Haziran’da, stratejik alt sözleflmeci olarak
belirledi¤i firmalarla ifl birli¤i protokolü imzalad›. Böylece
TUSAfi, havac›l›k sektöründe yerli yan sanayinin geliflmesi
konusunda önemli bir ad›m daha atm›fl oldu.
K. Burak Codur / b.codur@milscint.com
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lik sertifikasyonu konusun-
da kendileri kadar heyecan
duymad›¤›n› belirterek ser-
tifikasyon sürecinin 1 y›l› bu-
labildi¤i bilgisini iletti. Dört-
kafll›’n›n bu konuda önerdi¤i
çözüm ise baflta Savunma
Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)
olmak üzere, devlet kurum-
lar›n›n yabanc› flirketleri bu
konuda yönlendirmesi oldu.
Dörtkafll›’n›n üzerinde dur-
du¤u bir baflka konu ise as-
keri – sivil proje ayr›m› oldu.
Baz› askeri projelerde üre-
tim say›lar›n›n çok düflük ol-
du¤una, örne¤in Bar›fl Kar-
tal› projesinde sadece 4
uçak üretildi¤ine dikkat çe-
ken Dörtkafll›, bu tür proje-
lerde yan sanayiye ifl aktar-
man›n, iflin kendisi kadar,
hatta baz› durumlarda daha
fazla emek gerektirdi¤ini;
y›llara sari ve yüksek say›da
üretim yap›lan sivil projeler-
de ise aktar›m›n daha yap›-
labilir oldu¤unu belirtti.
Konuflmas› s›ras›nda ilginç
bir noktaya da temas eden
Dörtkafll›, önceden ana yük-
lenici firmalar aras›nda
gündeme gelen ve çeflitli
tart›flmalara yol açan perso-
nel transferi konusunun, ar-
t›k yan sanayi firmalar› ara-
s›nda da gündeme gelmeye
bafllad›¤›n› ve firmalar›n bu
konunun çözümü için kendi-
lerine baflvurdu¤unu anlatt›.
Sözlerinin sonunda güzel bir
tesadüfü de kat›l›mc›lara

aktaran Dörtkafll›, törende
protokol imzalad›klar› fir-
malar›n neredeyse tamam›-
n›n, Haziran ay›nda hangar-
dan ç›k›fl› gerçeklefltirilmesi
beklenen HÜRKUfi uça¤›
için parça üretti¤i bilgisini
verdi.

SSM’den 
Ö¤rendiklerimizi 
Uyguluyoruz
Daha sonra kürsüye gelen
OST‹M Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Orhan Ayd›n, TUSAfi ve
benzer kurulufllar›n KOB‹’ler
için çok büyük önemi oldu-
¤unu vurgulayarak sözlerine
bafllad›. OST‹M’de bir savun-
ma sanayisi kümesi bulun-
mas›n›n tesadüf olmad›¤›n›
belirten Ayd›n, bunun önce-
likle TUSAfi, ASELSAN ve di-
¤er firmalar›n varl›¤› ile

olufltu¤unu; bu firmalar›n
KOB‹’ler için bir okul, bir ö¤-
retici ve bir dan›flman oldu-
¤unu; di¤er sektörlerde böy-
le kurumlar bulamad›klar›n›
kaydetti. Bu noktada bir ör-
nek veren Ayd›n, yolun bir ta-
raf›nda ASELSAN, di¤er ta-
raf›nda TEMSAN’›n bulundu-
¤unu; ikisi mukayese edildi-
¤inde, ASELSAN’›n 750-800
milyon dolar civar›ndaki ifl
hacminin kayda de¤er bir bö-
lümünün OST‹M’de gerçek-
lefltirildi¤ini; TEMSAN’dan
ise kendilerine hiç ifl gelme-
di¤ini anlatt›. Bu durumu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanl›¤›na da ilettiklerini
aç›klayan Ayd›n, TEMSAN’›
yeni bir ASELSAN yapana
kadar çal›flmaya devam ede-
ceklerinin alt›n› çizdi.
Ayd›n’›n konuflmas›n›n ana

oda¤› ise SSM ve sektör uy-
gulamalar› oldu. Ayd›n, yap›-
lan törende at›lan imzalar
baflta olmak üzere, savun-
ma sektöründeki geliflmele-
rin hepsinin arkas›nda, ne
yapt›¤›n›n fark›nda olan ve
bir stratejiye sahip örnek bir
kurum olan SSM’nin yer al-
d›¤›n› ifade etti. Yine enerji
alan›ndan örnek vererek
yapt›¤› karfl›laflt›rmada,
enerjide de benzer geliflme-
lerin yaflanmamas›n›n ana
nedeninin, o sektörde
SSM’ninki gibi bir iradenin
bulunmamas› oldu¤unu be-
lirtti. Ayd›n, SSM’nin bu ör-
nek ve stratejik çal›flmas›n›n
sonuçlar›n› görenler olarak,
baflka platformlarda da
SSM’nin yaklafl›m›n› övdük-
lerini; SSM’nin yapt›klar›
baflka sektörlerde de yap›l-
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TUSAfi’›n
stratejik 

alt sözleflmeci
firmalar›n›n

en genci
Yüksel

Kompozit
oldu.

TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll›

TUSAfi ve MEGE
Teknik  ifl birli¤i 
protokolünü
imzalarken.



mazsa, d›fl ticaret ve cari
aç›¤› kapatmalar›n›n müm-
kün olmayaca¤›n› söyledi.
Ayd›n’›n bu konularda verdi-
¤i bir baflka örnek, Ankara
Metrosu ihalesi oldu. Rayl›
sistemler konusunda sektö-
rün ve ifllerin bir sahibinin
olmamas› nedeni ile Ankara
Metrosu’nun 700 milyon do-
larl›k iflinin ancak yar›s›n›
alabildiklerin anlatan Ayd›n,
bunu SSM’den ö¤rendikleri
bir modelle, ihaleye yüzde
50 yerli katk› flart› koydura-
rak sa¤lad›klar›n› aç›klad›.
Ayd›n, yap›lmas› gerekenin,
SSM modelinde oldu¤u gibi,
3 sene öncesinden haz›rlan-
maya bafllamak oldu¤unu;
sektörün bir sahibi bulun-
mad›¤› için geciken bu çal›fl-
may› flimdi yapt›klar›n›; yerli
rayl› tafl›tlar küme organi-
zasyonu üzerinde çal›flt›kla-
r›n› ve bir sonraki Ankara
Metro Hatt›’n›n tamam›n›n
yerli yap›labilece¤ini göste-
receklerini, kararl› bir anla-
t›mla dile getirdi.

Art›k Sanayi 
Öne Geçmeli
Törenin son konuflmac›s›
olan Murad Bayar, günü-
müzde, savunma sanayi-
mizdeki oyuncular›n say›s›-
n›n ve sahip olduklar› yete-
neklerin çok artt›¤›na dik-
kat çekti¤i konuflmas›nda,
sektör firmalar›n›n art›k öz
kaynaklar›yla da yat›r›m

yapt›klar›n› ve zaman za-
man kendilerini flafl›rtan
yeteneklere flahit olduklar›-
n› anlatt› ve bu konuda Bur-
sa’da yerleflik Durmazlar
Makina San. ve Tic. A.fi. fir-
mas›n›n kendi yat›r›mlar› ile
gelifltirdi¤i rayl› sistemi ör-
nek verdi.
Sözlerinin devam›nda Ba-
yar, Türk Savunma Sanayi-

si’nin geliflmeye bafllad›¤›
ilk y›llarda, ASELSAN, 
TUSAfi gibi kurulufllar›n d›-
flar›ya ifl verebilecekleri yan
sanayinin bulunmad›¤›n›,
bu sebeple tüm yetenekleri
kendi bünyelerinde gelifltir-
diklerini hat›rlatarak, bu
durumun yan sanayi gelifl-
tikçe ana yüklenicilerin
aleyhine iflledi¤i olgusuna
vurgu yapt›.
Kamu kurumlar›n›n yön-
lendirici olmas› gerekti¤i-
ne kat›lmakla birlikte, bir
süre sonra art›k sanayinin
öne geçerek, kamuyu çek-
meye bafllamas› gerekti¤i-
ne de iflaret eden Bayar,
sözlerini, imzalanacak
protokollerin, SSM baflta
olmak üzere, müflterilere,
maliyet etkinlik, dina-
mizm, çeviklik ve ulusla-
raras› rekabetçilik olarak
yans›yaca¤›n› belirterek
bitirdi.
Tören, protokollerin imza-
lanmas› ile tamamland›.
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Havac›l›k Sektöründe Dengeli Büyüme
Flight International dergisinin 22-28 May›s tarihli say›s›nda yay›nlanan “Brezilya Raporu”nda, ilginç bir tespit yer ald›. Bu tespite göre,
Embraer çat›s› alt›nda, yolcu uçaklar›ndan e¤itim ve yak›n hava destek uçaklar›na kadar genifl bir ürün yelpazesi gelifltiren ve dünyan›n say›l›
havac›l›k endüstrilerinden birine sahip olan Brezilya, havac›l›k yan sanayisi konusunda ise kendisinden beklenmeyecek derecede geri kalm›fl
durumda. Dergi, bu durumu iki temel nedene ba¤l›yor. Birinci neden, Embraer’in daha önceden bir kamu flirketi olmas› ve dikey entegrasyon
gelene¤inden gelmesi; ikincisi ise Embraer’in, önemli teknolojik at›l›mlar› yapabilmek için, yabanc› menfleli ve olgun ürünlere sahip 
alt yüklenicilerle çal›flmak zorunda kalmas› olarak s›ralan›yor. Brezilya örne¤i, bir ülkenin havac›l›k yan sanayisinin geliflmifllik düzeyinin, 
o ülkedeki havac›l›k sanayisinin geliflmifllik düzeyi ile her zaman do¤ru orant›l› olmayabilece¤ini de bizlere gösteriyor. Geliflmeler ›fl›¤›nda, 
SSM ve TUSAfi’›n, yan sanayiyi destekleyerek, Türk havac›l›k sektörünün, ana yükleniciler ve yan sanayi ile birlikte, dengeli bir flekilde

büyümesi için gerekli ad›mlar› atmaya devam ettikleri de¤erlendirmesini yapabiliriz.

OST‹M Yönetim
Kurulu Baflkan›
Orhan Ayd›n

Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad
Bayar

Küçükpazarl› Havac›l›k da
TUSAfi’›n stratejik 
alt sözleflmeci firmalar›
aras›nda yerini ald›. 





S avunma Sanayii Müs-
teflarl›¤› (SSM) ile 
20 Aral›k 2010 tarihin-

de imzalanan ve 2011 y›l›n›n
Mart ay›nda yürürlü¤e giren
sözleflme kapsam›nda, Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤›na 6
adet ‹HA, 3 adet Yer Kontrol
‹stasyonu (YK‹) ve 1 adet ka-
tapult teslim edecek olan
Vestel Savunma, Karayel ile
ilgili çal›flmalar›n› yo¤un bir
flekilde sürdürüyor. Bu söz-
leflme öncesinde, Karayel’in
ilk prototipi üzerinde de 18 ay
çal›flan Vestel Savunma, pro-
jede en büyük deste¤i, kar-
defl kuruluflu AYESAfi’tan
gördü. ‹ki kuruluflun olufltur-
du¤u sinerji sonucunda fle-
killenen Karayel ‹HA’s›, söz-
leflme öncesindeki prototip-
ten, olgun bir hava arac›na
dönüflmek üzere.
Gelifltirme çal›flmalar›n›n son
aflamas›na gelinen Karayel,
20 saat havada kalabilecek;
22.500 feet (6858 m) irtifaya
ç›kabilecek ve uçufl esnas›n-
da hava arac› kontrolünün,
ana üs bölgesinin d›fl›nda ko-
nuflland›r›lm›fl baflka bir Yer
Veri Terminali’ne aktar›lmas›
ile veri ba¤›n›n menzili olan
150 km’nin ötesinde mesafe-
lerde de görev yapabilecek.

Üzerindeki renkli gece görüfl
kameras›yla elde etti¤i gö-
rüntüleri mobil bir flelterde
bulunan YK‹’ye ve buradan da
askeri bilgisayar / iletiflim
a¤›na aktarabilecek. Böylece
görüntüler, ifllendikten sonra
ya da bu ifllem beklenmeden,
canl› olarak askeri a¤ üzerin-
den izlenebilecek.
Hem pistten hem de katapult
ile at›larak kalk›fl yapabilen
ve yine piste veya paraflütle
uygun bir araziye inifl yapabi-
len Karayel ‹HA’s›, gündüz ve
gece keflif, gözetleme, hedef
ve hasar tespiti ve topçu atefl
tanzimi maksatlar› için kul-
lan›larak Türk Silahl› Kuvvet-
lerine hizmet verecek.

Do¤al Ortak
Kuruldu¤u 1990 y›l›ndan bu
yana savunma ve havac›l›k
alan›nda yurt içi ve yurt d›fl›n-
da birçok projede önemli so-
rumluluklar alan ve gerek
ana yüklenici gerekse alt
yüklenici görevlerini baflar›y-
la yerine getiren AYESAfi,
özellikle havac›l›k alan›nda
önemli projelere imza att›.
Havac›l›k alan›nda elektronik
ve mekanik tasar›m, yaz›l›m ve
üretim kabiliyetleri bulunan
AYESAfi; Lockheed Martin,

Boeing, Rockwell Collins,
EADS, Sikorsky, GE Aviation
ve L-3 Communications gibi
dünyan›n önde gelen havac›-
l›k firmalar›yla uzun bir süre-
dir birlikte çal›fl›yor. 1990’l›
y›llar›n son döneminde bafl-
lat›lan aviyonik projeleri ile
havac›l›k yaz›l›mlar› alan›na
da giren AYESAfi, aviyonik
yaz›l›m› konusunda, ülkemi-
zin en deneyimli firmalar›n-
dan biri olarak öne ç›k›yor.
AYESAfi, bugüne kadar 
9 farkl› hava platformunun
kokpitinde yer alan aviyonik-
ler için uluslararas› stan-
dartlara uygun olarak 
(RTCA DO-178B seviye A, 
B ve C) çeflitli yaz›l›mlar ge-
lifltirdi ve do¤rulamas›n› yap-
t›. Bu projelerin çok büyük
bir bölümü Amerikan sivil
havac›l›k otoritesi FAA (Fe-
deral Aviation Authority / Fe-
deral Havac›l›k Otoritesi) ta-
raf›ndan onayland›. Bahsedi-
len sertifikasyon süreçleri
sonucunda yaz›l›m teslim
eden ilk ve tek Türk firmas›
olan AYESAfi, bu alandaki ye-
tene¤ini, do¤rulama amaçl›
kullan›lan yaz›l›mlar› da ken-
disi gelifltirerek ve kullan›ma
alarak daha da geniflletti.
Edindi¤i tüm bu yetenekleri

ve tecrübeyi gelece¤e tafl›-
may› amaçlayan AYESAfi, ha-
vac›l›k alan›ndaki yeni tekno-
lojilerin geliflimini takip et-
mek ve bu geliflime katk›da
bulunabilmek için Avrupa
Birli¤i’nin koordinasyonunda
yürütülen havac›l›k projele-
rinde de yer al›yor.
AYESAfi, ‹HA sistemleri söz
konusu oldu¤unda ise hava
arac› kadar önem tafl›yan;
kontrol istasyonu, veri termi-
nali gibi yer sistemlerinde ih-
tiyaç duyulan yetenekler ko-
nusunda da önemli bir tecrü-
beye sahip. Geçmiflte komu-
ta kontrol sistemleri ve flel-
ter tabanl› istasyonlar› içe-
ren, baflta Türk Mobil Radar
Kompleksleri (TMRK) projesi
ve Uzun Ufuk olmak üzere
birçok projede yer alan 
AYESAfi, bir ‹HA sistemine
yönelik yer birimleri ile ilgili
yetenekleri bünyesinde ba-
r›nd›r›yor.
AYESAfi’›n havac›l›k ve aviyo-
nik projelerindeki engin de-
neyimi ve Türkiye için ben-
zersiz olma özelli¤ini devam
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Karayel ‹HA’s›nda 
AYESAfi ‹mzas›
Vestel Savunma Sanayi A.fi. (Vestel Savunma) 

ana yüklenicili¤inde sürdürülen ve savunma kamuoyunun

yak›ndan takip etti¤i Taktik ‹HA (Katapult / Paraflüt)

Gelifltirme projesi, Türk Silahl› Kuvvetlerine, uzun y›llar

hizmet edecek modern ve etkin bir platform teslim

edilece¤inin iflaretlerini veriyor. Karayel insans›z hava arac›

(‹HA)’n›n gelifltirme çal›flmalar›n›n büyük ölçüde 

tamamland›¤› projede, Vestel Savunma’n›n kardefl kuruluflu

olan Ayd›n Yaz›l›m ve Elektronik Sanayii A.fi. (AYESAfi)’nin de

üstlendi¤i önemli ifl paketleri bulunuyor.



ettiren yetenekleri, onu, Ka-
rayel ‹HA’s›n›n gelifltirilme
sürecinde, Vestel Savun-
ma’n›n bir anlamda do¤al or-
ta¤› haline getirdi. Firma,
tecrübe ve yetenekleri ile bu
projenin, hava arac›, aviyonik
yaz›l›mlar ve YK‹ ifl paketle-
rinde katk›da bulundu.

Karayel’in 
Komuta Üssü
‹HA sistemlerinde, sistemin
ana kontrol birimini olufltu-
ran YK‹, sistemin konufllan-
d›r›lma özelli¤ini destekle-
yecek flekilde, bir mobil flel-
ter içerisine yerlefltirilen çe-
flitli konsol birimleri ve yar-
d›mc› ekipmanlardan oluflur.
Konsollar, hava arac›n›n ve
üzerinde keflif ve istihbarat
amaçl› bulunan faydal› yük-
lerin (gece ve gündüz kame-
ra sistemleri gibi), yetkili pi-
lot ve faydal› yük operatörü
taraf›ndan kontrol ve takibini
sa¤layan ekran ve arayüzleri
içeren birimlerdir. Konsolla-
r›n üzerinde koflan yaz›l›m-
lar sayesinde, veri ba¤› üze-

rinden, belirlenen menzil
içerisinde hava arac› ile ba¤-
lant› kurulur; hava arac›n›n
kalk›fl öncesi, kalk›fl, uçufl,
inifl ve inifl sonras›nda ko-
muta ve kontrolü gerçeklefl-
tirilir. Bu konsollarda ayr›ca,
uçufl ve görev planlar› haz›r-
lanabilir ve hava arac›na
yüklenebilir. Faydal› yükler-
den al›nan veriler de konsol-
larda depolan›r, gösterilir,
ifllenir ve istihbarat raporlar›
halinde askeri karargâhtaki
komuta kontrol sistemlerine
aktar›l›r.

Evrensel YK‹
Geçmifl dönemde, silah sis-
temlerine iliflkin standart
farkl›l›klar› ülkeler aras›n-
da ortaya ç›karken, ‹HA
sektörünün henüz tam an-
lam› ile dura¤an bir niteli¤e
kavuflmam›fl olmas›n›n et-
kisi ve bu sektördeki oyun-
cu say›s›n›n artmas› ile ayn›
ülkenin ‹HA sistemleri ara-
s›nda bile standart farkl›l›k-
lar› görülmeye baflland›.
Büyük yat›r›mlar›n yap›ld›¤›

‹HA sektöründe yaflanan bu
soruna çözüm, NATO gene-
linde bir standart olan 
STANAG 4586 ile flekillendi-
rildi. En basit anlat›m› ile
STANAG 4586, YK‹ ile hava
arac› aras›ndaki ba¤lant›y›
standart hale getirerek, ‹HA
sisteminden ba¤›ms›z ola-
rak YK‹ ile hava arac›n›n bir
arada kullan›labilmesini
sa¤l›yor. Bu sayede, gele-
cekte NATO içerisindeki tüm
‹HA sistemlerinin de tek bir
tip YK‹’den kontrol ve takibi-
nin gerçeklefltirilebilmesi
amaçl›yor.
STANAG 4586 ve getirdi¤i ye-
niliklerin fark›nda olan SSM,
tüm ‹HA projelerinde bu stan-
dard›n uygulanmas›n› zorun-
lu k›larak, hem Türk Silahl›
Kuvvetlerinin ‹HA sistemlerini
esnek bir flekilde kullanabil-
mesini hem de Türk Savunma
Sanayisi ürünlerinin yurt d›-
fl›nda üstün niteliklerle reka-
bet edebilmesini sa¤lad›. Bu
do¤rultuda, AYESAfi da Kara-
yel Taktik ‹HA sistemi YK‹
konsol yaz›l›mlar›n›, tama-

men STANAG 4586 uyumlu
olacak flekilde haz›rlad›.
‹HA sistemlerinin uçufla el-
verifllili¤i konusu ise geçmifl
uygulamalarda yeterince ol-
gunlaflmam›fl ve Karayel
‹HA’s›n›n proje takvimi içeri-
sinde de standartlaflmas›n›
tamamlayamayarak uygu-
lanmaya konulmam›fl bir
konu. Bu kapsamda Karayel
‹HA sistemi, mevcut düzen-
lemeler aras›nda yer alan, 
NATO taraf›ndan Eylül 2009’da
yay›mlanan STANAG 4671
‹HA Sistemlerinde Uçufla El-
verifllilik isterlerine uyumlu
olarak tasarland›. AYESAfi’›n
YK‹ yaz›l›mlar› da bu stan-
dard›n ilgili isterlerini karfl›-
layabiliyor. Bu kapsamda,
uçufl emniyet analizleri bu
isterlere göre yap›ld› ve YK‹
yaz›l›mlar›n›n kabiliyetleri ve
insan-bilgisayar arayüzleri,
azami uçufl güvenli¤i göz
önüne al›nacak flekilde ge-
lifltirildi.
AYESAfi YK‹ yaz›l›mlar›n›n
öne ç›kan kabiliyetleri flu fle-
kilde listelenebilir:
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� Günümüz teknolojisi ile
askeri standartlar› 
birlefltiren zengin grafik
arayüzleri,

� Birbirlerinin yerine 
geçebilen yaz›l›m ve 
donan›m özdefl pilot ve
faydal› yük operatörü
konsollar›,

� Acil durum sesli 
ve görsel uyar› 
sistemi,

� Say›sal kayan harita 
uygulamas›,

� Uçufl esnas›nda harita
üzerinde hedef, veri linki
kapsama, arazi dikey 
kesit, görünürlük ve 
kamera görüfl alan› 
analizleri,

� Kapsaml› uçufl ve görev
planlama fonksiyonlar› 
ve uçufl öncesi do¤ruluk
analizleri,

� Video kay›t ve yeniden 
oynatma,

� Topçu at›fl tanzimi 
özelli¤i,

� Veri linki kontrol ve 
konfigürasyonu,

� Uçufl sonras› analizler 
ve uçufl yeniden oynatma,

� Görüntü iflleme ve 
istihbarat de¤erlendirme
araçlar›,

� Komuta kontrol sistemleri
arayüzü,

� STANAG 4586 birlikte 
çal›flabilirlik standard›na
uyumluluk,

� STANAG 4671 uçufla 
elverifllilik isterlerine
uyumluluk.

Karayel’in 
Sinir Sistemi Merkezi de
AYESAfi’tan
AYESAfi, derin havac›l›k tec-
rübesi ile Karayel ‹HA siste-
minde, hava arac›n›n Merke-
zi Bilgisayar biriminin gelifl-
tirilmesinde de rol al›yor.
Merkezi Bilgisayar’›n temel
görevi, hava arac›ndaki avi-
yonik birimlerin kontrol ve
koordinasyonunu ve YK‹ ile

STANAG 4586 uyumlu veri
iletiflimini sa¤lamak olarak
öne ç›k›yor.
Merkezi Bilgisayar donan›m›,
askeri ve havac›l›k standart-
lar›nda yer alan çevresel (s›-

cakl›k, nem, titreflim, flok
vb.), elektromanyetik ve güç
isterlerine uyumlu olarak,
MIL-STD-810F, 461E ve 704E
standartlar›na uyumlu ola-
rak tasarland›. Ayr›ca NATO
STANAG 4671 uçufla elverifl-
lilik isterlerine uyumluluk da
sistem tasar›m› s›ras›nda
öngörüldü.

Merkezi Bilgisayar, bu gö-
revlere ek olarak, çeflitli ka-
y›t görevlerini de yerine geti-
riyor. Hava arac›ndaki tüm
aviyonik birimlerin üretti¤i
bilgiler ile birlikte uçufl tele-
metri verilerinin kaydedildi¤i
Merkezi Bilgisayar, bir nevi

kara kutu ifllevini görü-
yor. Ayr›ca, hava arac›
üzerindeki kameralardan
elde edilen görüntülerin

kaydedilmesi görevini de
üstleniyor. Böylece,

Faydal› Yük Veri Kay›t gö-
revini de yerine getiriyor.

Bu ifllevleri yerine getiren ve
Merkezi Bilgisayar üzerinde
koflan hava arac› yaz›l›m›,
gerçek zamanl› bir iflletim
sistemi üzerinde çal›fl›yor.

Mükemmel Uyum
Boyutu, maliyeti ve ifllevleri
göz önüne al›nd›¤›nda, kendi
s›n›f›nda üst düzeyde yete-
nekleri kullan›c›s›n›n hizmeti-
ne sunmaya haz›rlanan Kara-
yel ‹HA’s› için, aerodinamik
tasar›m, gövde üretimi ve sis-
tem mühendisli¤i çal›flmala-
r›n› baflar›yla yürüten Vestel
Savunma, geri kalan çal›flma-
larda ihtiyaç duydu¤u orta¤›,
AYESAfi bünyesine buldu.
Türk Savunma Sanayisi’nin
hitap etti¤i pazarlarda önemli
bir oyuncu olaca¤›ndan kuflku
duymad›¤›m›z Karayel ‹HA’s›,
kabul testleri ve envantere
girme aflamalar›na yaklaflt›-
¤›m›z dönemde, gerek Vestel
Savunma gerekse AYESAfi
cephelerinde, heyecanl› ve
gururlu bir geri say›m› bafllat-
m›fl durumda.
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KARAYEL’in 
Merkezi Bilgisayar birimi
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Combat Reconnaissance
Armoured Buggy keli-
melerinin bafl harflerin-

den oluflan CRAB (Türkçede
yengeç anlam›na geliyor), 
Panhard taraf›ndan, Frans›z
Ordusunun SCORPION A¤ Te-
melli Muharebe Sistemi kap-
sam›nda tedarik etmeyi
planlad›¤› z›rhl› araçlar ailesi
ihtiyac› düflünülerek tasar-
lanm›fl, 4x4 konfigürasyonda,
tekerlekli bir hafif z›rhl› araç.
SCORPION program›, Fran-
s›z Ordusunun, ‹ngiliz FRES
ve iptal edilen Amerikan FCS
programlar›na benzer, büyük
ölçekli bir modernizasyon
program›. 2010 y›l›nda baflla-
t›lan proje, a¤ tabanl› iletiflim
ve muharebe sahas› yönetim
sistemlerinin gelifltirilmesi ve
entegrasyonu ile çeflitli farkl›
rollerde yeni nesil z›rhl› araç-
lar›n tedarikini içeriyor.
Panhard, CRAB arac›n›n,
SCORPION projesinin ikinci
ad›m›nda gerçekleflmesi
beklenen ve halen hizmette
olan VBL 4x4 ve ERC Sagaie
6x6 araçlar›n›n yerini almas›
öngörülen VBAE projesi kap-
sam›nda de¤erlendirilece¤i-
ni düflünüyor.

CRAB’a Genel Bak›fl
CRAB, 3 personel tafl›yan te-
kerlekli bir z›rhl› araç. 8 ton
bofl a¤›rl›¤a ve 2 ton faydal›
yük tafl›ma kapasitesine sa-
hip araç, amfibik olmamakla
beraber, haz›rl›ks›z olarak 
1 m derinlikteki sulardan ge-
çifl yapabiliyor.
D›fl görünüflü, düflük silueti ve
personel yerleflimi itibariyle
CRAB’›n, bir miktar KMW’nin
Fennek arac›n› and›rd›¤› söy-
lenebilir. Futuristik d›fl tasar›-
m› ile bilim-kurgu filmlerin-
den f›rlam›fl ilgi çekici görü-
nüflüyle dikkatleri üzerine çe-
ken CRAB, 5 m boya ve 2,5 m
geniflli¤e sahip. Arac›n üze-
rinde bir silah sistemi olma-
dan yüksekli¤i ise 1,8 m. 
800 km’lik menzile sahip ara-

ANAL‹Z
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‹ngiltere’de bu sene bafl›nda gerçeklefltirilen Defence IQ

International Armoured Vehicles (Uluslararas› Z›rhl› Araçlar)

Konferans›’nda yapt›¤› konuflmas›nda, Panhard Pazarlama

Direktörü Marc Chassillan, yeni araçlar› CRAB’›n geliflini

müjdelemiflti. Chassillan’›n konuflmas›nda, CRAB’›n hafif

z›rhl› muharebe arac› tasar›m›nda yeni ve ileriye dönük 

bir konsepti gerçe¤e dönüfltürdü¤ünü belirtmesinden 

birkaç ay sonra, Paris’de gerçeklefltirilen Eurosatory

fuar›nda, araç nihayet görüye ç›kt›.
Oykun EREN / eoykun@gmail.com / editör@savunmahaber.com

Panhard Eurosatory’ye
Yengeç Getirdi
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c›n, azami h›z› ise 110 km/sa
olarak veriliyor. Ba¤›ms›z hid-
ropnömatik süspansiyonu bu-
lunan araç, ayn› zamanda,
dört tekerden yönlendirme
sistemiyle de teçhiz edilmifl
durumda. CRAB, bu sistem
sayesinde, ad›n›n Türkçedeki
karfl›l›¤› olan yengecin hare-
ketlerine benzer flekilde, yan-
lamas›na da gidebiliyor.
CRAB prototipi, 320 BG gü-
cünde bir motor ile donat›l-
m›fl durumda. Steyr M16 
Euro III turbo dizel motoru
sayesinde, CRAB’in 32
BG/ton gibi, oldukça yüksek
bir güç / a¤›rl›k oran›na sahip
oldu¤u görülebilir. Arac›n 6
vitesli bir Mercedes otomatik
flanz›man› da bulunuyor.
Arac›n personel bölmesi ise
z›rhl› bir koza fleklinde tasar-
lanm›fl. Bu sayede, personel
k›sm›n›n daha yüksek bir ba-
listik koruma seviyesine sa-
hip olmas›; arac›n toplam
a¤›rl›¤›n›n ise düflük tutula-
bilmesi sa¤lanabilmifl. Per-
sonel kozas›, STANAG 4569
Seviye 3 balistik ve seviye
3a/2b kar›n alt› koruma sevi-
yesi sa¤l›yor. Bu koruma sevi-
yeleri itibariyle araç, kullan›c›-
s›na, keskin niflanc› tüfeklerin-
de kullan›lan 7,62x51 mm
tungsten uçlu mermilere kar-
fl› balistik koruma ile tekerlek
alt›nda 8 kg ve kar›n alt›nda 
6 kg olmak üzere may›n 

korumas› sunuyor.
Panhard taraf›ndan
aç›klanan bilgilere göre;
arac›n toplam a¤›rl›k de-
¤erinin belirlenmesinde,
havadan nakledilebilirlik
yetene¤i önemli bir etken
olarak göz önünde bulundu-
rulmufl. Buna göre, 3 araçl›k
bir CRAB müfrezesi, A400M
nakliye uça¤› taraf›ndan tafl›-
nabiliyor. C-130’a ise 2 araç
s›¤abiliyor.

Atefl Gücü
CRAB arac›n›n prototipi, 
Eurosatory fuar›nda, Belçika-
l› CMI firmas› taraf›ndan ge-
lifltirilen, Cockerill Protected
Weapon Station (CPWS)
uzaktan komutal› silah kulesi
ile teçhiz edilmifl olarak ser-
gilendi. 4x4 gibi nispeten hafif
bir arac›n, bir uzaktan komu-
tal› silah kulesi ile teçhiz edil-
mesi, etkileyici bir atefl gücü-
ne de iflaret ediyor. CPWS, fu-
ar konfigürasyonu itibariyle
25 mm ATK M242 Bushmaster
otomatik top ve 7,62 mm ma-
kinal› tüfek ile donat›lm›flt›.
Sistemin 150 adet at›fla haz›r
25 mm mühimmat›, kule içe-

r i s i n d e n
b e s l e n e b i l i y o r .
CRAB’›n, bu sisteme

ilave olarak çeflitli
farkl› tiplerde uzaktan komu-
tal› silah istasyonlar› ve gü-
dümlü füze sistemleri ile do-
nat›labilece¤i belirtiliyor.

Elektronik Alt Yap›
Prototip araç üzerinde, en-
tegre seyrüsefer ve muhare-
be sahas› yönetim sistemleri-
nin kofltu¤u ekran ve kontrol
arayüzleri bulunuyor. Arac›n
elektronik alt yap›s› ise 
Thales firmas› taraf›nda ge-
lifltirilen Systronique sistemi
üzerinde flekillendirilmifl.

Muharebe Sahas› 
Görevleri
Gerek tasar›m› gerekse tafl›-
yabildi¤i silah sistemleri sa-
yesinde, farkl› muharebe gö-
revleri için kullan›labilecek
flekilde tasarlanm›fl bir araç
olarak dikkat çeken CRAB’›n
temel görevi, düflük silueti ve
yüksek hareket yetene¤i sa-

yesinde z›rhl› keflif olarak be-
lirtiliyor. Frans›z doktrininde,

keflif görevlerinin tarihsel
olarak tekerlekli araç-
lar ile gerçeklefltiril-
mesi yaklafl›m›n›n bir

devam› olarak CRAB’in
gelecekte bu görevi üst-
lenmesi olas› olarak gö-

rülüyor. Araca entegre
edilecek bir elektro-optik ke-
flif podu sayesinde, Fennek
benzeri bir keflif yetene¤i sa¤-
lanabilecektir.
Sahip oldu¤u atefl gücü itiba-
ri ile arac›n, muharebe saha-
s›nda piyadeye atefl deste¤i
sa¤lama görevini de üstlene-
bilece¤i de¤erlendiriliyor.
Ancak arac›n sadece 3 kiflilik
personel tafl›ma kapasitesi
ile 4x4 araçlar›n konvansiyo-
nel rolü olan genel maksat
kullan›m›na uygun olmaya-
ca¤› da yap›lan de¤erlendir-
meler aras›nda yer al›yor.
Panhard’In, CRAB konsepti
ile ilgi uyand›rmay› baflard›-
¤›n› söyleyebiliriz. Son y›llar-
da artan asimetrik muhare-
be tehditlerine karfl› koyabil-
mek için birçok üretici ve
kullan›c›n›n daha büyük ve
a¤›r araçlara yöneldi¤i günü-
müz flartlar›nda, hafif ve çe-
vik bir araç ile ilginç bir ç›k›fl
yapan Panhard firmas›n›n,
bu araç ile nas›l bir baflar›
yakalayaca¤› izlemeye de¤er
bir süreç olacakt›r.
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fiimdiki ad› ve düzenleme flekli ile bu y›l 7’ncisi gerçeklefl-
tirilen Eurosatory’nin kökeni, Satory askeri üssünde
bafllayan ve 1967-1990 y›llar› aras›nda Satory ad›yla dü-

zenlenen sergi ve fuarlara dayan›yor. Alan›nda dünyan›n en
önemli fuar› oldu¤u kabul edilen Eurosatory’de bu y›l, 53 ülke-
den 1432 firma ve organizasyon stant açt›; fuar›, yüzde 48’i
uluslararas› nitelikte, 129 ülkeden 53.480 ziyaretçi ve 84 ülke
ve 2 uluslararas› organizasyondan 152 resmi delegasyon ziya-
ret etti. Ayr›ca fuar› toplam 684 gazeteci takip etti. Bunlar›n
yüzde 40’› savunma ve güvenlik alan›nda; yüzde 23’ü ekonomi
alan›nda; yüzde 12’si di¤er günlük ve haftal›k yay›nlarda; yüz-
de 12’si radyo ve televizyonlarda ve yüzde 13’ü ise bas›n ve fo-
to¤raf ajanslar›nda çal›fl›yordu.

Eurosatory, iç ve d›fl mekân sergi alanlar›n›n yan› s›ra çeflitli
faaliyetlere de ev sahipli¤i yapt›. Fuar süresince her gün iç
mekân ve d›fl mekânlarda canl› sistem gösterimleri düzenlen-
di. Fuarla birlikte düzenlenen konferansta ise fuar süresince
28 oturum yap›ld›. Bunlardan baz›lar›n›n bafll›klar›; gelece¤in
z›rhl› araçlar›nda kullan›lacak z›rhlar, Avrupa kara savunma-
s›n›n gelece¤i, KOB‹’ler ve offset,  askeri kamplar›n savunul-
mas› ve siber savunmayd›.
Fuar, KOB‹’lerin kat›l›m› konusunda da özel düzenlemeler
içerdi. Teknoloji Kümeleri ad› alt›nda yap›land›r›lan özel sergi
alanlar›nda, çeflitli firmalar yeteneklerini sergilediler. Bu özel
sergi alanlar›; insans›z kara ve hava araçlar›, e¤itim ve simü-
lasyon, operasyonel s›hhiye hizmetleri, gündüz ve gece görüfl
sistemleri, tek er ekipmanlar›, gömülü elektronik, KBRN ve
ileri teknoloji alt yüklenicili¤i bafll›klar› alt›nda aç›ld›.
Eurosatory organizatörleri, dünyan›n en iyisi olarak görülen
fuar›n konumunu korumak için çal›flmalar›na ara vermediler.

Türk Savunma Sanayisi’nin
Eurosatory S›nav›

Kara sistemleri konusunda, büyüklü¤ü ve genifl kat›l›m› göz önüne al›nd›¤›nda,

dünyan›n en önemli fuar› olarak görülen Eurosatory, 11-15 Haziran tarihlerinde,

Fransa’n›n baflkenti Paris’te gerçeklefltirildi. Gerek kara sistemlerinin 

gerekse dünya savunma sanayisinin genel durumu hakk›nda önemli ipuçlar›

içeren fuara, Türkiye, Fransa ile iliflkileri nedeniyle resmi olarak düflük profilli

bir kat›l›m yapsa da Savunma ve Havac›l›k Sanayii ‹hracatç›lar› Birli¤i 

(SAHAS‹B) çat›s› alt›nda kat›lanlar›n yan› s›ra kendi giriflimleri ile fuarda 

bulunan firmalarla ad›ndan söz ettirdi.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Fuar sonras›nda kat›l›mc›lara bir anket gönderen organiza-
törler, ‹nternet üzerinden doldurulan anket arac›l›¤› ile kat›-
l›mc›lar›n fuar›n çeflitli yönlerini de¤erlendirmesine ve varsa
elefltirilerini iletmesine imkân sa¤lad›.

‹ki Ayr› Türkiye
Fuara BMC, Otokar, Öztiryakiler ve ROKETSAN, kendi inisiya-
tifleri ile ayr› ayr› stantlarla kat›l›rken, di¤er firmalar ise 
SAHAS‹B koordinasyonunda ve liderli¤inde düzenlenen Türk
stand›nda yer ald›. Bu nedenle, pek çok ülkenin firmalar› ayn›
alanda toplanm›fl olarak ürün ve çözümlerini sergilerken, fu-
ar alan›nda iki ayr› Türkiye vard›.

Do¤ru Mesaj› Vermek ‹steyenler Oradayd›
Türk firmalar›n›n kat›l›m› ile ilgili çeflitli eksiklikler dile getiri-
lebilse de genel tabloya bak›ld›¤›nda, kazanan›n kat›l›mc› Türk
firmalar› oldu¤u söylenebilir. Özellikle, fuar› yeni ürünlerini ilk
defa sergileme ortam› olarak kullanan BMC, GATE Elektronik,
Öztiryakiler ve YDS, ihracat pazarlar›na yönelik en do¤ru me-
saj›, en do¤ru yerde verme f›rsat› yakalad›lar. Yine, fuar kat›-
l›mlar›n› yeterli zaman bularak planlayan BMC, OTOKAR, 
Öztiryakiler ve ROKETSAN, yo¤un bir fuar geçirerek birçok

görüflme yapma imkân› buldular. Di¤er Türk firmalar› da var-
l›klar› ile kendilerini gösterdiler ve hat›rlatt›lar; ayr›ca böyle
genifl kat›l›ml› bir fuarda rakiplerini gözlemlediler.
Fuar s›ras›nda görüfltü¤ümüz Türk Savunma Sanayisi temsil-
cilerinin de vurgulad›¤› gibi, Eurosatory, Fransa’n›n fuar› ol-
maktan çok, dünya kara savunma sanayisinin fuar› olma nite-
li¤inde. Fuarda stant açan firmalar ise kendilerini Fransa’ya
de¤il, dünyaya tan›tmak için Eurosatory’de bayrak gösteriyor.
Geçmifl Eurosatory fuarlar›na göre yeni imzalanan sözlefl-
meler aç›s›ndan hayal k›r›kl›¤› oluflturacak kadar zay›f olan
bu y›lki fuar, ayn› zamanda baflta may›na dayan›kl› z›rhl› araç
olmak üzere birçok alanda ürün enflasyonuna sahne oldu.
Tüm bu göstergeler, daralan savunma sanayisine ve küçülen
pazardan pay almak için rekabet eden çok say›da firmaya
iflaret ediyor. Böylesi bir ortamda, pek çok firma için hata
yapma durumunda ikinci bir flans› olmayaca¤›n› rahatl›kla
söyleyebiliriz.
Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda, dünyada kara sistemleri konusun-
da söz sahibi olmak isteyen ve bu süreçte özellikle pazarlama
alan›nda hata yapmaktan kaç›nan herhangi bir ülke ya da fir-
man›n, Eurosatory’de mutlaka bayrak göstermesi gerekti¤ini
de¤erlendiriyoruz.

Fuara SAHAS‹B çat›s› alt›da kat›lan bir di¤er firmam›z olan M‹KES, Eurosatory’de,
PARAZ‹T mobil telefon kar›flt›rma çözümünü sergiledi.

Yine SAHAS‹B koordinasyonunda fuarda yer alan Sars›lmaz da baflta ST-9 olmak
üzere, ürün yelpazesinde yer alan hafif silahlar›, ziyaretçilerinin be¤enisine sundu.

Kara Araçlar› Daire Baflkan› M. Levent fienel baflkanl›¤›ndaki Türk heyeti, fuara 
SAHAS‹B çat›s› alt›nda kat›lan FNSS firmas›n›n stand›nda, PARS 8x8 arac› hakk›nda bilgi al›yor.
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MSI Dergisi: SAHAS‹B olarak ilk milli 

kat›l›m organizasyonunu, Fransa’da 

düzenlenen Eurosatory fuar›nda 

gerçeklefltirerek, Fransa ile iliflkiler 

nedeniyle Türkiye'nin biraz ihmal etti¤i,

dünyan›n kara sistemleri konusunda 

bir numaral› fuar›na, Türk firmalar›n›n

kat›lmas›na arac›l›k ettiniz; bir anlamda

Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM)’n›n

flimdiye kadar sürdürdü¤ü rolü de 

üstlendiniz. Bu aç›dan Eurosatory’nin 

bir de¤erlendirmesini yapar m›s›n›z? 

Fuar kat›l›m›m›z› ve fuar s›ras›ndaki 

temaslar›m›z› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Latif Aral AL‹fi: Fuara, SSM taraf›ndan,
en son 2006 y›l›nda milli kat›l›m organi-
zasyonu gerçeklefltirilmifl; ancak daha
sonraki y›llarda, birtak›m hakl› gerekçe-
lerle bu kat›l›m tekrar edilmemifl ve fir-
malar›m›z münferiden kat›l›m sa¤lam›fl-
lard›. Bu y›l ise de¤iflen flartlar alt›nda,
Türkiye’nin milli kat›l›m› taraf›m›zca ger-
çeklefltirildi. ‹lk y›l oldu¤u için, baz› ek-
sikliklerimiz olmakla birlikte, kat›l›m›m›-
z›n Birli¤imiz ve sektör aç›s›ndan olumlu
sonuçlar do¤uraca¤›na inan›yorum. 2011
y›l› Aral›k ay›nda kurulmufl olan Birli¤i-
mizin, uluslararas› pazarlarda sektörü-
müzün tan›t›m›  ve hizmetlerimizin duyu-
rulmas› aç›s›ndan bu tip faaliyetlerin çok
önemli oldu¤una inan›yorum.

MSI Dergisi: Bundan sonraki fuarlara

milli kat›l›m, SSM’nin mi yoksa 

SAHAS‹B’in mi çat›s› alt›nda olacak? 

Her iki kurumumuzun birlikte hareket

etmesi söz konusu olabilir mi? 

Bu konudaki düflüncelerinizi sektörle

paylafl›r m›s›n›z?

Latif Aral AL‹fi: Birli¤imizin Yönetim
Kurulu’nda, SSM temsilcisi de bulunu-
yor. Dolay›s›yla ifl birli¤imiz flüphesiz ki
mevcut. Faaliyetlerimizi planlarken ge-
rekli alanlarda SSM ile istiflare halinde-
yiz. Tabii ki SAHAS‹B, her zaman SSM ile
uyum içinde olmaktad›r ve olacakt›r da.
Sektöre her türlü deste¤i vermeye ve
savunma sanayimizin geliflmesine yar-
d›mc› olmaya devam edece¤iz.

MSI Dergisi: Birlik çat›s› alt›nda 

Eurosatory’ye kat›l›m sa¤layan firma

temsilcileri ile yapm›fl oldu¤umuz 

görüflmelerde, çeflitli s›k›nt›lar bize 

aktar›ld›. Örne¤in heyetler taraf›ndan 

ziyaret edilmeme gibi. Size aktar›lan

baflka s›k›nt›lar da oldu mu? Bu fuardan

birlik olarak ne gibi tecrübeler edindiniz?

Düzenleyece¤iniz gelecek milli 

kat›l›mlarda bu problemleri nas›l 

çözmeyi planl›yorsunuz?

Latif Aral AL‹fi: An›lan sorun bize de ak-
tar›ld› ve elbette bunlara önem veriyo-
ruz. Yeni kurulmufl bir Birlik oldu¤umuz
için fuar›n haz›rl›k çal›flmalar›na, fuara
oldukça k›sa bir süre kala bafllayabildik.
Bu tip organizasyonlara en az 1, hatta 2
y›l öncesinden bafllamak laz›m. Fuara
kat›lacak firmalar›m›z›n ürünlerinin çok
önceden biliniyor olmas›, bu tip temas-
lar›n ayarlanabilmesi ve randevular›n
al›nabilmesi için hayati öneme sahip bir
husus. Bunu, Birlik Baflkan› olmam›n
yan› s›ra sürekli fuarlara kat›l›m sa¤la-
yan bir firman›n temsilcisi olman›n ge-
tirdi¤i tecrübeyle de ifade ediyorum.
Eurosatory, bizim ilk fuar›m›zd›; kat›l-
maya son dakikada karar verdik ve 

SAHAS‹B de daha yeni kurulmufltu. Hat-
ta yaflad›¤›m›z süreçte, firmalar Birli¤in
h›z›na yetiflemediler. Bundan sonraki
fuar kat›l›mlar›nda ise olumlu yönde
ilerleme olaca¤›ndan ve Eurosatory’de
yaflanan aksakl›klar›n üstesinden gele-
ce¤imizden eminim.

MSI Dergisi: Uzun bir süredir milli 

kat›l›mlar düzenleyen SSM’nin bu 

alandaki tecrübelerinden faydalanmay›

planl›yor musunuz?

Latif Aral AL‹fi: Ben de bir savunma
sanayisi firmas› temsilcisi olarak 2004
y›l›ndan bu yana, SSM taraf›ndan dü-
zenlenen milli kat›l›mlarda önemli bir
oyuncu olarak yerimi ald›m. Gerek fu-
ar organizasyonu gerekse de heyet or-
ganizasyonlar›nda, Birli¤imizin sekre-
taryas› bu konularda deneyimli bir
kadroya sahip. Sektörel anlamda da
her biri alan›nda deneyimli firmalar-
dan oluflan Yönetim Kurulumuz, tecrü-
besiyle yönlendirici olacakt›r. Elbette
ki SSM ile karfl›l›kl› temaslar›m›z de-
vam edecek. SSM’nin tecrübeleri de
bize rehber olacak.

MSI Dergisi: Birlik çat›s› alt›nda 

bu tür fuar kat›l›mlar›n›n, firmalar 

aç›s›ndan ne gibi avantajlar› olacak?

Latif Aral AL‹fi: Birlik çat›s› alt›nda ve
milli kat›l›m kapsam›nda fuarlara kat›-
l›m sa¤lamak, firmalar›m›z için daha
düflük maliyetler anlam›na gelecek.
Çünkü bireysel hareket etmektense,
toplu olarak hareket etmek ve böylece
daha fazla alan üzerinden görüflmek, bi-
rim maliyetleri düflürüyor, bu da kat›-

SAHAS‹B Eurosatory’de Sahaya Ç›kt›
Eurosatory’de Türk 

firmalar›n›n kat›l›m›n›

organize ederek bu 

konuda ilk s›nav›n› veren

Savunma ve Havac›l›k

Sanayii ‹hracatç›lar›

Birli¤i (SAHAS‹B)

Yönetim Kurulu Baflkan›

Latif Aral Alifl ile fuar› ve

SAHAS‹B’in gelecek

çal›flmalar›n› konuflma

f›rsat› bulduk.
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l›mc› firmalara olumlu olarak yans›yor.
Örne¤in Birlik olarak Eurosatory’de, bi-
reysel kat›l›ml› fuarlardan farkl› olarak
firmalar›m›za, milli kat›l›m kapsam›nda
nakliye, gümrük, fuar alan›na ulaflt›rma
ve stant düzenleme hizmeti de dâhil ol-
mak üzere, tümleflik bir fuar kat›l›m hiz-
meti verdik. Ayr›ca, milli kat›l›m kapsa-
m›nda, bizimle birlikte kat›l›m sa¤layan
tüm firmalar›m›z, ödemifl olduklar›
stant bedelinin yüzde 50‘si ile yol mas-
raflar›n›n yüzde 50’sini, 2009/5 say›l›
tebli¤ çerçevesinde geri alacaklar. Tüm
teflvik ifllemlerinin takibi de taraf›m›zca
yap›lacak.
Ayr›ca her milli kat›l›m fuar›nda oldu¤u
gibi, fuar resmi katalo¤undan ayr› ola-
rak bir Türk kat›l›mc› katalo¤u da bas›-
lacak. Söz konusu katalog, “Savunma ve
Havac›l›k Sanayii ‹hracatç› Birli¤i” ola-
rak kuraca¤›m›z bilgilendirme stand›n-
da ziyaretçilere da¤›t›lacak. Ek olarak,
bu stanttan ziyaretçilere sektörün duru-
mu ile ilgili bilgi sa¤lanacak ve ilgili fir-
malara yönlendirme yap›lacak. Bunlar-
dan baflka yeni çal›flmalar da bafllatt›k,
zaman içinde sizlerle paylaflaca¤›z.

MSI Dergisi: Bir sonra kat›laca¤›n›z 

etkinlik hangisi olacak?

Latif Aral AL‹fi: 6-8 Kas›m 2012 tarihle-
ri aras›nda düzenlenecek olan AIRTECH
2012 Uluslararas› Havac›l›k Destek Fuar›
(International Aerospace Supply Fair)’na,
bilgilendirme stand› kapsam›nda kat›l›-
m›m›z gerçekleflecek.

MSI Dergisi: SAHAS‹B’in k›sa, orta ve

uzun vadeli genel planlar› hakk›nda bilgi

verir misiniz?

Latif Aral AL‹fi: Birli¤imiz, kuruluflun-
dan hemen sonra bir çal›flma progra-
m› oluflturdu ve Nisan ay›nda da bu
program, Genel Kurul taraf›ndan
onayland›. Öncelikle, kurumsal kimlik
çal›flmalar› yap›ld› ve bu kapsamda lo-
gomuz oluflturuldu ve ‹nternet sitemiz
(www.turksavunmasanayi.gov.tr) hiz-
mete aç›ld›. K›sa vadede, kurumlar
nezdinde Birli¤imizi tan›tmaya a¤›rl›k
veriyoruz. ‹hracat rakamlar›n› yak›n-
dan takip ederek daha fazla ne gibi
aç›l›mlar yapmam›z gerekti¤ini de¤er-
lendiriyoruz. ‹lerleyen dönemlerde,
heyet organizasyonlar›na da bafllaya-

ca¤›z. Birli¤imiz, sektörün 2023 vizyo-
nu çerçevesinde üzerine düflen görev-
leri de yerine getirecek.

MSI Dergisi: Eklemek istedi¤iniz baflka

konu var m›?

Latif Aral AL‹fi: Birlik olarak amac›m›z;
Milli Savunma Bakanl›¤› ile senkronize
çal›flarak, Ekonomi Bakanl›¤›na ba¤l›
olan SAHAS‹B’in üyelerine ulusal ve
uluslararas› pazarlarda her konuda en
verimli flekilde yard›mc› olmakt›r. Yeni
çal›flmalar›m›z› en k›sa sürede paylafl-
mak dile¤iyle… Bu söylefli için de teflek-
kür ederim.
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BMC Eurosatory’ye 
Yeni Kirpisiyle Geldi
BMC, Eurosatory’de, Kirpi’nin 6x6 sürümünü ilk defa gün

›fl›¤›na ç›kartt›. Kirpi’nin 4x4 modeli ile birlikte sergilenen
bu yeni sürüm, daha genifl iç hacim ve daha fazla yük tafl›ma
kapasitesini, Kirpi 4x4 ile ayn› may›n ve balistik koruma sevi-
yesinde kullan›c›lar›n›n hizmetine sunuyor. Böylece, BMC,
ürün ailesini geniflleterek müflterilerinin tüm ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamak için bir ad›m daha atm›fl oldu.
Kirpi’nin yeni sürümü ile ilgili bilgi ald›¤›m›z BMC Savunma
Sanayi Bölüm Yöneticisi Nadi Posto¤lu, arac›, kullan›c› talebi
üzerine, 6 ayda haz›r hale getirdiklerini söyledi. Bu ürüne yö-
nelik henüz kesinleflmifl bir siparifl almad›klar›n› belirten Pos-
to¤lu, ürünü ihracat pazarlar›n› da düflünerek haz›rlad›klar›n›;
bu süreçte, BMC’nin kendi ürünlerini s›f›rdan tasarlama ve
gelifltirme yeteneklerini kulland›klar›n› kaydetti.
Kirpi 4x4’ün kullan›m› ve teslimatlar› konusunda sordu¤umuz
sorular› da cevapland›ran Posto¤lu, arac›n 2 y›ldan uzun bir
süredir kullan›mda oldu¤unu, bu süre içinde, araç görev ya-
parken çok say›da sald›r›ya maruz kald›¤›n› ve tafl›d›¤› asker-
lerin hiç birinin kaybedilmedi¤ini ya da yara almad›¤›n› aç›kla-
d›. Posto¤lu, Kirpi’yi personel tafl›yan bir arac›n ötesinde, bir
muharebe arac› olarak gördüklerinin alt›n› çizerek arac›n, çok
çeflitli silah sistemleriyle donat›larak fiilen muharebelerde
görev alabilece¤ini de ifade etti. Bu noktada Kirpi’ye, insanl› ya
da insans›z kapal› taretlerin ya da silah istasyonlar›n›n enteg-
rasyonu konusu da gündeme geldi. Posto¤lu, bu konuda çal›fl-
malar›n› sürdürdüklerini, Kirpi’nin bu tür entegrasyonlar için
haz›r oldu¤unu, IDEF’te arac› böyle bir taretle görebilece¤imi-
zi, ASELSAN’›n Sarp ve Yüksel Savunma’n›n YAK sistemlerinin
de adaylar aras›nda oldu¤unu söyledi. Bu bilgileri iletirken

Posto¤lu, Kirpi’nin mevcut korumal› taretinin, özel zigzagl› ya-
p›s› ile üstün koruma sa¤lad›¤›n› ve tüm kullan›m senaryola-
r›nda kendisinden beklenen performans› sa¤lad›¤›n› da sözle-
rine ekledi.
Posto¤lu’nun iletti¤i bilgilere göre; Kirpi’nin teslimatlar›n›n bu
y›l içinde tamamlanmas› bekleniyor. Kara Kuvvetleri Komu-
tanl›¤›n›n ard›ndan, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Emniyet
Genel Müdürlü¤ünün de Kirpi almas› gündemde. Bu noktada,
acil ihtiyaç kapsam›nda, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› envante-
rindeki araçlar›n bir bölümünün Jandarma’ya aktar›lmas› da
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söz konusu olabilir. Posto¤lu, mevcut sözleflme kapsam›nda
teslimatlar› aksatmadan yapt›klar›n›, yeni siparifllerin mevcut
teslimatlar›n hemen sonras›nda bafllamas›n›n, özellikle ken-
dileri ile çal›flan KOB‹’lerin çal›flmalar›na ara vermeden de-
vam edebilmeleri için kritik öneme sahip oldu¤unu belirtti.
Posto¤lu’na, zaman zaman Kirpi araçlar›n›n kolayl›kla devril-
di¤i yönündeki haberleri de sorma f›rsat›m›z oldu. Arac›n,
kendilerinden talep edildi¤i gibi yüzde 30 yan e¤imde herhan-
gi bir sorun olmadan harekât gerçeklefltirebildi¤ini; hatta yan
e¤im performanslar›n›n asl›nda daha da iyi oldu¤unu; özel bir
araç olan Kirpi’nin, s›radan kamyon türü araçlar› kullanmaya
al›flm›fl sürücülerin kontrolünde, izin verilen sürüfl profilinin
d›fl›nda kullan›lmas› durumunda sorun yaflanabilece¤ini anla-
tan Posto¤lu, pazardaki di¤er araçlar gibi, Kirpi’nin de kulla-
n›c›lar taraf›ndan belirlenen sürüfl profili çerçevesinde kulla-
n›ld›¤›nda, kendinden beklenen performans› sorunsuz bir fle-
kilde sundu¤unun alt›n› çizdi.
BMC’nin di¤er araçlar› ile ilgili de bilgi veren Posto¤lu, 4x4
araçlar› Vuran’daki hedeflerinin ise dünyada örne¤i olmayan
bir araç ortaya koymak oldu¤unu; en iyisine ulaflmak için ken-
dilerine zaman tan›d›klar›n› söyledi. BMC, Vuran’›n da eklen-
mesi ile silahl› kuvvetlerin genifl bir yelpazede tekerlekli araç
ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir ürün ailesine kavuflacak.
Posto¤lu ile son olarak güç grubu projesini konufltuk.
BMC’nin 43 y›ll›k bir motor birikimi oldu¤unu hat›rlatan Pos-
to¤lu, mevcut durumda, kendilerine özgü 2 tip motoru, her fle-
yi ile ürettiklerini, ayr›ca lisans alt›nda ürettikleri motorlar da
bulundu¤unu söyledi. Güç grubu çal›flmalar›na kat›lmaya ka-
rar verdiklerini ve kendilerini bu ifli Türkiye’de baflarabilecek
tek firma olarak gördüklerini belirten Posto¤lu, sadece Altay
tank› için de¤il, di¤er askeri ve sivil araçlara motor ve flanz›-
man gelifltirmek istediklerini vurgulad›.

GATE Elektronik
Elektromanyetik Silah›n›
Eurosatory’de Görücüye
Ç›kard›
GATE Elektronik, Eurosatory’de, di¤er çözümleri ile birlikte, en
yeni ürünü elektromanyetik silah› da tan›tt›. ‹lk olarak Malez-
ya’da tan›t›lan Tek Er Modernizasyon çözümü de GATE Elektro-
nik stand›n›n ilgi çeken bir di¤er ürünüydü. Fuara kat›lan GATE
Elektronik Genel Müdürü Turgay Maleri ile yapt›¤›m›z k›sa söy-
leflide, elektromanyetik silah ile ilgili ayr›nt›lar› sorduk. Maleri,
Türk Silahl› Kuvvetlerinin en büyük elektronik kar›flt›r›c› (jam-
mer) tedarikçilerinden birisi olduklar›n› hat›rlatarak, uzaktan
kumandal› tehditlere ve may›n tehditlerine karfl›, bunlar›n
elektronik sistemlerinin belirli bir mesafeden devre d›fl› b›ra-
k›lmas›n›, yak›lmas›n› sa¤layan bir sistem gelifltirdiklerini be-
lirtti. Sistemin en önemli özelliklerinden birisi, sadece elektro-
nik sistemler üzerinde etkili olmas› ve insana zarar vermeme-
si. Maleri, yapt›klar› teorik çal›flmalarda, silah›n elektromanye-
tik yay›n›m›n›n uluslararas› sa¤l›k standartlar›n›n alt›nda kald›-
¤› sonucuna ulaflt›klar›n› da ifade etti. Günlük hayatta, palto,
kazak gibi k›yafetleri ç›kart›rken oluflan elektrikten örnek ve-
ren Maleri, bu tür statik elektri¤in elektronik devrelere zarar
verebilece¤ini, insan sa¤l›¤›na ise olumsuz bir etkide bulun-
mayaca¤›n› söyledi. Sistem, askeri amaçlar›n yan› s›ra güven-
lik uygulamalar›nda, örne¤in polis taraf›ndan araçlar›n durdu-
rulmas› için de kullan›labilme potansiyeline sahip. Maleri,
elektromanyetik silah›n menzilinin kullan›c› ihtiyaçlar›na göre
de¤ifltirilebildi¤ini, sistemin istenildi¤inde sürekli, istenildi¤in-
de saniyede 400 defa yay›n yaparak elektronik sistemlerin üze-
rinde etkili oldu¤unu ve arka arkaya kullan›m›nda bir zaman li-
miti bulunmad›¤›n› sözlerine ekledi.
GATE Elektronik, elektromanyetik silah› ile ilgili projesinde,
TÜB‹TAK TEYDEB deste¤i ald›. Maleri, bu süreçte, TÜB‹TAK ta-
raf›ndan görevlendirilen akademisyen hakemin de önemli kat-
k›s›n›n oldu¤unu ifade etti. GATE Elektronik’in bu ürünü ilk ola-
rak pazara sunmas›n›n ve maliyet etkin bir ürün ortaya koyma-
s›n›n önemli avantajlar oldu¤unu belirten Maleri, flu anda 

Kirpi 6x6 Teknik Özellikleri

Kabin: Z›rhl›, monokok gövde, V fleklinde alt gövde,

kurflungeçirmez camlar, flok emici koltuklar, 

atefl etme mazgallar›, 360 derece dönebilen korumal› taret,

acil ç›k›fl kapa¤›

Motor: Cummins ISle+350, 6 silindirli, 8,9 lt silindir hacminde,

350 beygir gücünde, su so¤utmal› turbo dizel. 

Azami tork, 1400 devirde 1550 Nm.

Transmisyon: 6 ileri, 1 geri tam otomatik

Güç ‹letimi: 6x6 ya da 6x4

Elektrik Sistemi: 24V, 2x12V 180 Ah batarya

Su Geçme (haz›rl›ks›z): 120 cm

Dik E¤im T›rmanma: yüzde 60

Yan E¤im Geçme: yüzde 30

Harekât Sias›: 800 km

Opsiyonlar: Kendini kurtarma vinci, ABS fren sistemi, motor freni,

merkezi tekerlek bas›nç sistemi, tamamen inik lastikle

yola devam etme kabiliyeti, kabin içi silah istasyonu,

GPS, arka görüfl kameras›, otomatik yang›n söndürme

sistemi, elektrikli taret döndürme sistemi
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rakiplerine göre etkinliklerinin iki kat daha iyi oldu¤unu, ürünü
tafl›nabilir bir çanta içine s›¤d›rmalar›n›n da önemli bir avantaj
oldu¤unu söyledi. GATE Elektronik’in Eurosatory’de öne ç›-
kartt›¤› di¤er ürünü ise Tek Er Modernizasyonu oldu. Fuarda
sergilenen benzer ürünler ile kendi ürünlerinin karfl›laflt›rma-
s›n› sordu¤umuz Maleri, ürünlerin donan›mlar›n›n birbirine
benzedi¤ini, fark› yaratan etmenlerden birisinin yaz›l›m oldu-
¤unu söyledi. GATE Elektronik, Tek Er Modernizasyonu için,
Malezya’n›n ihtiyaçlar›n› göz önüne alarak yaklafl›k 1,5 y›l bo-
yunca yo¤un bir yaz›l›m gelifltirme çal›flmas› gerçeklefltirmifl.
Maleri, sistemlerinin Malezya’n›n ihtiyaçlar›na göre tasarlan-
m›fl olmas›n›n, kendilerini di¤er sistemlerden ay›ran bir di¤er
önemli fark oldu¤unu, fuarda sergilenen di¤er sistemlerde bu
özelliklerin bulunmad›¤›n› belirtti. Malezya’n›n arazi yap›s›na
dikkat çeken Maleri, telsiz iletiflimin hangi frekanslarda ve na-
s›l bir topoloji yap›labilece¤i bilgisinin, ormanl›k alanda önem
kazand›¤›n›, kendilerinin bu sorunu çözdü¤ünü vurgulad›.
Söz Malezya’ya geldi¤inde, Maleri’ye GATE Elektronik’in Ma-
lezya’daki faaliyetleri ile ilgili son durumu da sorduk. Fuar s›-
ras›nda GATE Elektronik’in bir ekibi, imzalanan sözleflme kap-
sam›nda sistem altyap›s›n› kurmak için Malezya’da çal›flmala-
r›n› sürdürüyordu. Yap›lan çal›flmalar›n sistemlerin güncellen-
mesi, modernizasyonu, yeni ürün tedariki ve üretilmesi kapsa-
m›nda devam etti¤ini belirten Maleri, ortak Ar-Ge çal›flmalar›
üzerine de yo¤unlaflt›klar›n› söyledi. Maleri, sadece do¤rudan
ürün sat›fl› de¤il, Malezya ile beraber, o ülkenin isteklerine uy-

gun ürünleri tasarlay›p, orada üretmeyi hedeflediklerini, bu-
nun da büyük güven unsuru oluflturdu¤unu vurgulad›.
GATE Elektronik’in gelecek çal›flmalar› ile ilgili görüfllerini de
ileten Maleri, art›k pazar olarak sadece Türkiye’yi görmedikle-
rini, Milli Savunma Bakanl›¤›n›n izin verdi¤i dost ve müttefik ül-
kelerle ilgili çal›flmalar yapt›klar›n›, onlar› ziyaret edip, birlikte
çal›flmalar yaparak, onlar›n ihtiyaçlar›na odaklanan ürünler
gelifltirdiklerini söyledi. Bu aflamaya gelmelerinde, Türkiye’de
yapt›klar› çal›flmalarda, TSK’n›n verdi¤i destek ile kalitelerini
göstermelerinin ve uluslararas› pazarda tan›nmalar›n›n büyük
etkisi oldu¤unu belirten Maleri, potansiyel müflterilerinin
ürünleri hakk›nda ilk sordu¤u sorular›n “bunu kendi ülkeniz de
kullan›l›yor mu?” ve “NATO stok numaras› var m›?” oldu¤una
dikkat çekti. Gerek Maleri’nin aç›klamalar› gerekse GATE
Elektronik’in Eurosatory performans›, yeni ihracat haberleri-
nin yak›nda oldu¤unu gösteriyor.

MKEK Kendini Hat›rlatt›
Son Eurosatory kat›l›m›n› 2004 y›l›nda gerçeklefltiren Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), uzun bir süre son-
ra dönüfl yapt›¤› fuarda, bir anlamda kendini hat›rlatt› ve
geçen zamanda yaflad›¤› geliflimi sergiledi. Fuar s›ras›nda
görüfltü¤ümüz MKEK Genel Müdürü ‹zzet Artunç, kat›l›mla-
r›n›n, bir süredir Eurosatory’de yer almasalar da dünyada-
ki de¤iflikliklere çok çabuk adapte olduklar› mesaj›n› sektö-
re iletmek amac› tafl›d›¤›n› belirtti. Eurosatory’ye a¤›rl›kl›
olarak uzmanlar›n kat›ld›¤›n›, kat›l›mc›lar›n, ayaklar› yere
basan projelerle ifl gelifltirme faaliyetleri yürüttü¤ünü ifade
eden Artunç, bu kapsamda fuarda ikili seviyede yapt›klar›
toplant›lar›n hepsinde, gelecek dönem çal›flmalar›yla ilgili
çok ümit verici ba¤lant›lar kurduklar›n›; baz› projelerde yol
haritas›n› daha rahatl›kla çizebilecek duruma geldiklerini
söyledi. Artunç, fuar süresince kendilerine gelen ifl birli¤i
tekliflerinin, fuarda verdikleri mesajlar›n alg›land›¤›n› gös-
terdi¤ini de sözlerine ekledi.
Yapt›klar› görüflmelerle ilgili ayr›nt›lar› da ileten Artunç,
Avrupa’daki krizin, savunma sanayisini de etkiledi¤i ve fir-
malar›n d›fl pazarlara yöneldi¤i tespitlerini yaparak, kendi-
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lerine gelen ifl birli¤i tekliflerinde 3. ülkelere yap›lacak sa-
t›fllar›n yer ald›¤›n› da belirtti. Artunç, Türkiye’nin bulundu-
¤u co¤rafi konum ve bölge ülkeleri ile iliflkilerinin de bu du-
rumda etkili oldu¤unu söyledi. MKEK’nin ilgi çeken di¤er
özellikleri ise üretim kapasitesi ve bir devlet kuruluflu ol-
mas›n›n getirdi¤i güvence oldu. Artunç, MKEK’nin çok az
ülkede olan bir üretim yap›s›na sahip oldu¤unu; barutu,
mermiyi, a¤›r silah› ve çeli¤e ba¤l› üretimleri tek bir zincir
içinde yapabildi¤ini, baz› kritik malzemeler haricinde, d›fla-
r›dan ald›klar› malzeme say›s›n›n çok az oldu¤unu anlata-
rak, dikey entegrasyonun kendilerine avantaj sa¤lad›¤›n›
kaydetti. Artunç, bu avantajlar› gören baz› firmalar›n MKEK

tesislerinde üretim yaparak kendi iç pazarlar›na ürün sun-
may› teklif ettiklerini de ifade etti.
Fuar s›ras›nda yapt›¤›m›z söyleflide Artunç’a, MKEK’ye na-
s›l bir vizyon getirmek istedi¤ini de sorduk. Artunç,
MKEK’nin üretim yapmak üzere kuruldu¤unu ve üretim
mant›¤› ile operasyonel faaliyetlerinin birbirine ba¤land›¤›-
n› hat›rlatarak, tasar›m ve Ar-Ge’nin bu yap›ya dahil edil-
mesinin kolay olmad›¤›n› ve son 4-5 senedir bunu sa¤lama-
ya çal›flt›klar›n› belirtti. Bu çal›flmalar›n k›sa zamanda ta-
mamlanabilmesinin mümkün olmad›¤›n› da vurgulayan Ar-
tunç, MKEK’de yap›lacak de¤iflikliklerin istihdam yönüyle,
teknolojiyi takip ve alg›lama yönüyle ve yetiflmifl insan gü-
cüyle yak›ndan iliflkili oldu¤unu söyledi. Artunç, zamana ya-
y›lan bir de¤iflim öngördü¤ünü, MKEK’yi tasar›m› da içeren,
ileri teknoloji ürünler üreten bir kurulufl yapmay› hedefle-
diklerini, ak›ll› mühimmata yöneleceklerini, sadece kara
sistemlerine de¤il, deniz ve hava sistemlerine de a¤›rl›k ve-
receklerini ifade etti. Deniz sistemleri hakk›nda bir paran-
tez açan Artunç, kendisinin de denizci olmas› nedeniyle de-
niz sistemlerine yönelik birkaç ürün daha ç›kmas› için çaba
harcayaca¤›n›, bunlar aras›nda 40 mm ve 76 mm toplar da
olaca¤›n› hat›rlatt›.
Artunç’a son olarak fek/fesih tesisleri ile ilgili geliflmeleri
sorduk. Mevcut durumda, as›l tesisin yaflanan kaza sonucu
hizmet verememesi nedeni ile oluflan bofllu¤u MKEK’nin
doldurdu¤unu belirten Artunç, tesisin tekrar faaliyete geçi-
rilmesi durumunda, MKEK’nin tecrübesi ve fek/fesihi ilgi
alan› olarak görmesi ile öne ç›kabilece¤ini ifade etti.
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Otokar, 5 Araçla Gövde
Gösterisi Yapt›
Eurosatory’de, kapal› alandaki stand›nda 5 arac›n› sergile-
yen Otokar, ya¤murlu geçen fuar günlerinde, araçlar›n›
sergilemek için aç›k alan› tercih eden di¤er firmalara göre
çok daha konforlu flartlarda misafirlerini a¤›rlad›. Stand›n›n
sergi salonundaki merkezi konumu sayesinde, bilinçli ziya-
retçilerin yan› s›ra salonda bir noktadan baflka bir noktaya
hareket eden ve stand›n›n içinden geçen di¤er ziyaretçilerin
de dikkatini çeken Otokar, fuar›n en yo¤un firmalar›ndan
birisiydi. Fuar boyunca s›kl›kla yolumuzun düfltü¤ü Otokar
stand›nda, çok say›da heyet a¤›rlayan Otokar yetkililerinin,
hemen hemen hiç bofl vakit bulamad›¤›n› gözlemledik.

Otokar fuarda, de¤iflik konfigürasyonda 2 adet ARMA 6x6
z›rhl› taktik tekerlekli araç, 2 adet COBRA 4x4 z›rhl› araç ve
1 adet de KAYA 4x4 may›na dayan›kl› araç sergiledi. Ayr›ca,

ALTAY ana muharebe tank›-
n›n küçük ölçekli bir maketini
ve tank ile ilgili çal›flmalar›n
ilginç ayr›nt›lar›n› da içeren
bir filmi ziyaretçilerinin ilgisi-
ne sundu.
Otokar’›n Eurosatory ile ilgili
yay›nlad›¤› bas›n bülteninde
de¤erlendirmeleri bulunan
Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç, Otokar’›n bir dünya
markas› haline geldi¤ini be-
lirterek, tasar›m› ve üretimi
tamamen Otokar’a ait olan
araçlarla her y›l yeni kullan›-
c›lar taraf›ndan tercih edil-
diklerini ve bu do¤rultuda
ürün gamlar›n› sürekli yeni-
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lediklerini ve genifllettiklerini vurgulad›. Görgüç, bu y›l
içinde elde ettikleri sat›fl baflar›lar›n› özetleyerek; KADEX
2012 fuar›nda Kazakhstan Engineering flirketi ile Kazakis-
tan’da COBRA araçlar›n›n üretimi için ön anlaflma imzala-
d›klar›n›; COBRA araçlar› için bu y›l›n bafl›nda iç pazardan
ald›klar› siparifllerin yan› s›ra uluslararas› müflterilerinin
aras›na bir yenisini ekleyerek Birleflmifl Milletler güçlerin-
de kullan›lmak üzere siparifl ald›klar›n› hat›rlatt›. Görgüç
ayr›ca, ARMA için de bu y›l içinde iki farkl› ihracat siparifli
ald›klar›n› sözlerine ekledi. ALTAY projesi hakk›nda da bil-
gi veren Görgüç, Kavramsal Tasar›m Aflamas›’n›n 2010 y›l›
içinde tamamland›¤›n›, projenin en kritik aflamalar›ndan
olan Detayl› Tasar›m Aflamas› içinde yer alan ve tasar›m›n
önemli ölçüde belirginleflti¤i Ön Tasar›m Süreci’nin de
2011 y›l› son çeyre¤inde baflar›yla sona erdi¤ini anlatt›. Bu
sürece paralel olarak ön prototiplerin üretiminin baflland›-
¤› bilgisini ileten Görgüç, projenin Detayl› Tasar›m Aflama-
s›’n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan, üçüncü ve son aflama
olan Prototip Gelifltirme ve Kalifikasyon aflamas›na geçil-
mesinin planland›¤›n› belirtti. Görgüç’ün verdi¤i bilgilere
göre; bu y›l›n son çeyre¤inde testlere haz›r hale gelecek ilk
ön prototip ALTAY tank› için çal›flmalar, proje plan› dahilin-
de devam ediyor. MSI Dergisi’nin Nisan say›s›nda (Say› 78)
yay›nlanan haberde ayr›nt›lar› yer alan ve Otokar’›n 10 mil-
yon dolarl›k yat›r›m›yla aç›lan yeni Tank Test Merkezi de
geride b›rak›lan dönemde, proje ile ilgili yaflanan önemli
geliflmelerden birisi oldu.
Otokar’›n Türkiye gündeminde ise önemli bir ziyaret vard›.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün ve berabe-
rindeki heyet, 8 Haziran’da Otokar’›n Sakarya’daki fabrika-
s›n› ziyaret etti. Ergün’e ziyaret kapsam›nda, ilk olarak
üretim çal›flmalar› ve Otokar’›n faaliyetleri hakk›nda bilgi-
lendirme yap›ld›, daha sonra fabrika ve Tank Test Merkezi
gezdirildi.

Öztiryakiler’den
Askerlere 5 Y›ld›zl›
Konfor
Eurosatory’ye 5’inci kez kat›lan Öztiryakiler’in bu kat›l›mlarda
sergiledi¤i ürünler, bir anlamda firman›n gösterdi¤i geliflimi ve
elde etti¤i baflar›lar› da gözler önüne seriyor. Fuara ilk 3 kat›l›-
m›nda yaln›zca sahra mutfa¤›n› sergileyen firma, bir önceki ka-
t›l›m›nda, genifl bir sergileme alan›nda; ekmek f›r›n›, buz yapma
makinesi, su ar›tma sistemi ve sahra mutfa¤› ile boy göstermifl-
ti. Bu y›l ise en yeni ürünü olan geniflleyebilir konteyner mutfak
ve çamafl›r y›kama makinesi ile ziyaretçilerin karfl›s›na ç›kt›.
Fuar s›ras›nda keyifli bir sohbet yapt›¤›m›z Öztiryakiler Yönetim
Kurulu Baflkan› Yusuf Öztiryaki, mevcut durumda, ürün yelpa-
zelerinde 17 adet ürün bulundu¤unu, bunlar›n en yenisi olan ge-
niflleyebilir konteyner mutfa¤›, fuarda özellikle vurgulamak is-
tediklerini belirtti. Öztiryaki’nin iletti¤i bilgilere göre, geniflleye-
bilir konteyner mutfak, dünya ordular› taraf›ndan sahra mutfa-
¤a göre daha çok tercih edilen bir ürün haline geldi. Kuruldu¤u
alanda, tafl›n›rken içe çekilmifl bölümleri geniflleyerek, daha
çok kullan›m alan› sa¤layan kapal› bir mutfak olan ürün, özellik-
le hijyen konusunda avantaj› ile öne ç›k›yor. Ayr›ca kullan›c›s›na,
daha rahat bir çal›flma ortam› ve daha çeflitli teçhizat imkân› su-
nuyor. Sahra mutfa¤›, ancak çad›r kullan›m› ile bir ölçüde iklim-
lendirilebilirken konteyner mutfakta, -30 derece so¤uk havada
dahi çal›flmak mümkün olabiliyor. Bunun yan› s›ra konteyner
mutfak, genifl alan› ile 500 askere yemek ç›kart›labilmesine ola-
nak sa¤l›yor.
Öztiryaki, her sene 5-6 fuara kat›ld›klar›n›, bu kat›l›mlarda müfl-
terilerle görüfltüklerinde, konteyner mutfak konusunda bir ta-
lep oldu¤unu gördüklerini ve fuar getirdikleri mutfa¤› 27 günde
haz›rlad›klar› bilgilerini iletti. Öztiryakiler, MSI Dergisinin DSA
2012 Özel Say›s›nda da iletti¤imiz gibi, konteyner mutfa¤›n bir
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benzerini, konteyner haline getirilmifl su ar›tma, çamafl›r y›ka-
ma gibi 18 birimle birlikte, bir Alman firmas› ile ifl birli¤i yapa-
rak Rusya Federasyonu’ndaki bir askeri kampa kurmufltu. Öz-
tiryaki, bu projenin kendileri için çok büyük bir tecrübe oldu¤u-
nu bir kez daha vurgulad›. Bu tecrübenin de katk›s› ile flu anda
konteyner mutfakta, piyasada bulunan en iyi alt sistemleri kul-
land›klar›n› belirten Öztiryaki, ürünü bir iki ufak rötufl yaparak
daha da iyi hale getireceklerini söyledi.
Öztiryaki, Rusya Federasyonu’na yap›lan ihracat›n yan› s›ra k›sa
bir süre önce, 13 m uzunlu¤unda konteyner kullanarak ürettik-
leri mutfaklar için Birleflik Arap Emirlikleri’nden 100 tane sipa-
rifl ald›klar›n› aç›klad›. Sahra mutfa¤› ürünlerini, tek bir siparifl
bile almadan, 5 sene boyunca fuarlarda tan›tt›klar›n› hat›rlatan
Öztiryaki, bu ürünün sat›fl›nda da 1000 rakam›na yaklaflt›klar›n›,
konteyner mutfakta daha h›zl› gitmeyi beklediklerini ifade etti.
Öztiryakiler’in ihracat pazarlar›nda avantajl› konumu, ürünleri-
nin kalitesinin yan› s›ra art›k bir marka olarak alg›lanmas›, Av-
rupal› rakiplerine göre fiyat avantaj›na sahip olmas› ve dünya si-
lahl› kuvvetlerinin ihtiyac›n› en iyi flekilde karfl›layan, ayn› za-
manda maliyet etkin ürünlere yönelmesinden de kaynaklan›yor.
Konteyner mutfa¤›n teknik özellikleri ilgili sorular›m›z› yan›tla-
yan Öztiryaki, bu tür mutfaklar›n salt elektrik enerjisi ile çal›fla-
mayaca¤›n›, yak›t bazl› bir sistemin gerekli oldu¤unu, bunun için
de brülörlerin seçiminin kritik oldu¤unu belirtti. Ürünlerini ge-
lifltirmek için çok gezip, çok araflt›rma yapt›klar›n› vurgulayan
Öztiryaki, bir Ar-Ge çal›flmas› neticesinde dizel brülörler gelifl-
tirdiklerini; bunu di¤er ürünlerinde de kullanacaklar›n› söyledi.
Öztiryaki’ye son olarak, DSA s›ras›nda konufltu¤umuz, Malez-
ya’n›n sahra mutfa¤› siparifli vermesi konusunu sorduk. Mutfa-
¤›n Malezya’da denendi¤ini belirten Öztiryaki, ürünün bu dene-
mede beklentileri karfl›lamas› durumunda, sipariflin verilece¤i-
ni söyledi. Öztiryaki, Malezya’n›n ürünü kendi ülkesinde üretme-
yi istedi¤ini, fakat düflük siparifl içeren bir parti için bu üretimin
çok maliyetli olaca¤›n› yetkililere bildirdiklerini de sözlerine ek-
ledi. Bu soruya cevap verirken bir de sürpriz bir geliflmeyi ileten
Öztiryaki, sahra mutfaklar›n›n, Kazakistan’da bir tatbikatta de-
nenmekte oldu¤u haberini verdi.

ROKETSAN Eurosatory’ye
C‹R‹T’i Teslim Etmifl
Olarak Geldi
Eurosatory’ye genifl bir sergi alan› ile kat›lan Türk firmalar›ndan
birisi de ROKETSAN oldu. Stand›nda füze ve lançer çözümlerini
sergileyen ve büyük bir ekranda ürünleri ile ilgili videolar› gös-
teren ROKETSAN, stand›n›n konumu ve sergiledi¤i ürünlerle fu-
ar ziyaretçilerinin dikkatini çekti. ROKETSAN’›n Eurosatory gün-
deminin merkezinde, C‹R‹T füzesi yer ald›. Fuara, C‹R‹T’in Tür-
kiye’deki ilk teslimatlar›n› May›s ay› içinde tamamlam›fl olarak
gelen ROKETSAN, art›k Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’nin envan-
terine girmifl bir sitemi pazarl›yor. Fuar s›ras›nda görüfltü¤ü-
müz ROKETSAN Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Zafer Çam-
l›ca, Eurosatory’de hem C‹R‹T ile ilgili yaklafl›k 1,5 senedir gö-
rüfltükleri potansiyel müflterilerle bir araya geldiklerini hem de
devam eden projelerle ilgili tan›t›m ve görüflme faaliyetlerinde
bulunduklar›n› söyledi. C‹R‹T’in gelece¤inin, kendi tahmin ve
beklentilerinin ötesinde geliflmelere sahne olaca¤›n› gururla
ifade eden Çaml›ca, sadece C‹R‹T ile ilgili olarak flu anda Türki-
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ye’deki teslimatlar›n›n d›fl›nda,
11 de¤iflik program yürüttükle-
ri bilgisini verdi. Çaml›ca, bun-
lar›n hepsinin ihracat program›
oldu¤unun alt›n› çizerek farkl›
ülkelerle farkl› platformlar
üzerinde konufltuklar›n› belirt-
ti. Bunlar aras›nda; sabit plat-
formlar, deniz platformlar›,
z›rhl› araçlar, helikopterler ve
insans›z hava araçlar› yer al›-
yor. C‹R‹T’in baflar›s›n› ve es-
nekli¤ini gösteren bu listede
yer alan baz› programlar›n, bu
y›l sonunda ya da 2013’ün ilk
çeyre¤inde imza aflamas›na
gelmesi bekleniyor. Ayr›ca 
ROKETSAN, IDEF 2011’de 
Eurocopter ile imzalad›¤› mu-
tabakat muht›ras› kapsam›nda,
C‹R‹T’in EC635 helikopterine
entegrasyonu çal›flmalar›na
devam ediyor. EC635 ve C‹R‹T ile yap›lacak test at›fllar›n›n bu y›l
içinde gerçeklefltirilmesi planlan›yor.
Konu ihracattan aç›lm›flken Çaml›ca, C‹R‹T’in teknik yetenekle-
rinin yan› s›ra ihracat flans›n› rakiplerine göre büyük oranda art-
t›ran di¤er özelliklerinden de bahsetti. C‹R‹T’in herhangi bir
malzeme k›s›t›na tabi olmamas›, ROKETSAN’›n C‹R‹T ile ilgili
ortak üretim teklifleri de almas›n› da sa¤l›yor.
Bu güzel geliflmelerin yafland›¤› C‹R‹T cephesinde, sistemin
IDEF 2013’te nas›l sergilenece¤i de merak uyand›r›yor. Art›k
TSK envanterine girmifl olan sistemin, sabit, kara arac›, heli-
kopter ve ‹HA uygulamalar›n› gösteren maketlerin sergilenme-
si, bunun yan› s›ra C‹R‹T entegre edilmifl bir kara arac›n›n da
kat›l›mc›lar›n ilgisine sunulmas›, ROKETSAN’›n planlar› aras›n-
da yer al›yor. Asl›nda ROKETSAN, Eurosatory’de bu konuda bir
sürpriz de yapt›. Birleflik Arap Emirliklerinin Griffon Aerospace
Middle East firmas›, z›rhl› araç üzerine monte edilen ve C‹R‹T de
tafl›yan Mamba uzaktan kumandal› silah istasyonunu fuarda
sergiledi. ROKETSAN’›n verdi¤i bilgilere göre; bir Kuzey Afrika
ülkesi için gelifltirilen sistem, fuarla ayn› günlerde, Güney Afri-
ka Cumhuriyeti’nde test ediliyordu.
ROKETSAN yetkilileri, C‹R‹T'in envantere girmesi ve ihracat
çal›flmalar›nda baflar›ya ulafl›lmas› durumunda, bu geliflme-
lerin, halen gelifltirme döneminin son aflamas›na gelinen
UMTAS sisteminin pazar gelifltirme çal›flmalar›na da büyük
katk› sa¤layaca¤› de¤erlendirmesini yap›yorlar. Birlikte bir
paket çözüm sa¤layan C‹R‹T ve UMTAS’In, kullan›c›ya, mev-
cut tehditlere karfl› etkin bir koruma ve taarruz imkân› ka-
zand›rmas› bekleniyor. Ayr›ca C‹R‹T ve UMTAS için kullan›la-
cak lançer ve di¤er elektronik komponentlerin ortak olarak
gelifltirilmesi sayesinde, gelecekte UMTAS sistemini tercih
edecek müflterilere maliyet etkin çözümler sunulmas› da
mümkün olacak.
Son olarak, fuar›n geneli ile ilgili izlenimlerini ald›¤›m›z Çaml›-
ca, Eurosatory’nin kendileri için en önemli fuarlardan birisi ol-
du¤unu; Fransa’da düzenlendi¤i için, bütün potansiyel müflteri-
lerinin fuara kat›ld›¤›n› ifade etti. Çaml›ca, fuarda bu y›l etkin bir
organizasyon yap›ld›¤›n›, delegasyonlar›n ziyaretleri ile ilgili fu-
ar öncesinde ve fuar s›ras›nda mihmandarlar›n s›k› bir koordi-
nasyon kurdu¤unu anlatarak memnuniyetini de dile getirdi.

SDT ‹hracata Haz›r
Eurosatory’ye ilk defa kat›lan SDT Uzay ve Savunma Tekno-
lojileri A.fi. (SDT), ürün yelpazesindeki çeflitli çözümleri ser-
giledi¤i stand› ile ziyaretçilerinin karfl›s›na ç›kt›. SDT’nin ka-
t›l›m› ve gelece¤e bak›fl› ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mehmet Dora ile fuar s›ras›nda k›sa bir söylefli yapt›k.
Dora, SDT’nin Eurosatory’de olmas›n›n bafll›ca nedeninin,
ürünlerinin tasar›m ve gelifltirme çal›flmalar›n›n tamamlan-
mas› ve bu ürünlerin, Türkiye pazar›nda kendilerini ispat et-
meleri sonras›nda, art›k d›fl pazarlara yönelme istekleri ol-
du¤unu ifade etti. Yurt d›fl› potansiyel müflterilerinin sistem-
lerini de¤erlendirirken sorduklar› sorular›n bafl›nda, söz
konusu sistemin TSK taraf›ndan kullan›l›p kullan›lmad›¤› ol-
du¤unu belirten Dora, art›k bu soruya olumlu cevap verebil-
diklerini ve ihracata haz›r olduklar›n› söyledi.
SDT, yeteneklerini dört bafll›k alt›nda sergiledi. Bunlardan
birincisi, görev sistemleriydi. Bu kapsamda say›sal veri ka-
y›t sistemleri, hava birimi sistemleri, lançer kontrol birimle-
ri, video çoklama ürünleri ve veri enstrümasyon ürünleri
sergilendi. Bunlar› yurt içindeki projeler için gelifltirirken
yabanc› ürünlerle yar›flt›klar›n›, rakiplerini hem performans
hem de fiyat kategorilerinde geride b›rakarak sözleflmeleri-
ni imzalad›klar›n› vurgulayan Dora, SDT’nin d›fl pazarlara
aç›l›rken kendine güvenmesini sa¤layan önemli etmenler-
den birisinin de Türkiye’deki bu rekabetten galip ç›kmas› ol-
du¤unu belirtti.
SDT’nin ürünlerini sergiledi¤i ikinci alan sinyal iflleme oldu.
SDT bu alanda, dünyada örnekleri az olan Sentetik Aç›kl›kl›
Radar (SAR) teknolojileri ürün ailesine sahip. ASELSAN or-
takl›¤› ile yürüttü¤ü SAR gelifltirme projesinin sonuna gelen
SDT, projenin kabul testlerine Temmuz ay›nda bafllamay›
planl›yor. Ayr›ca radar›n üzerine yeni bir mod eklenmesi ko-
nusunda da çal›flmalar›n› sürdürüyor. SDT’nin bu konuda il-
gi gören bir baflka ürünü de SAR simülatörü. Dora, simüla-
tör ile Çin, Pakistan ve Almanya’dan ilgilenen firmalar oldu-
¤unu, kendilerinin de gerekli baflvurular› yaparak bu firma-
larla görüflmelere bafllamak ve çal›flmak için izinlerini al-
d›klar›n› belirtti.
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Gerek dünyada gerekse Türkiye’de artan keflif ve gözetleme
yetenekleri sonucunda, de¤erlendirilmesi gereken veri hac-
mindeki ço¤alma, SDT’yi bu konuya da e¤ilmeye sevk etti.
Dora, verileri de¤erlendirip bilgiye dönüfltürülmesinin, ge-
nellikle elle yap›lan bir ifllem oldu¤unu, bunu en az›ndan ya-
r› otomatik hale dönüfltürmek için çal›flt›klar›n› ifade etti.
SDT, Göktürk I uydu projesinde bu konu kapsam›nda çal›fl-
malar yürütüyor.
SDT’nin üçüncü çal›flma alan›, uydu teknolojileri. SDT; Gök-
türk I projesinin yan› s›ra özellikle Göktürk III projesi kap-
sam›nda çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü SAR faydal› yük teknolo-
jileri konusunda önemli çal›flmalar yürütüyor. Dora,
SSM’nin görevlendirmesi ile SAR uydusu için bir fizibilite
raporu haz›rlad›klar› ve bu raporda; alg›lay›c›n›n özellikle-
rinin uydu geneline etkileri ve alg›lay›c›n›n özelliklerine gö-
re birkaç de¤iflik alternatif üzerine çal›flmalar yapt›klar› bil-
gilerini iletti. Bu çal›flma, SDT’nin sistem mühendisli¤i ko-
nusunda bilgi birikimini de artt›rd› ve birçok yerli ve yaban-
c› firma ile temasta bulunmas›na da arac›l›k etti. SDT’nin
sundu¤u rapor, alg›lay›c›daki özelliklere göre, uydunun so-
¤utma sistemlerinin, enerji üretiminin, boyutunun ve anten
özelliklerinin nas›l olabilece¤ini ve tek bir uydu ya da tak›m
uydu kullan›m›n›n etkilerini ortaya koydu. Dora, SSM’ye ve
bu konuda çal›flan firmalara fikirlerini iletmeye çal›flt›klar›-
n› ve verilecek her türlü göreve haz›r olduklar›n›n özellikle
alt›n› çizdi.
SDT’nin Eurosatory’de vurgulad›¤› dördüncü çal›flma alan›
ise firman›n kuruluflundan beri çal›flt›¤› simülasyon alan›
oldu. Dora, dünyada da yeni bir konsept ve nifl bir alan olan
gömülü simülasyon konusunda uzmanlaflmay› seçtiklerini
belirterek, bu konuda GATE Elektronik ile bir proje gerçek-
lefltirdiklerini ve gelifltirdikleri sistemin Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤› taraf›ndan kullan›lmakta oldu¤unu söyledi. Di-
¤er projelerinden de bahseden Dora, halen yürüyen bir pro-
je kapsam›nda, ROKETSAN’›n OMTAS füzesi için gömülü
e¤itim sistemi gelifltirdiklerini, böylece OMTAS kullan›c›la-
r›n›n, herhangi bir merkeze gitmeden, bulunduklar› yerde
e¤itim yapabileceklerini ifade etti. Fuar s›ras›nda SDT, gö-
mülü e¤itim sisteminin 
OMTAS füzesine konulacak
birimini de sergiledi. Çarp›fl-
maya dayan›kl› bu birimin
üzerindeki girifller, çeflitli
sistemlerden veri alarak
bunlar› kaydetmeye uygun
flekilde tasarlanm›fl. SDT, bu
ürünün sertifikasyonunun
yap›lmas› ile uçaklarda kara
kutu ya da sistemlerin duru-
munu ve kullan›m›n› kayde-
den bir birim (Health and
Usage Monitoring System /
HUMS) olarak kullan›labile-
ce¤ini de öngörüyor.
Ürünleri ortaya ç›kan, envan-
tere girmeye bafllayan ve
ürün yelpazesi geniflleyen
SDT’nin ihracat planlar›n› da
sordu¤umuz Dora, mevcut
durumda bir AB 7. Çerçeve
projesinde yer ald›klar›n›, 42

ortakl› bu projenin, AB’nin Ar-Ge yaklafl›m›n› görmeleri aç›-
s›ndan yararl› oldu¤unu, ayr›ca tüm ortaklar›n uyum içinde
çal›flmas›n›n, ifl birli¤i kültürü aç›s›ndan kendileri için iyi bir
örnek oluflturdu¤unu söyledi. AB’de firmalar›n boyutlar›n-
dan ziyade bilgi birikimine bakt›klar› ve firman›n boyutunu
aflacak ifllerde, ona sahip ç›kacak daha büyük bir firma ile
ortakl›k yapt›rd›klar› anlatan Dora, bu anlay›fl›n ve mekaniz-
man›n Türkiye’nin kendi projelerinde de uygulanabilece¤ini
ifade etti.
SDT’nin gelece¤i ile ilgili de¤erlendirmelerini de ald›¤›m›z
Dora, SDT’nin, kendisinden daha büyük ana yüklenici fir-
malardan neleri talep ediyorsa, altyüklenicilerine de ayn›-
s›n› sa¤lamaya çal›flt›¤›n›; daha küçük firmalar, bir konuda
pazar› doldurdu ise SDT’nin daha üst seviyeye ç›kmaya ça-
l›flt›¤›n› söyledi. fiirket politikas›n›n, her zaman masan›n
üzerine ürün koymaya, esnek ve h›zl› olmaya ve maliyeti
düflürmeye odakland›¤›n›; bunlar› sa¤lamak için de alt
yüklenici portföyü oluflturup geliflmeyi hedeflediklerini be-
lirten Dora, her ifli kendilerinin yapma düflünceleri olmad›-
¤›n› vurgulad›. Dora, SDT’nin ana yüklenicilerle alt yükleni-
ciler aras›nda bir köprü olabilece¤ini de de¤erlendirmele-
rine ekledi.

YDS, Ürün Yelpazesini
Goliath Gözlükleri ile
Geniflletti
Yakupo¤lu A.fi. (YDS), Eurosatory’de, görmeye al›fl›k oldu¤u-
muz botlar›n›n yan› s›ra ‹ngiltere merkezli alt kolu Goliath
markas› alt›nda üretilen gözlüklerini ilk defa tan›tt›. Ürün çe-
flitlili¤i ile silahl› kuvvetler, güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil sa-
vunma gibi kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›na hitap edebilen gözlük-
ler, kullan›c›y› güneflin etkilerinden koruman›n ötesinde, sa¤-
lad›klar› balistik koruma ve kullan›m kolayl›¤› özellikleri ile
öne ç›k›yor. YDS yetkilileri, gözlüklerle körfez ülkelerinin ilgi-
lendi¤ini, özellikle kum f›rt›nalar›na karfl› kullan›m ihtiyac› bu-
lundu¤unu belirttiler.
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‹ngiltere’nin havac›l›k, sa-
vunma, güvenlik ve uzay

endüstrilerinin ticaret orga-
nizasyonu ADS’nin koordi-
nasyonunda, toplam 28 ‹ngi-
liz firmas›, fuar alan›ndaki
‹ngiliz pavyonunda ürün ve
hizmetlerini sergiledi. Bun-
lardan Armadillo Merino,
yeni, yün bazl› “yumuflak”
z›rh›n›; CP Cases, koruma
kutular›n› ve raflar› ile iklim-
lendirme çözümlerini; Hort-
sman, Puma z›rhl› araçlar›n-
da kullan›lan süspansiyon
birimlerini; Marshall Land
Systems, korumal› çal›flma
alanlar›n› ve uluslararas› ifl

birliklerine dayanan çözüm-
lerini; Radixon ise telsiz çö-
zümlerini ziyaretçilerini ilgi-
sine sundu.
‹ngiliz savunma sanayisinin
a¤›r toplar›ndan General
Dynamics UK, ‹ngiltere Kara
Kuvvetleri için gelifltirdi¤i
Specialist Vehicle ürünün
sergiledi ve orta s›n›f z›rhl›
muharebe araçlar›n› mo-
dernize etme ihtiyac› olan
ülkelerle bu araç üzerinden
görüflmeler yapt›. Goodrich
Corporation ise küçük bo-
yutlu roket ve füzeler ile
uçaklar›n acil durum gös-
tergelerinde kullan›labile-

cek MicroNav minyatür ata-
letsel seyrüsefer sistemini
tan›tt›. K›sa bir süre önce
KMW taraf›ndan sat›n al›nan
WFEL ise dünya üzerinde
40’da fazla ülke taraf›ndan
kullan›lan köprü çözümleri-

ni ve “bayrak gemisi” ürü-
nünü, 46 m’ye kadar uzanan
ve dünyan›n s›n›f›ndaki en
uzun köprüsü olan Kuru
Destek Köprüsü (Dry 
Support Bridge / DSB)’nün
maketini sergiledi.

‹ngiliz savunma devi BAE Systems, Eurosatory’de, BvS10 çok
amaçl› paletli arac›n›, RG35 may›na dayan›kl› 4x4 arac›n› ve

CV90 paletli z›rhl› arac›n› sergiledi. RG35, keflif ve karakol sü-
rümü ile stantta yer ald›. Koruma seviyesine göre de¤iflmekle
birlikte, toplam a¤›rl›¤› 18 ton civar›nda olan ve 9 metreküplük
dahili hacim sa¤layan araç, Kanada Ordusunun ihtiyac›n› kar-
fl›lamak için yar›flan adaylar aras›nda yer al›yor. BAE Systems,
arac›n 6x6 sürümü üzerindeki çal›flmalar›na da devam ediyor.
CV90 ise fuarda üzerinde tafl›d›¤› görünmezlik ve koruma tek-
nolojilerini tan›tt›. Özellikle paleti ve tafl›t›c› tekerlekleri koru-
mak için araca eklenen ete¤in devam›nda, yere kadar uzanan
çelik çubuklar ziyaretçilerin dikkatini çekti. Uzmanlar, bu çu-
buklar›n arac›n radar izini azaltma ve RPG sald›r›lar›ndan ko-
runma alanlar›nda etkisinin olabilece¤ini de¤erlendiriyor.

‹talyan otomotiv firmas›
Bremach, Eurosatory’de iki

ayr› stantta, 6x6 flase çözü-
mü ile 4x4 hafif taktik lojistik
arac›n› sergiledi. Ayn› flase
üzerinde uzun menzilli kara-
kol arac›, personel tafl›y›c›,
s›n›r kontrol, karakol ve gö-
zetleme arac›, ambulans, ko-
rumal› karakol arac›, uzun
menzilli taarruz arac›, hafif
z›rhl› araç ve itfaiye arac› çö-

zümlerini sunan firma, ortak
birleflenleri azami derecede
kullanarak lojistik bir avantaj
sunuyor. Türkiye’de de dene-
melere kat›lan Bremach’›n
arac›, 6 ton a¤›rl›¤a, 3000 cc
motor hacmine, 170 BG mo-
tor gücüne, 130 km/sa’n›n
üzerinde h›za ve 70 litrelik
yak›t deposuna sahip. Araç, 3
kiflilik ya da 6 kiflilik kabinler-
le teslim edilebiliyor.

Aimpoint, Eurosatory’de, Micro T-1 2MOA (Minute of Arc / 1 derecelik aç›n›n 60’da 1’i) Dot niflangâ-

h›n› tan›tt›. Niflangâhtan hedef üzerine düflen ›fl›k ile oluflan k›rm›z› noktan›n küçük boyutlu olma-

s› talepleri üzerine gelifltirilen model, 100 m mesafede, yaklafl›k 60 mm boyunda bir hedef gösterge-

si oluflturuyor. Serinin önceki modeli, 4 MOA kapasitesindeydi. Daha uzun menzilden daha hassas ni-

flan almay› olanakl› k›lan Micro T-1 2MOA, 62 x 41 mm boyutlar›nda ve 84 g a¤›rl›¤›nda, hafif ve kü-

çük boyutlu bir niflangâh olarak dikkati çekiyor. Sistemin di¤er önemli özellikleri aras›nda, 5 y›ll›k pil

ömrü ve 25 m derinli¤e kadar suya dayan›kl›l›k yer al›yor.

ADS, ‹ngiliz Savunma
Sanayisi ‹çin Çal›flmaya
Devam Ediyor

BAE Systems’dan 
Araç ve Yenilik Çeflitlili¤i

Bremach, Taktik
Tekerlekli Araçlarda 
Aile Çözümü Sunuyor

Aimpoint’ten Küçük Ama Yetenekli Niflangâh
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Eurosatory’de Z:NightOwl sistemini ilk defa tan›tan Carl Zeiss,
s›n›r güvenli¤i uygulamalar›nda yeni bir ç›¤›r açmaya haz›rla-

n›yor. Sistem, x200 yak›nlaflt›rma performans› ile 30 km’ye kadar
mesafelerin gözetlenmesine olanak sa¤l›yor. En yak›n rakibin-
den 4 kat daha üstün performans gösterdi¤i belirtilen sistemde,
1920x1080 piksel çözünürlü¤e sahip bir adet HD-TV gün ›fl›¤› ka-
meras›, 1280x1024 piksel çözünürlü¤e sahip bir adet yüksek çö-
zünürlüklü termal kamera ve 40 km mesafeye kadar etkili, göze
zarar vermeyen bir lazer mesafe bulucu da yer al›yor. Ayn› za-
manda her iklim flart›nda çal›flabilme yetene¤ine sahip olan
Z:NightOwl’un çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›, -32 ile +71 santigrat de-
rece olarak veriliyor. Carl Zeiss, 2011 y›l›ndan beri gelifltirme ça-
l›flmalar›n› sürdürdü¤ü bu yüksek performansl› sistemi, müflte-
rilerine uygun bir maliyetle sunabilmek için de özel çaba harca-
m›fl. Modüler bir mimariye sahip olan Z:NightOwl’un çeflitli birle-
flenleri de¤iflik kaynaklardan tedarik edilebiliyor ve modülleri ha-
rekât sahas›nda kolayca de¤ifltirilebiliyor. Fuar s›ras›nda konufl-
tu¤umuz Carl Zeiss yetkililerine, Türkiye’de özellikle elektro-op-
tik alg›lay›c›lar üzerine yap›lan çal›flmalardan bahsetti¤imizde,
sistemin Türkiye’den tedarik edilebilecek alg›lay›c›larla da çal›-
flabilece¤ini, hatta böyle bir durumun tedarik zincirlerini çeflit-
lendirerek, kendiler için de avantajl› bir durum yarataca¤›n› be-
lirttiler. Elektronik sistemleri aç›k mimariye sahip olan 
Z:NightOwl, ethernet arayüzü üzerinden di¤er sistemlere ve a¤-
lara da rahatl›kla entegre edilebiliyor.

Savunma ve havac›l›k sektö-
rüne yönelik e¤itim prog-

ramlar› ve araflt›rma, dan›fl-
manl›k ve test hizmetleri sunan ‹ngiltere’nin Cranfield Üniversi-
tesi de Eurosatory’de stand› bulunan kat›l›mc›lar aras›ndayd›.
Her ne kadar üniversiteler çeflitli küme ve birlik organizasyonla-
r› kapsam›nda savunma fuarlar›na zaman zaman boy gösterse
de Cranfield Üniversitesi, örnek al›nabilecek ba¤›ms›z stand› ve
hizmetlerini sunufl tarz› ile bir bak›ma ezber bozdu. Stand›nda
hem proje yöneticisi hem de akademisyen personel bulunduran
üniversite, fuar boyunca çeflitli heyetlere ve ziyaretçilere hizmet-
lerini anlatt›. Bunlar›n aras›nda, enerjik malzeme ve silah testle-
rinde kullan›lan Cranfield Üniversitesi Mühimmat Test ve De¤er-
lendirme Merkezi de yer ald›. Fuar s›ras›nda görüfltü¤ümüz üni-
versite yetkilileri, Türkiye’de Kara ve Hava Harp Okulu ile ifl birli-
¤i çal›flmalar› oldu¤u bilgisini de ilettiler.

Ad›n› ilk olarak 1912 y›l›n-
da, Hindistan’›n Banga-

lore kentindeki madenlerde
kullan›lmas›ndan alan, Bi-
rinci ve ‹kinci Dünya Sava-
fl›’nda dikenli tel gibi engel-
leri aflmak için s›kl›kla hiz-
metine baflvurulan, boru
fleklinde ve birbirine eklene-
rek uzayabilen bir patlay›c›
olan Bangalore Torpidosu,
Chemring’in SABREX patla-
y›c› ailesi ile yeniden günde-
me geldi. Metre bafl›na içer-

di¤i patlay›c›ya göre 40,

100, 350, 600 ve 1150 gram
olmak üzere 5 çeflidi bulu-
nan SABREX, ‹ngiliz Kara
Kuvvetlerinin Irak ve Afga-
nistan’da yürüttü¤ü operas-
yonlar s›ras›nda ortaya ç›kan
ihtiyac› karfl›lamak üzere
gelifltirilmifl. Fuarda görüfl-
tü¤ümüz Chemring yetkilile-
ri, SABREX’in duvar ve gemi
çeli¤i delme yeteneklerinin,
özel kuvvetlerin ihtiyaçlar›na
göre tasarlanm›fl test senar-
yolar›nda gösterildi¤ini be-
lirttiler.

Carl Zeiss,
S›n›r
Güvenli¤inde
Mesafeleri
Yeniden
Tan›ml›yor

Chemring’den Bangalore
Torpidosuna Yeni Hayat

Hisselerinin yüzde 49,9’u

Frans›z devletine ait

özel bir flirket olan DCI,

Frans›z firmalar› taraf›ndan

imzalanan ihracat sözlefl-

melerinin uygulanmas› afla-

mas›nda destek sa¤layarak

ürünlerle ilgili teknik uz-

manl›¤›n kullan›c›lara iletil-

mesine yard›mc› oluyor. Bu

temel faaliyet alan›n›n yan›

s›ra savunma, güvenlik ve

proje yönetimi konular›nda

e¤itim, dan›flmanl›k ve des-

tek veren ve 2008 y›l›ndan

beri Frans›z Savunma Ba-

kanl›¤›n›n altyüklenicisi olan

firma, Eurosatory’de 25

farkl› ülkeden heyetleri

a¤›rlad› ve özellikle Afrika

ve Güney Amerika pazarla-

r›na e¤ilme f›rsat› buldu.

DCI yetkilileri, art›k silahl›

kuvvetlerin, Fransa gibi ya-

banc› ülkelerde e¤itim gör-

mek yerine, kendi ülkelerin-

de bu tür faaliyetleri yürüt-

mek istediklerini vurgulaya-

rak Katar’a bu amaçla hava-

c›l›k ve donanma e¤itim

merkezleri kurma konusun-

da görüflmeler yapt›klar›n›;

Suudi Arabistan personeline

‹nternet üzerinden e¤itim

verdiklerini aç›klad›lar. Tür-

kiye ile yürüttükleri faaliyet-

leri de anlatan yetkililer,

geçmiflte Türk pilotlar›na

CN235 uçaklar› ile ilgili e¤i-

tim verdiklerini; geçen sene

de 6 Türk taktik koordinatö-

rün, Fransa’n›n Atlantic 2

deniz karakol uçaklar›nda

görev yapan personelden

e¤itim ald›klar›n› aktard›lar.

DCI Genel Müdürü Jean-

Louis Rotrubin, Türk Deniz

Kuvvetleri ile ifl birliklerini

artt›rmak istediklerini özel-

likle vurgulad›.

DCI, Savunma
Sanayisindeki Yeni ‹fl
Modellerini Anlatt›

Cranfield
Üniversitesi
Ezber
Bozdu
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Dünya silahl› kuvvetlerine her s›n›ftan genifl bir ürün yelpazesi sunan Eurocopter,
Tiger, NH90, EC645 T2 ve AS550 C3e helikopterlerini fuar alan›nda sergiledi.

ABD’nin hafif genel maksat helikopteri olarak da seçilen ve halen 200 tanesi ABD Si-
lahl› Kuvvetlerinin hizmetinde bulunan
EC145 helikopterinin askeri sürümü olan
EC645 T2, silahl› keflif helikopteri pazar›n-
da iddial› bir konumda yer al›yor. EC645 T2,
görev sistemi, elektro-optik alg›lay›c›lar,
bafl üstü göstergeler ve çeflitli silahlarla
donat›labiliyor. Eurocopter’in sergiledi¤i
bir di¤er hafif helikopter modeli AS550 ise
Hindistan’›n, 197 adet helikopter alaca¤›

ihalenin önde gelen aday› konumunda. Bilindi¤i gibi 2007 y›l›nda ihaleyi AS550 ka-
zanm›fl, fakat daha sonra ihale tekrar edilmek üzere iptal edilmiflti. Eurocopter, bu
y›lki fuarda, Tiger’›n Afganistan ve Libya tecrübelerine de vurgu yapt›. Firma, art›k bu
helikopterini de muharebe tecrübesine sahip bir model olarak pazarl›yor.

Eurocopter, Hafif Helikopter
Modellerini Ön Plana Ç›kartt›

Belçikal› hafif silah üreticisi FN Herstal,
Eurosatory’de, yenilikçi ürünlerini

sergiledi. Bunlardan, entegre edildi¤i
namlulu silah›n kullan›m profilini kayde-
den SmartCore, ald›¤› kay›tlar› analiz
ederek silah›n güvenilirli¤ini artt›racak ve
ömür devri maliyetini düflürecek tedbirle-
rin al›nmas›na olanak sa¤l›yor. Silah›n
atefllenmesi durumunda, belirlenen bir
merkez ile gerçek zamanl› olarak iletifli-
me geçerek bilgilendirme de yapabiliyor.
Silah›n kabzas›na ya da dipçi¤ine yerleflti-
rilebilen SmartCore’un, silah›n dengesine
olumsuz etkisi olmad›¤› da belirtiliyor. FN

Herstal’in sergiledi¤i bir di¤er ürün ise FN
SCAR-H PR tüfe¤inin taktik sürümü olan
FN SCAR-H TPR oldu. Tüfek, uzunlu¤u ve
yüksekli¤i ayarlanabilen ve alt bölümünde
monopod takmaya uygun MIL-STD 1913
Picatinny ray› bulunan bir dipçi¤e sahip.
FN Herstal’in uzaktan kumandal› silah is-
tasyonu deFNder da Renault ürünü çeflitli
araçlarda, .50 kalibrelik ve 7,62 mm maki-
neli tüfek tafl›yan sürümleri ile sergilendi.

General
Dynamics’in
Eagle Ailesi
Geniflliyor

General Dynamics’in Avrupa kolu 

General Dynamics Land

Systems–MOWAG (GDELS), Eagle

tekerlekli z›rhl› arac›n›n 4x4 ve 6x6 sü-

rümünü Eurosatory’de tan›tt›. Perso-

nel tafl›ma konfigürasyonunda ziyaretçilerin ilgisine sunulan 6x6 araç, arka bölümün-

de 8 askeri nakledebiliyor. Sergilenen araç, ayn› zamanda Kongsberg’in üzerinde .50

kalibre makineli tüfek ve sis bombalar› bulunan uzaktan kumandal› silah istasyonu-

nu tafl›yordu. Rafael’in, 40 mm’lik bombaatar ve 7,62 mm’lik makinal› tüfekle teçhiz

edilmifl Samson Dual RWS silah kulesiyle sergilenen Eagle 4x4 10 ton a¤›rl›¤a sahip-

ken 6x6 sürümü 15 ton a¤›rl›¤a ulafl›yor. Her iki araç da ayn› motor ailesine (245 ve

300 BG), transmisyona, aktarma organlar›na ve süspansiyon sistemlerine sahip. 

Eagle 4x4, Almanya taraf›ndan 505 adet ve ‹sviçre taraf›nda da 4 adet siparifl edilmiflti.

FN Herstal’den
Yenilikçi 
Ürünler
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Harris Corporation, Eurosatory s›-

ras›nda Falcon III ailesinden

3 tane yeni telsiz modelini tan›tt›.

Bunlar›n ilki, muharebe sahas›n-

da kendini kan›tlam›fl RF-7800W yüksek kapasiteli görüfl hatt›

telsizlerinin OU500 modeli oldu. Komuta kontrol merkezi ile

muharebe alan›n›n en ucunda bulunan birlikleri, gerçek za-

manl› video aktar›m›, IP telefon ve telekonferans gibi uygula-

malar› destekleyecek haberleflme kapasitesiyle ba¤layan sis-

tem, 4,4 ile 5,875 GHz frekans aral›¤›nda çal›fl›yor. Fuar s›ra-

s›nda duyurulan ikinci ürün, dünyan›n en küçük, en hafif ve en

h›zl› genifl bant HF telsizi olarak tan›t›lan RF-7800H oldu. Tek

er taraf›ndan tafl›nabilen telsiz, HF ba¤lant›s› üzerinden vide-

o, foto¤raf ve harita gibi yüksek hacimli içeri¤i, görüfl hatt›

ötesine iletebiliyor. Harris, sistemin mevcut ürünlerden 10 kat

h›zl› oldu¤unu ve yüzde 20 daha küçük ve hafif oldu¤unu vur-

gulad›. Firma taraf›ndan tan›t›lan son telsiz ise RF-7800M-HH

el telsiziydi. Harris’in muharebe alan›nda kendini ispat etmifl

ANW2 dalga fleklini kullanan telsiz, 5 W ç›k›fl gücüne sahip ve

30 – 512 MHz frekans aral›¤›nda çal›fl›yor.

Harris Yeni
Telsizlerini
Tan›tt›

Raytheon-Kongsberg
Ortakl›¤›ndan HAWK
Sistemine Yeni Hayat

Helikopter Simülatörlerinin
Adresi Indra

‹spanya için Chinook, Cougar
ve Tiger helikopter simülatör-

leri gelifltiren; ‹ngiltere’nin yeni
nesil AW159 Lynx Wildcat heli-
kopteri için simülatör gelifltirme
çal›flmalar›na da halen devam
eden Indra’n›n Eurosatory’deki
ana gündemini de simülatörler
oluflturdu. Di¤er hava araçlar›
da dahil edildi¤inde simülatör
teslimatlar› 200 adede ulaflan ve

19 ülkeden 51 müflteriye bu ko-
nuda hizmet veren Indra, kara
araçlar› alan›nda ise Leopard
tanklar› için simülasyon çözüm-
leri sunuyor. Indra fuarda ayr›-
ca, uydu haberleflme, elektronik
harp, hava savunma ve KBRN
sistemlerini tan›tt›. Firman›n
stand›nda Pelicano ve Mantis
insans›z hava araçlar›n›n mo-
delleri de yer ald›.

Raytheon-Kongsberg ortakl›¤›, Türkiye’nin de kullan›c›lar› ara-
s›nda yer ald›¤› emektar HAWK orta irtifa hava savunma siste-

mine yeni bir hayat kazand›rma planlar›n› Eurosatory’de tan›tt›. Ko-
nu ile ilgili olarak bir bas›n toplant›s› düzenleyen Raytheon ve 
Kongsberg yetkilileri, HAWK füzesinin kullan›m ömrünün sonuna
geldi¤ini ve art›k desteklenmedi¤ini hat›rlatarak, ESSM (Evolved
Sea Sparrow Missile / Geliflmifl Sea Sparrow Füzesi) kullan›m›na
dayanan çözümlerini anlatt›lar. Deniz kuvvetleri taraf›ndan kullan›-
lan Sea Sparrow füzelerinin geliflmifl sürümü olan ESSM, halen
Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u bir konsorsiyum taraf›ndan
üretiliyor. Raytheon ve Kongsberg, bu füzenin karadan at›lan sürü-
mü ile May›s ay›nda Norveç’te bir deneme yapt› ve denemede
HAWK sisteminin birleflenlerini de kulland›. MPQ-64F1 Sentinel ra-
dar›, yeni bir kontrol merkezi, NASAMS (Norwegian Advanced 
Surface to Air Missile System / Norveç geliflmifl karadan havaya fü-
ze sistemi) lançeri ve HAWK sisteminin ayd›nlatma radar› kullan›-
larak gerçeklefltirilen denemede, ESSM, hedefini tam isabetle etki-
siz hale getirdi. Bas›n toplant›s›nda yetkililer, MPQ-64F1 Sentinel
radar› yerine, HAWK sisteminin hedef yakalama radarlar›n›n kulla-
n›m›na devam da edilebilece¤ini belirttiler. Sistemlerde hiçbir yaz›-
l›m güncellemesi yap›lmadan gerçeklefltirilen deneme ile emektar
HAWK sisteminin modernizasyonu için düflük maliyetli, etkin ve ge-
lecekte daha da gelifltirilebilecek bir çözüm ortaya konmufl oldu. Ba-
s›n toplant›s›nda, Raytheon yetkililerine, Türkiye’nin böyle bir moder-
nizasyona karar vermesi durumunda, ESSM ile ilgili ifl pay›nda bir de-
¤iflim olup olmayaca¤›n› da sorduk. Yetkililer, ESSM Blok 1 üretimi-
nin sona yaklaflt›¤›n›, Blok 2 üretimi ile ilgili görüflmelerin ise devam

etti¤ini, Türkiye’nin HAWK
sistemini ESSM füzeleri ile
modernize etmeye karar
vermesi durumunda, bafl-
ta ROKETSAN olmak üze-
re, Türk firmalar›n›n ifl pa-
y›n›n artmas›n›n gündeme

gelece¤ini belirttiler. Kongsberg’in fuar gündeminin bir di¤er mad-
desi, Norveç’in CV90 z›rhl› araçlar›n›n modernizasyonu için seçilen,
Protector uzaktan kumandal› silah istasyonu oldu. Sistemi 
Eurosatory’ye getiren Kongsberg, dünya silahl› kuvvetleri aras›nda
popüler olan bu ürününü ziyaretçilerin ilgisine sundu.

Sivil ve askeri sistemlere yönelik gazl› amortisörler tasarlay›p üreten ‹sveç’in Kaller firmas›,
Eurosatory’de, Hydrop gazl› hidrolik süspansiyon sistemini tan›tt›. Zorlu arazi flartlar›nda görev

yapan tekerlekli ve paletli askeri araçlar için gelifltirilen Hydrop, benzerlerine göre hafifli¤i ile arac›n daha çok
yük tafl›mas›na ve daha az yak›t sarf etmesine yard›mc› olurken arac›n, arazi koflullar›nda h›zl› ve içindekiler için konforlu flekilde yol al-
mas›n› sa¤l›yor. Hydrop ayn› zamanda, araç yüksekli¤ini ayarlayabiliyor ve a¤›r yük flartlar›nda, araç yüksekli¤ini bofl a¤›rl›ktaki seviye-

ye getirebiliyor. BAE Systems’in RG35, MOWAG’›n Piranha ve Patria’n›n AMV’si, Hydrop kullanan araçlar aras›nda yer al›yor.

Z›rhl› Araçlar›n Süspansiyonlar› Kaller’den
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MBDA Hava
Savunmas›nda ‹ddial›

MBDA’n›n Eurosatory gün-

deminin merkezinde, hava

savunma füze sistemleri yer al-

d›. Fuarda, Türkiye’nin Uzun

Menzilli Bölge Hava ve Füze

Savunma Sistemi Projesi’nde

de adaylardan birisi olan

SAMP/T lançerini ve kontrol

merkezini sergileyen firma, ay-

n› zamanda VL MICA lançer ve

operasyon merkezini ve Mistral

lançerleri tafl›yan MPCV arac›n›

da fuar alan›na getirdi. MBDA,

gelifltirme çal›flmalar› devam

eden ve ‹ngiliz Rapier sistemi-

nin yerini almas› planlanan

CAMM Land füzesini de tan›tt›.

Halen Fransa ve ‹talya envan-

terinde bulunan SAMP/T, fua-

ra, bir süre önce gerçeklefltir-

di¤i ve Avrupa için bir ilk olan

baflar›l› balistik füze vurma tes-

tinin verdi¤i moralle geldi. Fu-

arda görüfltü¤ümüz MBDA yet-

kilileri, sistemin teknik özellik-

leri ve yüksek baflar›m›n›n yan›

s›ra Türkiye’ye sunduklar› tek-

noloji transferi ve ifl birli¤i tek-

liflerine de vurgu yapt›. MBDA

stand›ndaki bir di¤er ilgi çekici

sistem ise may›n ve el yap›m›

patlay›c›lar› temizlemek ve et-

kisiz hale getirmek amac›yla

gelifltirilen SOUVIM 2 arac›yd›.

Afganistan’da görev yapan ara-

c›n bafl›nda, sistemi muharebe

sahas›nda kullanan Frans›z as-

kerleri de bulunuyordu.

Navantia, Eurosatory’de,
Sistemas FABA ifl kolunun

gelifltirdi¤i kara gözetleme ve
keflif sistemi SERT ve alt sis-
temleri üzerinde durdu. Elek-
tro-optik gözetleme ve hedef
belirleme sistemi, entegre
kendinin koruma sistemi, sey-
rüsefer ve gece sürüfl yard›m
sistemi ve muharebe alan› yö-
netim sistemi alt sistemlerin-
den oluflan SERT, 4x4 taktik te-
kerlekli araçlara entegre edi-
lerek kullan›labiliyor. Bunlar-

dan elektro-optik gözetleme ve hedef belirleme sistemi, ayn›
zamanda, araçtan ayr› flekilde, üçayak üzerine kurularak da as-
kerlere hizmet edebiliyor. SERT ile askeri araçlara; etraf›n› k›-
z›lötesi, görünür ›fl›k ve lazer spektrumundaki alg›lay›c›larla gö-
zetleyebilme, hedeflerin konum bilgilerini ç›kartabilme, insan-
s›z bir silah istasyonunda bulunan 7,62 mm ya da 12,7 mm ma-
kineli tüfeklerle kendini savunabilme, her hava flart›nda seyrü-

sefer ve muharebe alan› yönetimi yapabilme yetene¤i kazand›-
ran Navantia, fuar s›ras›nda sistemin canl› bir gösterimini de
gerçeklefltirdi. Sistemi uluslararas› pazara ilk defa bu y›l fiili’de
düzenlenen FIDAE fuar› ile tan›tan Navantia, sistemle ilgilenen
ülkelerle görüflmelerini sürdürüyor. Navantia aç›s›ndan fuar›n
bir baflka geliflmesi, Expal firmas› ile birlikte, ELDIG (European
Land Defense Industrial Group / Avrupa Kara Savunma Endüs-
tri Grubu)’in baflkanl›¤›n› üstlenmesi oldu. BAE Systems’dan al-
d›klar› görevin ilk y›l›nda Navantia, ikinci y›l›nda Expal baflkanl›k

yapacak. Deniz sistemleri konusun-
daki çal›flmalar›n› h›z kesmeden
sürdüren Navantia, 10 May›s’ta S-80
denizalt› program› kapsam›nda, sis-
tem simülatörünü de içeren e¤itim-
lere bafllad›, 29 May›s’ta Alicante,
‹spanya’da gerçeklefltirilen Deni-
zalt› Savunma Teknolojileri fuar›na
kat›ld› ve Haziran ay› sonunda, ‹s-
panya’n›n F-100 s›n›f› f›rkateynle-
rinden F-105 “Cristóbal Colón”un
nihai deniz denemelerine bafllad›.

Eurosatory’nin müdavimlerinden MineWolf, her yönüyle faydal› bir fuar yaflad›. Fuarda uzak-
tan kumandal› Mini MineWolf may›n temizleme arac›n›, küreyici tak›l› halde sergileyen 

MineWolf, stand›nda ayr›ca, el yap›m› patlay›c›lara karfl› operasyonlarda kullan›lmak üzere ge-
lifltirdi¤i robotik kola da yer verdi. Fuar süresince Almanya, Senagal, Kolombiya, Irak, Finlandi-
ya, Bahreyn ve Suudi Arabistan’dan heyetler a¤›rlayan MineWolf, sistemlerini ‹ngiltere ifl birli¤i
ile Afganistan’da baflar›yla kullanan Alman askeri temsilcilerinin yo¤un ilgisi ile karfl›laflt›. Fuar-
da potansiyel müflterilerinin nabz›n› da tutan MineWolf, mikro boyutlu bir may›n temizleme ara-
c›n›n pazar potansiyelini birinci a¤›zlardan ö¤renme f›rsat› buldu. MineWolf ayr›ca, may›n dedek-
törü üreten çeflitli firmalarla da görüflmelerde bulundu. Böylece Eurosatory, MineWolf için kul-
lan›c›lar, müflteriler ve tedarikçilerle temaslar›n yap›ld›¤›, baflar›l› bir fuar olarak geride kald›.

Navantia SERT’i Tan›tmaya Devam Ediyor

MineWolf Eurosatory’de Tüm Paydafllar› ile Görüfltü
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Bir Oto Melara 
ve Iveco Ortak Yap›m›

El yap›m› patlay›c›lar ve may›nlar›n, taktik araç-ambulans
ayr›m› yapmamas› nedeniyle taktik araçlar kadar koruma

sahibi olmas› gereken ambulanslar için de her arazi koflulun-
da harekât imkân› sunan may›na dayan›kl› M-ATV taktik ambu-
lans›n› pazara sunan Oshkosh, Eurosatory’de hem arac› sergi-
ledi hem de canl› gösterimini yapt›. Üstün arazi performans›
sunan araç, tam teflekküllü bir ambulans olarak, görev yapan
s›hhiye personeline genifl imkânlar sa¤l›yor. Canl› gösterime
kat›lanlar, araca sedye yüklemenin ve sedyeyi araçtan indir-
menin kolayl›¤›n› da gözlemleme f›rsat› buldu. Oshkosh’un
sergiledi¤i bir di¤er araç ise M-ATV’nin özel kuvvetler için ge-
lifltirilen sürümü oldu. Kargo bölümü, özel kuvvetlerin teçhiza-
t›n› tafl›yacak flekilde modifiye edilen arac›n sürücü mahallin-
deki camlar da görüflü artt›rmak için geniflletilmifl. Bugüne
kadar yaklafl›k 8700 adet M-ATV teslim eden firma, bunlar›n
460’›n› özel kuvvetler sürümü olarak üretti.

Eurosatory’ye Iveco ile ortak
bir kat›l›m sa¤layan Oto 

Melara, orta¤› ile birlikte, zen-
gin bir ürün yelpazesini, düzeni
ile dikkat çeken genifl bir stant-
ta ziyaretçilerine sundu. Ortak-
l›k, Centauro 8x8 tekerlekli z›rh-
l› arac›n›n 155 mm obüs sürü-
mü ile 76 mm top tafl›yan Draco
sürümünü ve Porcospino arac›-
n›n prototiplerini ve HITROLE
uzaktan kumandal› silah istas-
yonuyla donat›lm›fl Lince, VBM
Freccia ve Centauro Kurtarma
Arac› baflta olmak üzere çeflitli
ürünlerini sergiledi. Ayr›ca Oto
Melara, VULCANO mühimmat›-
n›n 76, 127 ve 155 mm sürüm-
leri de tan›tt›. Stantta görevli
‹talyan ve ‹spanyol askerleri
hem bir anlamda gerçek sis-
temlerin bafl›nda nöbet tuttu
hem de gelen heyetleri bilgi-
lendirdi. Oto Melara ürünleri,
komflu stantlarda da ziyaretçi-

lerin karfl›s›na ç›kt›. 
Rheinmetall stand›nda, Marder
paletli z›rhl› arac›n›n üzerinde
Hitfact 105 mm kulesi sergilen-
di. Eurosatory’den memnun ay-
r›lan Oto Melara, gözünü, bu fu-
arda elde etti¤i baflar›y›,
2014’de ikiye katlamaya dikti.

Yaral› Askerler 
Oshkosh ile Güvende
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Peli Products, Eurosatory’de, Hardback korumal› kutular›n› ile
9430 ve 9460 kodlu alan ayd›nlatma çözümlerini sergiledi.

Tablet ve diz üstü bilgisayarlara koruma sa¤layan Hardback seri-
si kutular, 7-15 inç aras›nda ürünleri, askeri flartlar alt›nda tafl›-
nabilir k›l›yor. Kutular, sivil alanda çok popüler olan Apple iPad
tabletlerini de destekliyor. Alan ayd›nlatma çözümleri ise kamyon
ve jeneratör gibi enerji kaynaklar›na gerek duymadan, ayd›nlatma
ihtiyaçlar›na cevap veriyor. 9430 kodlu sistem, 6 adet LED birim ve
12 V flarj edilebilir batarya kullanarak 2000 lümen ya da 1000 lü-

men gücünde ayd›nlatmay› 8 saat boyunca sa¤layabiliyor. 9460
kodlu ürün ise gücü 6000 lümene ç›kart›rken, operasyon süresini
7 saate indiriyor. Peli, genifl ürün yelpazesinde yer alan di¤er çö-
zümlerini de ziyaretçilerinin ilgisine sundu.

Eurosatory’de ziyaretçilerinin karfl›s›na yeni logosu ve yeni slogan› “Birlikte ‹leriye / Together
Ahead” ile ç›kan RUAG, ifl birli¤iyle ulafl›lan baflar›ya vurgu yapt›. Firman›n öne ç›kartt›¤› ürün-

leri ise HC+ ve Swiss P mermileri ile balistik koruma sistemleri oldu. Hafif kalibre mühimmat
ailesinin üyesi olan HC+, iyilefltirilmifl nüfuz etme yetene¤ine sahip olman›n yan› s›ra RUAG’›n özel
barutu ile namlu alevini azalt›yor, böylece askerlerin yerinin tespit edilmesini zorlaflt›r›yor ve nam-
lunun dayan›m›n› artt›r›yor. RUAG, keskin niflanc›lar için tasarlanan Swiss P mermisinin geliflimi
ile ilgili de fuar s›ras›nda bilgilendirme yapt›. S›zd›rmazl›k, su ve ›s› dayan›m› konular›nda da askeri
standartlara uyumlu hale gelen mermi, kullan›c›lar›na daha iyi hizmet vermeye haz›r. RUAG, z›rhl›
araçlar›n üst ve alt k›s›mlar› ile yan bölümlerine tak›labilen modüler, hafif ve maliyet etkin balistik
koruma ürünlerinden SidePRO-ATR ve SidePRO-KE/IED’yi de fuarda sergiledi.

Cam ve optik çözümler
üzerinde çal›flan Schott,

Eurosatory’de, ‹ngiltere’nin
Foxhound araçlar›nda kulla-
n›lan cam›n› ve 180 derece
gözetleme imkân› sa¤layan
tank periskopunu sergiledi.
Gece görüfl sistemlerinin
kullan›m›n kolaylaflt›rmak
üzere k›z›lötesi ›fl›k geçirme

özelli¤i bulunan cam, hafif
ve sa¤lam yap›s› ile 
Foxhound kullan›c›lar›na
hizmet ediyor. Fiber optik
teknolojisi kullanarak, tek
parça ve hareketsiz bir bi-
rimle 180 derece görüfl sa¤-
layan tank periskopu ise
stant ziyaretçileri taraf›ndan
ilgiyle incelendi.

Oldukça genifl bir Rus

ürün yelpazesini temsil

eden Rosoboronexport, 

Eurosatory’ye de tüm ürün

yelpazesini (yaklafl›k 200

ürün) kapsayan bir haz›rl›kla

gelmiflti. Firman›n öne ç›-

kartt›¤› ürünler ise T-90S

ana muharebe tank› (AMT),

BMPT tank destek muhare-

be arac›, Tigr z›rhl› arac› ile

entegre edilmifl Kornet-EM

tanksavar füzeleri ve Ural

6x6 kamyonlar› oldu. Atefl

gücü, komuta ve kontrol ye-

tenekleri, hareket kabiliyeti

ve koruma özellikleri geliflti-

rilen T-90S’nin, tank›n önce-

ki sürümlerinden yeni bir

tank kadar farkl›laflt›¤›, 

Rosoboronexport taraf›ndan

özellikle vurguland›. Tank›n

motorunu 1130 beygir gücü-

ne yükselten tasar›mc›lar,

z›rh korumas›n› art›r›rken

a¤›rl›k art›fl›n› düflük tutmay›

baflarm›fllar. Atefl gücü ve

görev konsepti aç›s›ndan Ba-

t› dünyas›nda benzeri olma-

yan BMPT tank destek mu-

harebe arac› ise 2 adet 

30 mm top, 2 adet Ataka-T

süpersonik tanksavar füze, 

2 adet AG-17D bombaatar

ve 7,62 mm makineli tüfek-

ten oluflan silahlar› ile yine

ziyaretçileri etkilemeyi ba-

flard›.

Peli Products Özel
‹htiyaçlara Cevap 
Vermeye Devam Ediyor

Rosoboronexport 
“A¤›r Toplar›”n› Sergiledi

RUAG Yeni ‹maj›n› Eurosatory’de Görücüye Ç›kartt›

Schott’tan 180 Derece Görüfl
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Saab, Eurosatory’ye, döner kanatl› insans›z hava arac› 
Skeldar’›n, fiubat say›m›zda duyurdu¤umuz denemesini

yapm›fl olarak geldi. ‹sveç Silahl› Kuvvetleri ile gerçeklefltirilen
denemede, Skeldar’›n üzerinde bulunan alg›lay›c›n›n elde etti-
¤i görüntüler, bir muharebe yönetim sistemi üzerinden, uzak-
tan kumandal› silah istasyonu ile donat›lm›fl bir araca yönlen-
dirildi ve araç, belirlenen hedefi imha etti. Böylece, modern
muharebe düflünürlerinin kolaylaflt›rmay› ve h›zland›rmay› he-
defledi¤i alg›lay›c› ile vurucu aras›ndaki ba¤lant›, Skeldar’›n
baflrolü üstlendi¤i bu denemede gösterilmifl oldu. Fuarda 
Saab taraf›ndan sergilenen bir di¤er ürün, Barracuda mobil
kamuflaj sistemiydi. Hem Saab hem de ortaklar›n›n stantlar›n-
daki araçlarda sergilenen sistem, araç ve platformlara, de¤iflik
spektrumlarda etkili bir kamuflaj sa¤l›yor. Barracuda, özellik-
le ›s› düflürücü CoolCam sistemi ile birlikte kullan›ld›¤›nda,
araç ve platformlara önemli bir koruma sa¤l›yor. 
Eurosatory’de Saab’›n tan›tt›¤› bir di¤er çözümü ise RBS 70 NG
k›sa menzilli hava savunma sistemi oldu. Entegre niflangâh›,
operatöre yard›mc› olan iyilefltirilmifl arayüzü, s›n›f›na göre
uzun menzili ve kar›flt›rmaya dayan›kl› lazer güdümü ile hava
araçlar›n›n korkulu rüyas› olan sistem, resmi olarak 2011 y›l›-
n›n sonbahar aylar›ndan beri pazarlan›yor. Bugüne kadar sis-

tem, 5 canl› at›flta, 17 potansiyel müflteriye gösterildi ve bu
at›fllar›n hepsi baflar›yla sonuçland›. Sistemin bir önceki sürü-
mü olan RBS 70, 18 ülkede, 1600’den fazla lançer ve
17.000’den fazla füze ile hizmet veriyor.

Eurosatory’ye ikinci kez
kat›lan Saint-Gobain’in

koruma sistemleri bölümü,
2010 y›l›ndaki fuarda ilk defa
tan›tt›¤› EN sertifikal› koru-
yucu elbisesi ONESuit’in ar-
d›ndan, bu fuarda, yak›nda
EN 374 sertifikas› alacak
olan ONEGlove koruyucu el-
divenini tan›tt›. Sertifikasyon
sürecinin ard›ndan eldiven,
EN 943 sertifikas›na sahip
tüm koruyucu elbiselerle
kullan›labilecek ve Avrupa
normlar›na uyumlulu¤u be-

lirten CE damgas›n› tafl›ma
izni kazanacak. Saint-Gobain
yetkilileri, tehlikeli maddele-
rin bulundu¤u ortamlarda
çal›flan kiflilerin, özellikle el-
lerinin bu maddelere maruz
kalabilece¤ini, ONEGlove’un
entegre, tek parça yap›s› ve
de¤iflik katmanlardan oluflan
kumafl› ile hem koruma hem
de nemlenme önleme gibi
özelliklere sahip oldu¤unu ve
bu sayede rahat bir çal›flma
ortam› sa¤lad›¤›n› vurgulad›-
lar. Firman›n sergiledi¤i bir

di¤er ürün ise çad›r gibi yap›-
lara KBRN korumas› sa¤la-
yan Coretech zar›yd›. Fuar s›-
ras›nda görüfltü¤ümüz Sa-
int-Gobain yetkilileri, 2010 y›-
l›ndaki fuarda sergiledikleri
koruyucu elbiselerine Türk
askeri yetkililerinin yak›n ilgi
gösterdi¤ini ve Türkiye’de
‹leri Savunma firmas› ile ça-
l›flt›klar›n› belirttiler. Bu fu-
arda da önemli temaslarda
bulunan firma, Avrupa paza-
r›na yönelik iki yeni distribü-
törle görüflmelere bafllad›.

T awazun, ilk defa kat›l-

d›¤› Eurosatory’de, alt

flirketlerinin 6 tanesinin

temsilcileri ile “Birleflik

Arap Emirlikleri’nde Üre-

tilmifltir” damgal› ürünleri-

nin tan›t›ld›¤›, Birleflik Arap

Emirlikleri pavyonunda yer

ald›. Alt flirketlerinden oto-

motiv üreticisi NIMR, 6x6

z›rhl› arac›n›; silah üretici-

leri Caracal International

ve TADS, tabanca ve uzun

namlulu silahlar›n›; mü-

himmat üreticileri Burkan

ve Caracal Light Ammunition,

Tawazun Endüstri Par-

k›’nda ürettikleri mühim-

mat›; Tawazun Precision

Industries ise havac›l›k ve

savunma ürünlerine yöne-

lik üretti¤i alt parçalar› ser-

giledi. Tawazun yetkilileri,

fuar kat›l›m›n›n, dünya pa-

zarlar›na girmek ve gelece-

¤in sistemlerini görmek ba-

k›m›ndan çok yararl› oldu-

¤unu, fuar boyunca verimli

görüflmeler yapt›klar›n› be-

lirttiler.

Saab, Askeri Yerden ve Havadan Desteklemeye Haz›r

Tehlikeli Maddelerle Çal›flanlar Saint-Gobain’e Emanet

Tawazun, Uluslararas› Fuarlara Is›n›yor
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Airbus ile TUSAfi ara-
s›nda, 1998 y›l›nda
parça üretimi ile bafl-

layan ifl birli¤i, TUSAfi’›n öz-
gün tasar›m yeteneklerini
ispat etmesi ve iki kurulufl
aras›ndaki ba¤lar›n güçlen-
mesi sonucunda, TUSAfi’›n
art›k tasar›m yapt›¤› ve 
Airbus’la birlikte program
risklerini paylaflt›¤› bir nok-
taya geldi. Bu durumu en
aç›k flekilde gözler önüne
seren “A350 XWB Kanatç›k
Tasar›m› ve Üretimi Projesi”
kapsam›nda, ilk kanatç›k se-
tinin teslim edildi¤i tören, bir
anlamda TUSAfi’›n baflar›s›-
n› taçland›ran, TUSAfi’› ve
Türkiye’yi gururland›ran
söylemlere sahne oldu.
Törende ilk sözü, TUSAfi Yö-
netim Kurulu Baflkan› Yalç›n
Kaya ald›. Konuflmas›n›n ba-
fl›nda, A350 XBW program›
hakk›nda genel bilgiler veren
Kaya, uça¤›n ilk uçuflunun
2013’de yap›lmas›n›n, 2014
y›l›nda da teslimatlar›n bafl-
lamas›n›n planland›¤›n›; uça-
¤›n siparifl say›s›n›n 600’e

MSI Dergisi - Temmuz 2012 www.milscint.com

A350 XWB’ye TUSAfi’›n
Kanatç›klar› Yön Verecek

Airbus’›n genifl gövdeli yolcu uça¤› pazar›na yönelik

gelifltirmekte oldu¤u A350 XWB (eXtra Wide Body / 

Ekstra Genifl Gövde)’nin; ça¤dafl tasar›m›, yenilikçi malzeme

kullan›m› ve daha sessiz ve çevreci motorlar› ile hava

ulafl›m›n›n gelece¤ine imza atacak bir uçak olaca¤›

öngörülüyor. Bu önemli uça¤›n kritik parçalar›ndan birisi

olan ve uça¤a yuvarlanma (roll) ekseninde yön veren

kanatç›klar (aileron), Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.fi.

(TUSAfi) taraf›ndan tasarland› ve üretilen ilk kanatç›klar, 

28 May›s’ta, TUSAfi tesislerinde düzenlenen törenle

Airbus’a teslim edildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

A350 XWB için TUSAfi taraf›ndan
üretilen kanatç›klar, 

yaklafl›k 10 m boya sahip.
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yaklaflt›¤›n›; 20 sene içerisin-
de A350 XWB kategorisinde
6425 uçakl›k bir pazar olma-
s›n›n beklendi¤ini ve tam öl-
çekli üretime geçildi¤inde,
ayda 12 adet A350 XWB’nin
üretim hatt›ndan ç›kaca¤›n›
belirterek, TUSAfi’›n projede
yer alarak en az 500 milyon
dolar ciro elde etmeyi öngör-
dü¤ünü kaydetti.
TUSAfi’›n A350 XBW progra-
m›na dahil olma sürecini de
özetleyen Kaya, kanatç›k ta-
sar›m ve üretimi için 2007’de
aç›lan ihaleyi, kuvvetli rakip-
lerini geride b›rakarak ka-
zand›klar›n› ve program›n
risk paylafl›mc› bir orta¤› ha-
line geldiklerini, 4 Aral›k
2008 tarihinde, Baflbakan’›n
da kat›ld›¤› bir törenle prog-
rama iliflkin sözleflmeyi im-
zalad›klar›n› anlatt›.
TUSAfi’›n rekabetçi iflçilik
maliyetlerine sahip oldu¤u-
nu, ürünlerini yüksek kalite
ile ve zaman›nda teslim etti-
¤ini vurgulayan Kaya, Airbus
ile mevcut ifl birliklerini daha
da gelifltirmek istediklerinin
alt›n› çizdi ve bu konuda üst-
lerine düfleni yapmaya haz›r
olduklar›n› ifade ederek söz-
lerini tamamlad›.

Mükemmel Ortaklar
Kaya’dan sonra kürsüye ge-
len TUSAfi Yap›sal Grup Bafl-
kan› Bekir Ata Y›lmaz, A350
XWB kanatç›k tasar›m› ve
üretiminin, TUSAfi’›n sivil
alanda risk paylafl›mc› ortak
olarak yapt›¤› ilk ifl oldu¤unu
söyledi. Kanatç›klar›, en ge-
liflmifl kompozit malzemeler
kullan›larak tasarlad›klar›n›

ve ürettiklerini belirten Y›l-
maz, tüm A350 türlerinde
kullan›lacak kanatç›klar›n
TUSAfi taraf›ndan tasarlan›p
üretilece¤ini ve proje kapsa-
m›nda yan sanayiye de
önemli ölçüde ifl aktard›kla-
r›n› sözlerine ekledi.
Projenin h›zl› geliflimine de
de¤inen Y›lmaz, projenin
sözleflmesi imzaland›ktan
sonra, TUSAfi ve Airbus
ekiplerinin yak›n koordinas-
yonla çal›flarak 2009 y›l›nda
detay tasar›m olgunlu¤una
erifltiklerini; 2010 sonunda
ise üretim haz›rl›¤›na bafl-
layacak olgunlu¤una ulafl-
t›klar›n› anlatt›. Y›lmaz, 
Airbus ile birlikte tasar›m›
da içeren süreçlerdeki ifl
birliklerinin, 2003 y›l›nda,
A400M projesi ile bafllad›¤›n›
hat›rlatarak, art›k Airbus’›n
standartlar›na ve tasar›m
ve üretim metodolojisine
aflina olduklar›n› ve daha
büyük sorumluluklar alma-
ya haz›r olduklar›n› özellik-
le vurgulad›.

Airbus:
“TUSAfi Gecikirse 
Biz de Gecikiriz”
Törene kat›lan Airbus heye-
tinden, Airbus Tedarik Zinci-
rinden Sorumlu Baflkan Yar-
d›mc›s› Klaus Richter de bir
konuflma yapt›. Richter, 
TUSAfi ile ifl birliklerinin 
14. y›l›nda olduklar›n›; ifl bir-
liklerine, 1998 y›l›nda, bir off-
set taahhüdü kapsam›nda,
A320 uçaklar› için 18 numa-
ral› gövde paneli üretiminde
ikinci kaynak olarak baflla-
d›klar› anlatt›. ‹ki kuruluflun

birbirini tan›mas›na vesile
olan bu çal›flma kapsam›nda,
bugüne kadar 1000’den fazla
parça teslim edildi¤ini ve 
TUSAfi’›n geçen zaman içinde
gösterdi¤i performans ile ar-
t›k bu parçan›n tek tedarikçisi
oldu¤unu belirten Richter,
TUSAfi’›n bu üretimdeki per-
formans›n›n, art›k Airbus’un
uçak teslimlerinin zaman›n›
etkileyebilecek bir niteli¤e
büründü¤üne dikkat çekti.
Richter, ilginç bir noktaya da
de¤inerek, TUSAfi ile çal›fl-
malar›n›n, befler y›ll›k peri-
yotlarda aflama atlad›¤›na
iflaret etti. Parça üretimi ile
1998’de bafllayan çal›flmala-
r›n, 2003’de A400M projesi ile
ortakl›¤a dönüfltü¤ünü; 
TUSAfi’›n art›k tedarikçi de-
¤il, uça¤› birlikte tasarlad›k-
lar› bir kurulufl haline geldi-
¤ini söyledi. Çal›flmalar› 2008
y›l›nda bafllayan A350 XBW
kanatç›klar› ise bu 5 y›ll›k pe-
riyotlarla uyumlu olarak 
TUSAfi – Airbus ortakl›¤›n›
sivil uçak alan›na tafl›d›.
Richter, sonraki 5 y›ll›k peri-
yodun 2013’de bafllayaca¤›n›
hat›rlatarak görüflmekte ol-
duklar› yeni ifller oldu¤unu
ve TUSAfi’› art›k stratejik bir
ortak olarak gördüklerini be-
lirtti.
Tören kapsam›nda TUSAfi
tesislerini de gezen Richter,
gördüklerinden oldukça etki-
lenmiflti. Konuflmas›nda bunu
aç›kça ifade eden Richter, öz-
gün programlar›yla TUSAfi’›n
art›k Airbus için, parça sa¤la-
yan bir flirketten çok daha faz-
las› olmay› hak etti¤ini vurgu-
lad›.

Richter konuflmas›n›n so-
nunda, A350 XWB’nin 30’dan
fazla seçkin müflterisi oldu-
¤unu belirterek, bunlar›n
aras›nda THY’yi de görmeyi
umduklar›n› ifade etti.

Sivil Havac›l›¤›n 
Gelece¤i Parlak
Kürsüye son olarak Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar geldi. Konuflmalarda söy-
lenenlerden oldukça mem-
nun oldu¤u gözlenen Bayar,
Richter’in sözlerinden sonra,
TUSAfi ekibinin hemen çal›fl-
maya bafllamas› gerekti¤ini,
çünkü Airbus’tan yeni ifllerin
kap›da oldu¤unu ifade ederek
sözlerine bafllad›.
Bayar konuflmas›nda, sivil
havac›l›kta üretim rakamla-
r›n›n çok yüksek oldu¤unu
ve Türkiye’nin sivil havac›-
l›kta çok büyük bir potansi-
yeli oldu¤unu anlatt›. Türk
flirketlerinin havac›l›k sana-
yisinde önemli bir oyuncu ve
üretim üssü haline gelebile-
ce¤ini ve k›sa vadede 10 mil-
yar dolarl›k bir havac›l›k
üretim hacmine ulaflabile-
ceklerini belirten Bayar, sa-
dece Airbus-TUSAfi ifl birli¤i-
nin genifllemesinin bile
önemli bir fark yarataca¤›n›
söyledi.
Konuflmas›n›n sonunda il-
ginç bir tespitini de paylaflan
Bayar, A350 XWB için “kanat-
ç›k” olarak geçen parçalar›n,
asl›nda pek çok uça¤›n kana-
d› olabilecek büyüklükte ol-
du¤una dikkat çekti.
Tören, plaket takdimleri ve
hat›ra foto¤raf› çekimi ile so-
na erdi.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Temmuz 2012

TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Yalç›n Kaya TUSAfi Yap›sal Grup Baflkan› Bekir Ata Y›lmaz

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar ve Airbus Tedarik Zincirinden Sorumlu
Baflkan Yard›mc›s› Klaus Richter
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Kongrede 41 ayr› oturum-
da, toplam 194 adet bildiri
sunuldu. Ayr›ca aç›l›fl otu-

rumu, “2023'e Do¤ru Ulusal Sa-
vunma Sanayii” bafll›kl› bir panel
ve 6 adet sponsor oturumu ger-
çeklefltirildi.
Kongrenin aç›l›fl›nda ilk sözü 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Acar ald›. Konuflmas›nda, Türk
Savunma Sanayisi’nin karfl› kar-
fl›ya oldu¤u görevleri s›ralayan
Acar, bunlar›; temel bilimler, Ar-
Ge ve teknoloji gelifltirme konu-
lar›nda gerekli yat›r›mlar› yapa-
rak teknolojik yar›fl› sürdürmek;
rekabet etmek, ifl birli¤i ve uz-
manlaflmay› sa¤lamak ve uzman
elemanlar yetifltirmek olarak s›-
ralad›. Acar, bu görevlerin yerine
getirilmesinde, üniversitenin
önemli bir rol üstlenebilece¤ini
belirtti. Özellikle Savunma Sana-
yii ‹çin Araflt›rmac› Yetifltirme
Program› (SAYP) ve Merkezlerle
‹fl Birli¤i Gelifltirme Program› ile
savunma sektörünün ihtiyaç duy-
du¤u akademik araflt›rmalar›
gerçeklefltirdiklerini anlatan
Acar, ilerleyen dönemlerde dok-
toral› araflt›rmac› ihtiyac›n› gider-
mek için yeni giriflimlerde bulu-
nacaklar›n› da sözlerine ekledi.

Yeni Konsept: 
Gerekti¤inde Üretim
Daha sonra kürsüye gelen MSB
Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Bafl-
kan› Y. Müh Alb. Tevfik Zengin,
ileri teknoloji ürünü silahlar›n
maliyetlerinin ve idame masraf-
lar›n›n yükselmesinin beklendi-
¤ine dikkat çekerek, bunlar›n en-
vanterde bulundurulmas›n›n gi-
derek güçleflece¤i ve mevcut si-
lahlar›n sürekli modern teknolo-
jiye adapte edilmesinin, geliflmifl
ülkeler için bile mümkün olama-
yaca¤› öngörülerinde bulundu.
Bu öngörüler karfl›s›nda, ülkele-
rin yeni konseptinin, gerekti¤inde
ya da zaman›nda üretim olarak
flekillenebilece¤ini belirten Zen-
gin, bu konseptte, her yeni gelifl-
menin silah sistemlerine adapte
edilmesi yerine, teknolojideki ge-
liflmelerin, sanal bir ortamda,
üretimi yap›labilecekmifl gibi ta-
kip edilece¤ini, üretimin ise an-
cak ihtiyaç duyuldu¤unda ger-
çeklefltirilece¤ini söyledi.

Son 8 Y›l›n Muhasebesi
Bir sonraki konuflmac› Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar,
SAVTEK konferanslar›n›n son 5
tanesine kat›ld›¤›n› belirterek, bu

konferanslarda tart›fl›lan konu-
lardan hareketle son 8 y›l›n bir
muhasebesini yapt›. Bu kapsam-
da Bayar flunlar› söyledi:
“2004’teki tart›flmam›zda, flöyle
bir konuflma cereyan etti: Savun-
ma sanayisinde atmam›z gere-
ken ad›mlar› biliyoruz; ama ata-
m›yoruz. Dolay›s› ile cesaretimizi
toplay›p, risk alarak, art›k uygula-
maya geçmemiz laz›m. 2006’ya
geldi¤imizde baz› özgün projeleri
bafllatm›flt›k. Üretim a¤›rl›kl› sek-
törden, mühendislik ve tasar›m
a¤›rl›kl› bir sektöre geçiyorduk.
2006 y›l›nda, daha önceden baflla-
t›p sonuç ald›¤›m›z ilk baflar›l› ör-
nekleri konuflmufltuk. Sektörün
ifl birli¤i içinde, daha entegre ça-
l›flmas› gerekti¤ini konuflmufltuk.
2008’de, art›k bafllatt›¤›m›z proje-
lerden somut ürünler ç›kmaya
bafllad›¤›; ama kritik alt sistem-
lerde ba¤›ml›l›¤›n devam etti¤i
tespitini yapt›k. Bu da Ar-Ge’nin
hedefi olarak tarif etti¤imiz alan.
Bu kritik alt sistemler, SAVTEK
olarak cevap aramam›z gereken
önemli bir alan› oluflturuyor.
Çünkü sektör, sistem mühendis-
li¤i seviyesinde güzel ürünler ç›-
kart›yor; ama birleflen seviyesine
indi¤imizde, ba¤›ml›l›k gözüküyor

hala. 2010’da da bir miktar sür-
dürülebilirlik üzerine bir tart›flma
yaflad›k. Çünkü sektöre yo¤un bir
proje ak›fl› oldu. Ama böyle de-
vam etmeyece¤i belli oldu. Sektör
ihracata ve di¤er kamu yat›r›mla-
r›na baks›n denildi. Ayr›ca lojistik
konusu üzerinde durduk.” Bu
özetin ard›ndan Bayar, bu kon-
grede, Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM)’n›n ikincisini yay›n-
lad›¤› 5 y›ll›k stratejik plan› üze-
rinde konuflmak istediklerini be-
lirterek, bu plan›n ayr›nt›lar› hak-
k›nda bilgi verdi.

Lojistik Konusunda
Sanayi Daha Çok 
Rol Almal›
Lojistik konusundaki bak›fl aç›la-
r›n› da özetleyen Bayar, art›k ana
sistemlerin ihtiyaç belirleme,
projelendirme, gelifltirme, üre-
tim, kullan›m ve bak›m süreçleri-
nin hepsinin yurt içinde ve birbiri
ile tümleflik bir flekilde ele al›na-
bildi¤i noktas›na dikkat çekerek,
sektörün bu ürünlerin deste¤i
konusunda da sorumluluk alma-
s› gerekti¤ini belirtti. Bayar’›n de-
¤indi¤i di¤er nokta da günümüz
silah sistemlerinin ifllevlerinin,
yo¤unlukla yaz›l›m ve elektronik
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Türk Savunma Sanayisi
Teknolojik Geliflimini
SAVTEK 2012’de Sergiledi

Bu y›l 6’nc›s› düzenlenen Savunma

Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), 

20-22 Haziran tarihleri aras›nda, 

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde

gerçeklefltirildi. Türkiye’nin, 

sadece savunma teknolojilerini 

konu alan tek kongresi olan SAVTEK,

Türk Savunma Sanayisi’nin ulaflt›¤›

teknolojik seviyeyi sergileyen 

bir etkinlik oldu.
K. Burak Codur / b.codur@milscint.com
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taraf›ndan sa¤land›¤› oldu. Bu
durumda, idame faaliyetlerinin
art›k bozulan parçay› ç›kart›p ye-
rine yenisini takmak olamayaca-
¤›n›, çünkü o parçan›n muhteme-
len üretimden kalkm›fl oldu¤unu,
parça de¤iflince yaz›l›m›n da de-
¤iflmesinin gerekebildi¤ini belir-
ten Bayar, tüm bu çal›flmalar›n
sürekli mühendislik, sürekli ürün
gelifltirme ve sürekli performans
artt›r›m› anlam›na geldi¤ini söy-
ledi. Modernizasyonla idamenin
iç içe geçti¤i günümüzde, eski
idame modelinin art›k ifllemedi-
¤ini ve sanayi ile iç içe çal›flman›n
kritik önemde oldu¤unu da söz-
lerine ekledi. Bayar, prototipten
nihai ürüne geçifl sürecine de
vurgu yapt›. Bir projenin en riskli
aflamas›n›n, prototipten seri üre-
time geçme aflamas› oldu¤unu
belirten Bayar, kontrollü ortam-
da yap›lan prototiplerin perfor-
mans›n›n, sektörü bazen yan›ltt›-
¤›n› ifade etti. Bütün kalifikasyo-
nun tamamlan›p seri üretime ge-
çilerek envantere girme ve hare-
kâta haz›r olma aflamalar›n›n,
muhtemelen, proje kapsam›nda
o döneme kadar yap›landan bir
kaç kat fazla çal›flma gerektire-
ce¤ini dile getirerek, bunu art›k
sektörün ciddi bir flekilde idrak
etmesi gerekti¤ini kaydetti.

Piramit Yap›
Sektörde, yukar›dan afla¤›ya do¤-
ru; ana yükleniciler, alt yüklenici-

ler, küçük iflletmeler ve üniversi-
teler ve enstitüler s›ralamas› ile
inen piramit bir yap› oluflturmay›
hedeflediklerini belirten Bayar,
bu yap›da, sektörün alt yüklenici
say›s› konusunda zay›f oldu¤unu
ifade etti. Ar-Ge’ye ay›rd›klar› pay
konusunda da bilgi veren Bayar,
bu oran›n flu anda yüzde 1 oldu-
¤unu, bu rakam› yüzde 3’e çek-
meleri gerekti¤ini söyledi. Bayar,
önümüzdeki dönemde a¤›rl›k ve-
recekleri yeni alanlar› da özgün
hava platformlar›, güdümlü ro-
ketler, ak›ll› mühimmat, uzay ve
siber uzay olarak s›ralad›.
Bayar, sözlerini, sektörün hedefi-
nin istihdam yaratmak ya da Ar-
Ge yapmak de¤il, TSK’ya yetenek
kazand›rmak oldu¤unu; bunu da
teknolojik üstünlükle, tabana ya-
y›larak, ülke sanayisine aç›larak,
ürünlerin ömür devri yönetimi
yaparak, program yönetimi ile
gerçeklefltirebileceklerini vurgu-
layarak tamamlad›. Kürsüye son
olarak SAVTEK 2012 Kongre
Baflkan› Prof. Dr. Kemal Leblebi-
cio¤lu geldi ve kongre hakk›nda
genel bir bilgilendirme yapt›.

Panel Yine Fikirlerin
Tart›fl›ld›¤› Ortam Oldu
SAVTEK kongrelerinin ilk günü-
nün sonunda gerçeklefltirilen pa-
nel, yine sektör kat›l›mc›lar›n›n
de¤iflik fikirleri tart›flt›¤› bir ileti-
flim ortam› oldu. Bu kongrenin
panel konusu, “2023’e Do¤ru

Ulusal Savunma Sanayi”, panel
baflkan› Savunma Sanayii Müste-
flar Yard›mc›s› Dr. Faruk Özlü,
panel kat›l›mc›lar› ise ODTÜ Rek-
tör Yard›mc›s› Prof. Dr. Volkan
Atalay, ODTÜ emekli ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Ahmet Üçer, MSB
Ar-Ge ve Teknoloji Daire Baflkan›
Y. Müh. Alb. Tevfik Zengin, 
SASAD Genel Sekreteri Hüseyin
Baysak, SSM Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Daire Baflkan› Zübeyde
Ça¤layan ve SSM Sanayileflme
Daire Baflkan› Bilal Aktafl oldu.
Panelistler aras›nda ilk sözü alan
Volkan Atalay, üniversitelerde
belli bir konuya odaklanm›fl
araflt›rma yap›lmad›¤›n›, özellikle
disiplinler aras› araflt›rmalar ve
çal›flmalar gerçeklefltirildi¤ini
belirtti. Üniversitede hemen ya-
r›n üretilecek çözümler üzerinde
çal›flmad›klar›n› hat›rlatan Ata-
lay, firmalardan gelen talepleri
orta ve uzun vadede karfl›layabil-
diklerini, bu sebeple daha planl›
gitmeleri gerekti¤ini söyledi. Ata-
lay, sözlerini, temel bilimlere ve
yaz›l›mda do¤rulama ve geçerli-
leme konusuna yat›r›m yap›lmas›
gerekti¤ini belirterek tamamlad›.

Teknoloji Ufuk Turu
Daha sonra kürsüye gelen Ah-
met Üçer, teknolojik bir ufuk turu
yaparak, zaman›m›z›n etkin
(enabling) teknolojilerinin nano-
teknoloji, biyoteknoloji, biliflim,
biliflsel teknolojiler ve bunlar›n
yak›nsamas› olaca¤›n› anlatt›.
Türkiye’nin yeni etkin teknoloji
alanlar›nda nifl bir fleyler yapma-
s› gerekti¤in belirterek, bunlar›n
insan performans›n› artt›rmak,
insan makine etkileflim teknoloji-
leri ya da yüksek irtifada uzun sü-
re havada kalabilen keflif ve gö-
zetleme zeplinleri olabilece¤ini
belirtti. Tevfik Zengin ise 
MSB Ar-Ge ve Teknoloji Daire-
si’nin gelecek ile ilgili öngörüleri-
ni anlatt›. Zübeyde Ça¤layan,
dünyada sürekli bir de¤iflim ve
dönüflüm yafland›¤›na dikkat çe-
kerek, bu ortamda ihtiyaçlar› ta-
n›mlaman›n güçleflti¤ini, tekno-
lojinin s›n›rlar›n›n sektörü zorla-
d›¤›n› ve de¤iflimi yönetmek ge-
reklili¤ini öne ç›kartt›¤›n› belirtti
ve disiplinler aras› çal›flmalarla
teknolojinin sundu¤u imkanlar›
kullanarak gelece¤i tahmin et-
meleri gerekti¤ini ifade etti. 
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Doktoral› personel konusuna da
de¤inen Ça¤layan, savunma sa-
nayisinde çal›flan herkesin önüne
yönetici olma yolu kondu¤unu,
teknoloji alan›nda ilerlemek iste-
yen personele de bir yol çizilebil-
mesi gerekti¤ini ifade etti. Ça¤la-
yan, sözlerinin sonunda bir de
önemli bir geliflmeyi ileterek,
sürdürülebilir Ar-Ge çal›flmalar›
için SSM’nin yak›n zamanda bir
programa ve fona sahip olaca¤›n›
aç›klad›. Daha sonra söz alan Hü-
seyin Baysak, ihtiyaç tan›mlan›r-
ken, sürece ana yüklenici, KOB‹
ve üniversitelerin kat›l›m›n›n öne-
mi üzerinde durdu. Panelin ilk
bölümünün son konuflmac›s› Bi-
lal Aktafl, 2023’e bak›ld›¤›nda, ar-
t›k iç savunma pazar›n›n bugünkü
gibi olmayabilece¤ini, bu nedenle
ihracat önem kazanaca¤›n› belirt-
ti. Yabanc› firmalar›n art›k bir
ürün satmak amac›yla de¤il, ifl
birli¤i için Türkiye’ye yaklaflt›¤›na
dikkat çeken Aktafl, Türk firmala-
r›n›n da ihracat pazarlar›nda bu
flekilde davranmas› gerekti¤ini
söyledi. SSM olarak Savunma Sa-

nayii 25 endeksi tutuklar› bilgisini
veren Aktafl, bu endeksin ilk 10
firmas› ile geri kalanlar aras›nda
bir uçurum bulundu¤unu aç›klad›
ve bu durumun daha güçlü alt
yüklenicilere olan ihtiyac› göster-
di¤ini vurgulad›. Aktafl, yan sanayi
ve KOB‹’lerden beklentilerini ise
flöyle s›ralad›: nitelikli personel
istihdam›, oturmufl ve aksama-
dan iflleyen bir kalite sistemi, ta-
sar›m ve ürün gelifltirme çal›fl-
malar›na kat›l›m, üretim ve mal-
zeme takibi sistemlerine sahip
olmak ve sa¤l›kl› bir mali altyap›-
ya sahip olmak.

Temel Bilimler Vurgusu
Panelin ilk bölümünün sonunda,
dinleyicilerin yorumlar› ve soru-
lar› al›nd›. Dinleyicilerden gelen
yorumlar, a¤›rl›kl› olarak temel
bilimlerin önemine iflaret etti.
Bugüne kadar yürütülen proje-
lerde, teknolojik geliflim alan›nda
yeterli ilerleme sa¤lanamad›¤›;
ileriye yönelik sonuç alabilmek
için temel bilimlere önem veril-
mesi gerekti¤i; SSM’nin ve firma-

lar›n, projeler kurgulan›rken,
üniversite ile temel bilimler ko-
nusunda ifl birli¤ini ele almas›n›n
önemli oldu¤u; temel bilimler ol-
madan yerli katk›n›n daha ileriye
götürülemeyece¤i, yap›lan yo-
rumlar aras›nda yer ald›. Dinleyi-
cilerin birleflti¤i nokta, bu konu-
lar›n SSM’nin stratejik plan›nda
yer almas› gerekti¤iydi.
Bu yorumlar hakk›nda söz alan
panelistlerden Atalay, temel bi-
limlerin uzun y›llar çal›flmay› ve
ciddi altyap›lar› gerektiren bir
alan oldu¤unu, Türkiye’de bu ko-
nuda en önemli kayna¤›n 
TÜB‹TAK 1001 projeleri oldu¤u-
nu, TÜB‹TAK’›n ise son y›llarda
giriflimcili¤e a¤›rl›k verdi¤ini söy-
ledi. Temel bilimlerdeki yetkinli-
¤in, ülkenin geliflmifllik düzeyi ve
di¤er sektörlerdeki teknolojik
derinlikle ilgili bir konu oldu¤una
dikkat çeken Ça¤layan, stratejik
plan› haz›rlarken, temel bilimleri
TÜB‹TAK’›n konusu olarak gör-
düklerini ve plan› bu flekilde or-
taya koyduklar›n› anlatt›. Faruk
Özlü de üniversitelerin ve arafl-

t›rma enstitülerinin zaman za-
man görev tan›mlar›n›n d›fl›na
ç›kt›¤›n›, bir üniversitenin DPT
kayna¤› ile helikopter gelifltirdi-
¤ini, TÜB‹TAK’›n da füze yapt›¤›-
n›, bu kaynaklar›n temel bilimler
için kullan›lmas›n›n daha yararl›
olaca¤›n› belirtti.
Dinleyicilerden Mehmet Ayd›n
Erceifl, çok sistematik olan sa-
vunma sektöründen yarat›c›l›¤›n
ortaya ç›kamad›¤›n›; savunma
sektörünün, sektör d›fl›ndan ya-
rat›c›l›¤› alabilme konusunu çöz-
mesi gerekti¤ini belirtti. Cemal
Alagöz ise Stinger füze üretimi
tecrübesinden hareketle NATO
kapsam›ndaki konsorsiyumlara
kat›lman›n önemine iflaret etti ve
SSM’nin stratejik plan›nda bu ko-
nuya da yer verilmesi gerekti¤ini
belirtti. Dinleyiciler aras›nda son
sözü alan Can Erel, farkl› bir ko-
nuya de¤inerek, sivil uçaklar›n
envanter d›fl›na ç›kart›lmas› ile il-
gili geliflmeleri ve Türkiye’nin bu
süreçte alabilece¤i rolü anlatt› ve
SSM’nin stratejik plan›nda bu ko-
nuya de¤inilmedi¤ini belirtti.
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Mikro, Küçük, Orta ve
Büyük / Ba¤l› olmak
üzere 4 farkl› firma

ölçe¤i ve Ürün ve Süreç ol-
mak üzere 2 farkl› kategori-
de belirlenen 27 finalistin
rekabet etti¤i “10. Teknoloji
Ödülleri”nde, Büyük Ödül’ü,
kemik e¤riliklerinin düzel-
tilmesi için bilgisayar des-
tekli dairesel fiksatör siste-
mi gelifltiren Tuna Medikal
ald›.
Bu y›lki etkinlikte; savunma
firmalar›m›zdan METEKSAN
Savunma, Milimetre Dalga
Malzemeye Gömülü Dalga
K›lavuzu Anten Tasar›m› ile
Orta Ölçekli Firma kategori-
sinde Ürün Ödülü’nü almaya
hak kazan›rken; ASELSAN,
InP Bazl› QWIP Dedektör
Üretim Süreci Tasar›m›;
FNSS, Seyyar Yüzücü Hü-
cum Köprüsü (SYHK); 
TUSAfi ise ANKA ‹nsans›z
Hava Arac› Sistemi ile Jüri
Özel Ödülü’ne lay›k görüldü.

METEKSAN Savunma,
Elektronik Sistemlerde
Mükemmelleflme 
Yolunda
Milimetre Dalga Malzemeye
Gömülü Dalga K›lavuzu An-
ten Tasar›m› ile Orta Ölçekli
Firma kategorisinde Ürün
Ödülü’nü alan METEKSAN
Savunma, bir anlamda bu ko-
nuda yapt›¤› çal›flmalar›n
meyvesini toplam›fl oldu. Ka-
pan›fl törenini 23 Ocak’ta
gerçeklefltirdi¤i, TÜB‹TAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK),
Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV) ve Türk Sanayicileri
ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) taraf›ndan bu y›l 10’uncusu
düzenlenen Teknoloji Ödülleri; Bilim, Teknoloji ve Sanayi
Bakan› Nihat Ergün, TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr. Yücel
Altunbaflak, TTGV Baflkan› Cengiz Ultav ve TÜS‹AD Baflkan›
Ümit Boyner’in kat›l›m›yla 13 Haziran’da, Conrad ‹stanbul
Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

Savunma Sanayimizin
Teknolojileri Ödüllendirildi
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1007 Program› deste¤i ile yü-
rütülen ve Türkiye’nin ilk mi-
limetre dalga radar prototipi-
nin gelifltirildi¤i MILDAR pro-
jesi ile bu alandaki yetenekle-
rini sergileyen METEKSAN
Savunma, ald›¤› Teknoloji
Ödülü ile elektronik sistem-
ler konusunda bir mükem-
meliyet merkezi olma yolun-
da bir ad›m daha atm›fl oldu.

ASELSAN Kuantum
Fizi¤ini Kulland›
ASELSAN, Jüri Özel Ödü-
lü’nü ‹ndiyum Fosfür (InP)
Bazl› Kuantum Kuyulu K›z›-
lötesi Fotodedektör (Quan-
tum well infrared photode-
tector / QWIP) Dedektör Üre-
tim Süreci Tasar›m› ile ald›.
Bu tasar›m çal›flmas› kapsa-
m›nda ASELSAN, insan gö-
zünün alg›lama yapamad›¤›
k›z›lötesi radyasyonu alg›la-
yarak gece veya gündüz,
özellikle toz, duman ve sis
gibi olumsuz hava koflulla-
r›nda etkili bir flekilde gö-
rüntüleme yap›lmas›n› sa¤-
layan ve termal kameralarda
kullan›lan yeni nesil k›z›löte-
si dedektörlerin üretim sü-

reçlerini özgün bir flekilde
gelifltirdi.
Gelifltirilen InP tabanl› QWIP’ler,
kuantum fizi¤inin temelle-
rini kullanan radyasyon al-
g›lama mekanizmas›na sa-
hip. Yap›lan yenilikçi çal›fl-
ma ile InP malzeme siste-
mi kullan›larak, bu malze-
me tipinde dünyadaki ben-
zerlerine göre çok daha
üstün özellikler gösteren
QWIP dedektörlerin seri

üretim teknolojisi geliflti-
rildi. Yürütülen çal›flmalar,
1998 y›l›nda temel araflt›r-
ma seviyesi akademik fa-
aliyetlerle bafllad› ve 2006-
2010 y›llar› aras›nda da
teknolojinin sanayiye akta-
r›m› gerçeklefltirildi. Bu ni-
teli¤i ile çal›flma, Türki-
ye’de, mikroelektronik ala-
n›nda üniversite-sanayi ifl
birli¤inin seri üretimle so-
nuçland›¤› ilk örnek oldu.

‹stihkâm Birliklerinin
Gözdesi SYHK Jürinin de
Takdirini Toplad›
Jüri Özel Ödülü’nü SYHK ile
alan FNSS, Türkiye’nin kendi
alan›ndaki bu ilk özgün ürü-
nü kapsam›nda bir kez daha
takdir edilmifl oldu.
FNSS’nin tekerlekli z›rhl›
araçlar konusundaki tecrü-
besi üzerine infla edilen
SYHK, iki adet pompa jeti ile
suda 10 km/sa h›za ulaflabi-
liyor. Araç, ikili nakliye tak›-
m› olarak paletli araçlarda
MLC (Military Load Classifi-
cation / Askeri Yük S›n›flan-
d›rmas›) 70 yükleri; üçlü
nakliye tak›m› olarak teker-
lekli araçlarda MLC 100 yük-
leri, köprü konumunda ise
MLC 70 ve 100 yükleri tafl›ya-
biliyor. Kendisi de MLC 35 s›-
n›f›nda olan araç, 4 aks›n› da
döndürebilmesi gibi çeflitli
yenilikleri bünyesinde bar›n-
d›r›yor.

ANKA Henüz 
Envantere Girmeden
‹lk Ödülünü Ald›
TUSAfi üretimi orta irtifa
uzun havada kal›fll› insans›z
hava arac› sistemi ANKA, ilk
ödülünü, henüz envantere
girmeden ald›. Kamuoyunun
çok yak›ndan takip etti¤i pro-
jede, ANKA’n›n test uçuflla-
r›nda da sona yaklafl›lm›fl
durumda. Envantere girdi-
¤inde, ABD ve ‹srail taraf›n-
dan gelifltirilen insans›z hava
araçlar›n›n ard›ndan, kendi
s›n›f›nda dünyada gelifltirilen
en yeni ‹HA olacak ANKA;
kompozit gövde, tam otonom
uçufl, otomatik kalk›fl ve inifl
sistemi gibi ça¤dafl ‹HA’lar-
da bulunan tüm yenilikleri
bünyesinde bar›nd›r›yor.
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Haz›rlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

Bilim adamlar›, av› olan kabuklu hayvanlar›, ucu yumruk
fleklinde bir sopaya benzeyen uzvu ile vurarak

parçalayan bir karides türü olan mantis (peygamberdevesi) 
karidesini inceleyerek yeni malzeme ve z›rh teknolojileri
gelifltirmeyi hedefliyor. ABD Riverside’da bulunan
Kaliforniya Üniversitesi’nin Bourns Mühendislik Koleji’nden
bir grup bilim adam›, bulgular›n›, 7 Haziran’da Science 
dergisinin ‹nternet sitesinde yay›nlad›lar. Bulgulara 
göre mantis karidesinin uzvu, su alt›nda .22 kalibrelik bir
mermiden daha h›zl› ilerleyebiliyor. Darbeleri ile
yumuflakçalar›n ve yengeçlerin kabuklar›n› k›rabilen uzuv,
karidesin hayat› boyunca, yaklafl›k 50.000 adet yüksek h›zl›
vurufl gerçeklefltiriyor. Bu yo¤un kullan›ma dayanabilen
uzvun yap›s›n› inceleyen araflt›rmac›lar, uzuvda üç adet
özelleflmifl bölge oldu¤unu buldular. ‹lk bölge, karidesin
av›na temas eden yüzeyde bulunuyor ve insan kemi¤ine
benzer bir flekilde, yo¤un olarak mineral içeriyor. Daha 
iç tarafta bulunan ikinci bölge, iyi düzenlenmifl döngüsel
tabakalar halinde kitin (karmafl›k yap›l› bir tür fleker) 
fiberlerinden olufluyor. Bu bölge, ayn› zamanda flok emici
görevi görüyor. Üçüncü ve son bölge ise uzvun ön yüzeyi
d›fl›ndaki k›s›mlar›n› saran ve uzvu bir arada tutan kitin
fiberlerinden olufluyor. Araflt›rmac›lar, bu yap›n›n, özel
olarak gelifltirilmifl birçok seramik yap›dan daha sa¤lam
oldu¤unu belirtiyorlar. Sonuç olarak ortaya, hafif, sa¤lam 
ve darbe ve floka karfl› çok dayan›kl› bir yap› ortaya ç›k›yor.
Uzvun bir baflka özelli¤i ise kurban›na do¤ru yönelirken
kavitasyon etkisi yaratarak, kurban›n› ikinci bir flok etkisiyle

karfl› karfl›ya b›rakmas›. Kaliforniya Üniversitesi
araflt›rmac›lar›, mantis karidesinin bu uzvundan esinlenerek
daha iyi vücut z›rhlar› gelifltirebileceklerini düflünüyorlar.
Hedefleri ise mevcut z›rhlar›n üçte biri a¤›rl›¤›yla ve üçte
biri kal›nl›¤›yla ayn› koruma seviyesine ulaflabilmek. Benzer
çal›flmalar› yürütmeyi düflünenlere de ufak bir uyar›lar› var:
Mantis karidesinin k›ramayaca¤› kadar kal›n ya da sa¤lam
bir akvaryum cam› kullan›n!

Karidesler Yeni Tür Z›rhlara
‹lham Kayna¤› Olabilir
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ABD’nin Massachusetts

Teknoloji Enstitüsü

(Massachusetts Institute 

of Technology / MIT)

araflt›rmac›lar›, film ve video

görüntülerinde, birbirini

izleyen kareler aras›ndaki

renk de¤iflikliklerini 

yükselterek, daha belirgin

hale getiren bir yaz›l›m

gelifltirdiler. Araflt›rmac›lar,

uygulad›klar› yöntemi,

müzik setlerindeki frekans

düzenleyicinin (equalizer)

baz› frekanslar› keserken

baz› frekanslar› 

yükseltmesine benzetiyor.

MIT’in gelifltirdi¤i yaz›l›m›n,

müzikteki frekans 

düzenleyiciden fark› ise 

ses yerine ›fl›k üzerinde

çal›flmas›. Yaz›l›m,

kullan›c›s›n›n, frekans

aral›¤›n› ve yükseltme 

miktar›n› belirlemesine 

izin veriyor. Araflt›rmac›lar,

yaz›l›m›n temelde kalp

at›fl›, nefes alma gibi 

periyodik ve do¤al olaylar›n

yaratt›¤› farkl›l›klar üzerinde

çal›flmak için gelifltirildi¤ini,

yine de e¤er frekans aral›¤›

yeterince genifl ise bir kere

gerçekleflen de¤iflimleri de

tespit edebilece¤ini 

belirtiyorlar. Gerçek

zamanl› çal›flan yaz›l›m›n,

özellikle sa¤l›k alan›nda,

hastan›n durumunun 

uzaktan ve pasif olarak

izlenmesi amac›yla

kullan›labilece¤i öngörülüyor.

Sa¤l›k alan›ndaki kullan›m,

birebir askeri alana

tafl›nabilece¤i gibi, bu tür 

bir yaz›l›m›n, keflif amac›yla

al›nan video görüntülerini

incelenmesi baflta olmak

üzere, çok çeflitli amaçlarla

kullan›labilece¤i

de¤erlendiriliyor. Yaz›l›m

ile ilgili bas›n bülteni, MIT

taraf›ndan 22 Haziran’da

yay›nland›.

Filmdeki Görünmezleri Görünür K›lmak

Kalp at›fl› ile pompalanan kan›n etkisi, gelifltirilen yaz›l›m taraf›ndan yükseltildi¤inde, ikinci karedeki görüntü ortaya ç›k›yor.
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Kapal› alanlarda insans›z araçlar›n
kullan›lmas›, gerek sivil gerekse

askeri amaçlar için büyük önem tafl›yor.
Bir nükleer santralde ya da muhtemel

tuzaklar› içeren bir binada bu tür araçlar›n
kullan›lmas›, insan hayat›na yönelik riskleri

en aza indirgiyor. Bu araçlar›n otonom bir
flekilde görevlerini yerine getirmeleri

konusundaki en büyük engellerden birisi ise
karfl›lar›na ç›kabilecek engelleri aflabilmek.

Özellikle insans›z hava arac› (‹HA) kullan›m›nda 
kritik olan bu konuya, ‹sviçreli araflt›rmac›lardan ilginç bir
çözüm geldi: engellerden kaçmamak. EPFL (Ecole Polyrechnique
Federale de Lausanne / Lozan Federal Politeknik Üniversitesi)’nin
Ak›ll› Sistemler Laboratuvar› taraf›ndan gelifltirilen ve ayr›nt›lar›
15 Haziran’da yay›nlanan Airburr adl› ‹HA, çarp›flmalara
dayan›kl› karbon fiber bir gövdeye, motor ve elektronik birimler
gibi önemli birleflenleri çevreleyen bir iskelete ve yere
düfltü¤ünde, kendisini yine dik konuma getirecek, katlanm›fl
konumda 4 adet baca¤a sahip. Airburr, bilinçli olarak çevresindeki
nesnelere çarparak yolunu buluyor. ‹nsans›z araçlar›n kapal›

bir ortamda, bir tak›m olarak çal›flmas› s›ras›nda yaflanan
güçlük ise zaman zaman bu araçlar›n birbiri ile telsiz
ba¤lant›s›n› kaybetmesi. Bu soruna çözüm ise 19 Haziran’da,
ABD Kara Kuvvetleri Araflt›rma Laboratuvar› (Army Research
Lab / ARL)’ndan geldi. ARL araflt›rmac›lar›n›n gelifltirdi¤i 
algoritma, araçlar›n, binan›n içini keflfederken, ayn› zamanda
telsiz yay›nlar›n›n güçlü oldu¤u bölgelere de yönelmesini
sa¤l›yor. Bu yöntem, iki önemli avantaja sahip: Birincisi, 
robotun telsiz iletiflimi kaybetmesi sonucunda, görevi b›rakarak
tekrar ba¤lant› kurmaya çal›flmas› gere¤ini ortadan kald›rmas›;
ikincisi ise binan›n plan›na ihtiyaç duymamas›. Araflt›rmac›lar,
çözdükleri problemin çok disiplinli bir çal›flma gerektirdi¤ini
vurgulayarak, haberleflme a¤lar›, alg›lama ve otonom sistemler
alanlar›ndaki uzmanl›klardan yararland›klar›n› belirttiler.

‹nsans›z Araçlar, 
Kapal› Alanlarda
Yüksek Performans
Göstermeye
Haz›rlan›yor
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ABD’nin Rice Üniversitesi araflt›rmac›lar›, herhangi bir yüzeye boya
olarak uygulanabilen lityum-iyon pil gelifltirdiler. Rice Üniversitesi

taraf›ndan 28 Haziran’da yap›lan aç›klamada, flarj edilebilir özellikteki
pilin, katmanlar halinde yüzeye tatbik edildi¤i belirtildi. Bu katmanlar,
klasik pilde bulunan katmanlarla ayn› ifllevlere sahip. Araflt›rmac›lar, 
bu katmanlar›, art› uç kolektörü, katot, polimer ayraç, anot ve eksi uç
kolektörü olarak s›ral›yor. Her katman için en uygun malzemeyi bulmak
için çok say›da deneme yapan araflt›rmac›lar›n, katmanlar›n birbirine
yap›flmas› ve mekanik kararl›l›k göstermesi konusunda da oldukça
yo¤un çal›flmalar› gerekmifl. Araflt›rmac›lar, polimer ayrac›n bu konuda
kilit rol oynad›¤›n› vurguluyor. Ekip, 9 adet banyo serami¤i üzerine
boyad›klar› pille yapt›klar› denemede, pilin kararl› olarak 2,4 volt gerilim
sa¤lad›¤› ve ledlerle yaz›lan “RICE” yaz›s›na 6 saat boyunca enerji
sa¤lad›¤›n› belirtiyor. Bu denemede, pili bir günefl paneli flarj etmifl.
Araflt›rmac›lar›n verdi¤i bilgilere göre, 60 adet flarj-deflarj döngüsü 
sonras›nda, pilin performans›ndaki azalma da oldukça düflük miktarda
gerçekleflmifl.

Bilgisayar ifllemcilerinin geliflimi önündeki en büyük
engellerden birisi de bu ifllemcilerin so¤utulmas› olarak

araflt›rmac›lar›n önüne ç›k›yor. ‹fllemciler, 1980’li y›llardan
2000’li y›llar›n bafl›na kadar, frekans de¤erleri üzerinden
karfl›laflt›r›l›rken, günümüzde karfl›laflt›rmalar çekirdek
say›lar›na kaym›fl durumda. Bu durumun sebebi ise 
ifllemcilerin, özellikle so¤utma problemleri nedeniyle art›k
daha yüksek frekanslarda çal›flacak flekilde üretilmemesi.
Bu konuya el atan DARPA, ICECool (Intrachip-Interchip
Enhanced Cooling / Yonga içi – yonga d›fl› iyilefltirilmifl
so¤utma) adl› bir araflt›rma program› bafllatt›. Bu 
program›n ilk projesi olan ICECool Fundamentals (ICECool
temelleri) ile ilgili teklif ça¤r›s›, 7 Haziran’da yay›nland›.
DARPA, proje ile askeri elektronik sistemlerinin so¤utma
konusundaki s›n›rlar›n› kald›rmay› ve so¤utma sistemlerinin
boyutlar›n›, a¤›rl›klar›n› ve güç tüketimlerini düflürmeyi
hedefliyor. Bunun için mikro boyutta s›v›lar›n konvektif ya da
buharlaflma yolu ile so¤utmada kullan›lmas›n› öngören

DARPA, so¤utma sisteminin, 1 kW/cm2 ›s› ak›s› ve 
1 kW/cm3 ›s› yo¤unlu¤u ile bafla ç›kabilmesini, ayn› 
zamanda yonga üzerinde bulunabilen milimetre alt› boyutta
s›cak noktalara yönelik 5 kW/cm2 ›s› ak›s›na varan
de¤erlerde so¤utma yapabilmesini istiyor. Bu baflar›mlar
için istenen süre ise 24 ay ile 36 ay aras›nda.
Projede DARPA’n›n bir baflka amac› ise so¤utma 
mekanizmas› ile yongalar›n tümleflik bir flekilde
üretilebilmesi. Mevcut sistemler, ifllemcileri d›flar›dan
so¤utmaya çal›fl›yor. DARPA’n›n çal›flmalar›n›n baflar›ya
ulaflmas› durumunda, sivil sektör taraf›ndan kabul
edilmeleri ve uygulanmalar› da kritik bir nokta olacak.
Bilindi¤i gibi ifllemci tasar›m› ve üretiminde askeri 
uygulamalar, sivil uygulamalardaki geliflmeleri ve 
ürünleri takip eder durumda.

Boya Olarak Sürülen Pil

Su alt›nda görev yapan insans›z sistem ya da alg›lay›c›lar, ihtiyaç duyduklar› 

enerjiyi k›y›dan çekilen enerji hatt›, batarya ya da su üstünde bulunan bir günefl

panelinden elde edebiliyor. Bu sistemlerin ve alg›lay›c›lar›n k›y› ve su üstü ile 

iliflkisini keserek, tam anlam› ile otonom çal›flma prensiplerini uygulamay› 

hedefleyen ABD Deniz Kuvvetleri Araflt›rma Laboratuvar› (U.S. Naval Research

Laboratory)’nda görevli bilim adamlar›, su alt›nda günefl enerjisinden yararlanman›n

bir yolunu buldular. Bilim adamlar›, bulgular›n›, laboratuvar taraf›ndan 7 Haziran’da

yay›nlanan bas›n bülteninde anlatt›lar. Su, günefl ›fl›nlar›n› emse de kara ve 

su üstünde kullan›lan günefl panelleri, su alt›nda bu enerjiden yeteri kadar 

yararlanam›yor. Bilim adamlar›, su taraf›ndan belirli bir frekans aral›¤›ndaki

›fl›nlar›n emildi¤ini, e¤er günefl panelinde do¤ru madde kullan›labilirse, 

bu aral›ktaki ›fl›nlar›n yüksek verimlilikle enerjiye dönüfltürülebilece¤i gerçe¤inden

hareket ettiler. Buna göre, 400 ila 700 nanometre aral›¤›ndaki dalga boylar›nda yüksek verimlilik gösteren galyum

indiyum fosfat (GaInP), su alt›nda çal›flacak günefl panelleri için en uygun malzeme olarak tespit edildi. Çal›flman›n 

ilk sonuçlara göre; 9,1 m derinlikte, 1 m2 alanda 7 W enerji elde etmek mümkün olacak.

Deniz Alt›nda Günefl Enerjisi

DARPA, ‹fllemcilerin
So¤utulmas› Konusuna da
El Att›
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GaInP ile silikonun su alt› günefl paneli 
performanslar›n›n karfl›laflt›rmas›.
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Geçti¤imiz ay içinde tek
bir olay›n yank›s›ndan

daha çok, tafl›nabilir ak›ll›
sistemlerin güvenli¤i 
üzerine yap›lan genifl
çal›flmalar öne ç›kt›. 
Cep telefonlar›, tablet 
bilgisayarlar ve GPS al›c›s›na
sahip görüntü cihazlar›n›n
aralar›nda bulundu¤u
tafl›nabilir ak›ll› sistemlerin,
kurumsal çal›flmalarda,
güvenli¤i ihlal etmeyecek bir
flekilde kullan›m›na yönelik
araflt›rmalar yo¤un olarak
sürdürülüyor.
Facebook ve Twitter gibi
sosyal alanlar›n kullan›m›n›n
artmas› ile beraber,
kullan›c›lar aras›nda
paylafl›mlar›n da artt›¤›
gözleniyor. Terörist 
gruplar›n da radar›nda 
bulunan bu sosyal alanlar,
aç›k istihbarat için çok
de¤erli bilgileri bar›nd›r›yor.
Örne¤in bir askerin görev
yerine gittikten sonra
çekmifl oldu¤u bir resmi
arkadafllar› ve ailesi ile
sosyal ortamda paylaflmas›,
kendisi ile beraber bütün
silah arkadafllar›n› aç›k bir
tehdit haline getirebiliyor.
GPS özelli¤ine sahip ak›ll›
cihazlar ile entegre olan
görüntüleme sistemleri ise
resimlerin kaydedildi¤i exif
(exchangeable image file
format / de¤ifltirilebilir
görsel dosyas› biçimi) ile poz
bilgilerinin yan› s›ra yer imi
bilgilerini de paylafl›yor. Bu
kaynaklar› kullanan
teröristler, en ucuz 
istihbarat arac› olan ‹nternet
ile istedikleri bilgileri 
alabilme ve sald›r›lar planlama
imkân›na kavufluyorlar.
‹ngilizce kaynaklarda, 

“Bring your own device”
(BYOD / kendi cihaz›n› getir)
olarak sloganlaflt›r›lan,
kurum çal›flanlar›n›n kendi
mülkiyetlerine ait cihazlar›
kurum a¤›na ba¤lamas› ve
kullanmas› ak›m› ise
çal›flanlar›n hayat›n› 
kolaylaflt›rmakla birlikte, bu
süreçlerin kurumsal olarak
yönetilememesi durumunda,
kiflilerden çok kurumlar için
büyük bir tehdit oluflturuyor.
ABD’nin Ulusal Standartlar
ve Teknoloji Enstitüsü (The
National Institute of
Standards and Technology /
NIST), bu konuda yap›lmas›
gerekenleri ve al›nmas›
gereken önlemleri içeren
basit yöntemleri devaml›
olarak raporlar ile destekliyor.
Ayr›ca Ulusal Siber Güvenlik
Birli¤i destekli
www.staysafeonline.org web
sayfas›ndan da toplum 
bilinci oluflturuluyor.
(Kaynak: http://www.
us-cert.gov/cas/tips/,
www.staysafeonline.org)

Çin, Yine Siber
Casusluk ‹ddias›
ile Karfl› Karfl›ya

Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK)’nin 6’nc›s›,

20–22 Haziran tarihlerinde, Ankara’da, ODTÜ Kültür

Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongrenin ana temalar›

aras›nda yer alan “Siber Güvenlik Teknolojileri”, savunma

sistemlerinde siber dünyan›n ne kadar önemli hale

geldi¤ini gösterdi. Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet

Merkezi (TMMM)’nde ise 7–11 May›s tarihlerinde, “Siber

Terörizm (Siber Tehdit Fark›ndal›k ve Bilinçlendirme

E¤itimi)” ad› alt›nda 5 gün süreli bir e¤itim düzenlendi.

E¤itimde, siber sistemlere yönelik tehditlerin kapsam›,

örneklerle incelendi. Gelecekte yap›lacak olan e¤itimlerle

ilgili takvime http://www.tmmm.tsk.tr/2012faaliyet_plani.htm

adresinden ulafl›labilir. (Kaynak: www.tmmm.tsk.tr)

AYIN D‹KKAT ÇEKEN OLAYI

Siber dünyada farkl› yöntemlerle
yap›lan yasad›fl› aktivitelerinin

bafl›nda yer alan casusluk ve bilgi
toplama faaliyetlerinde en kolay 
yöntem, zararl› bilgisayar kodlar›n›n

kullan›m› olarak öne ç›k›yor. Siber casusluk, gerçeklefltirme
yöntemleri ve kolayl›¤› ile siber savafltan daha yayg›n ve
toplanan bilgi, siber savafl için bir altyap› oluflturabilecek
potansiyeli tafl›yor. Haziran ay›nda ortaya ç›kan, güvenlik 
firmalar›ndan Eset taraf›ndan ACAD/Medre.A ve Symantec
taraf›ndan ALS.Bursted.B olarak adland›r›lan solucan›n
(worm) amac›n›n da siber casusluk oldu¤u düflünülüyor.
Solucan›n çal›flmas› analiz edildi¤inde, kullan›c›n›n bilgisayar›nda
aç›lan ve üzerinde çal›fl›lan Autocad format›nda çizim
dosyalar›n›n bir kopyas›n›n, e-posta transferinde kullan›lan
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol / Basit Mesaj Transfer
Protokolü) ile baflka bir adrese gönderildi¤i tespit edildi.
Bilgisayar güvenli¤i uzmanlar›, bu solucandan en fazla 
etkilenen ülkenin Peru oldu¤unu ve dosyalar›n Çin Halk
Cumhuriyeti’nde bulunan bir e-posta hesab›na
gönderildi¤ini aç›klad›lar. (Kaynak: Eset, Symantec)

Terörizmle mücadele alan›nda yapt›¤› akademik çal›flmalarla NATO birimlerine bilimsel destek ve uzmanl›k

sa¤layan ve doktrin geliflimine yard›mc› olan Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM)’nin

Haziran ay› raporu yay›nlad›. Ay boyunca gerçekleflen terör olaylar›n› inceleyen raporda, toplam 597 adet

terörist olay›n 33 farkl› ülkede meydana geldi¤i belirtildi. Bu olaylar›n aras›nda, iki adet siber sald›r› da 

raporland›. Siber sald›r›lar›n bir tanesi Türkiye, Rusya, ‹talya, Kosova, Yunanistan ve Norveç’in aralar›nda

bulundu¤u Avrupa bölgesinde, di¤eri ise Amerika k›tas›nda gerçekleflti. (Kaynak: www.tmmm.tsk.tr)

Siber Sald›r›lar TMMM Raporuna Girdi

Siber Güvenlikle ‹lgili
Fark›ndal›k Art›yor
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Y unan medyas›na s›zan
bilgiler, özellikle ABD
D›fliflleri Bakan› Hillary

Clinton’un, Ege ve Do¤u Ak-
deniz’deki petrol-do¤al gaz
rezervlerinden akacak para-
n›n, d›fl borçlar›n ödenmesin-
de önemli bir zemin olarak
düflünülmesi gerekti¤ini Ati-
na’daki siyasiler ile aç›kça
paylaflt›¤› yönünde…
Bu geliflme çerçevesinde
Amerikan yönetimi, Yunanis-
tan’a flu tavsiyelerde bulun-
du:
1- Özellikle Ege’de, Yunanis-
tan k›ta sahanl›¤› içinde yük-
sek düzeyde rezervlerin bu-
lundu¤u aç›k bir gerçektir.
Türkiye’nin, Ege’de k›ta sa-
hanl›¤› sorunu çözülmeden
bölge do¤al kaynaklar›n›n ç›-
kar›lmas›na dönük “savafl ge-
rekçeli” çekincesi de sürüyor.
Yunanistan, bu konuda Türki-
ye ile anlaflt›¤› anda ortaya ç›-
kacak durumdan, en çok ya-
rarlanacak ülke olacakt›r.
2- Bir NATO ve AB üyesi ülke
olarak Yunanistan’›n, hala
Rusya’n›n Güney Ak›m› Petrol
Boru Hatt› projesinde aktif rol
almas›, Bat›’n›n ortak ç›karla-
r› aç›s›ndan uygun de¤ildir.
Yunanistan ve S›rbistan, Av-
rupa ekonomilerinin Rusya’ya
olan ba¤›ml›l›¤›n› artt›racak
bu projeden çok, Azerbaycan
ve Türkmenistan do¤al gaz›n›
Avrupa’ya tafl›yacak TGI, yani
Türkiye-Yunanistan-‹talya
hatt›nda yer almal›d›rlar.
3- K›br›s ekonomik alan›nda
bulunan do¤al gaz kaynaklar›,
çat›flma de¤il, bar›fl›n kayna¤›
olmal›; özellikle K›br›s Rum
Yönetimi, bu do¤al zenginli¤in
Türk taraf› ile paylafl›lmas›
konusundaki mekanizmalar›
hayata geçirmelidir.
Amerikan yönetiminin bu
yaklafl›m›, Atina’da, “Arap Ba-
har›’n›n yafland›¤›, Bat› As-
ya’n›n köklü de¤iflimlere sah-
ne oldu¤u bir dönemde, Was-
hington Türkiye’yi kay›rmaya
çal›fl›yor” fleklinde alg›lansa
da yaflan›lan ekonomik kriz
nedeniyle yüksek sesle mu-
halefetin ortaya ç›kmad›¤›
dikkat çekti.

Yunanistan, son dönemdeki
geliflmelerden sonra, ‹srail
ile olan stratejik ittifak›n›
güçlendirirken, Amerikan
yönetiminin, Türkiye’yi, ‹srail
ile yaflad›¤› kriz nedeniyle
karfl›s›na almad›¤›na ve
Türk-Amerikan stratejik itti-
fak›n›n ‹srail’den ba¤›ms›z
olarak iflledi¤ine de dikkat
ediyor.

Boru Hatt› Hayali
Bununla birlikte, Yunanis-
tan’›n, Ege ve Do¤u Akde-
niz’deki Türkiye etkisini orta-
dan kald›rmak için, ‹srail-
K›br›s hatt›nda yeni bir ener-
ji, bununla ba¤lant›l› da as-
keri ittifak peflinde oldu¤u bi-
liniyor. Bölgede yap›lan he-
saplar, esas olarak ‹srail-
K›br›s-Yunanistan hatt›nda,

MSI Dergisi - Temmuz 2012 www.milscint.com

Do¤u Akdeniz’de 
Enerji Manevralar›

Haz›rlayan: Ardan ZENTÜRK
a.zenturk@savunmahaber.com

Tarihinin en a¤›r ekonomik krizinin pençesinden kurtulmaya
çal›flan Yunanistan’da gözler, Do¤u Akdeniz ve Ege’deki 
petrol-do¤al gaz kaynaklar›na dönmüfl durumda. Ödenmesi 
çok zor d›fl borç yüküyle ekonomik krizin alt›ndan kalkmaya
çal›flan Yunanistan’›n, bu bölgelerden ç›karaca¤› kaynaklar ile
borcunun önemli bir bölümünü hafifletebilece¤i yönündeki
görüfl, a¤›rl›kl› olarak Amerikan yönetiminde flekilleniyor.

Türklerden Ba¤›ms›z Ad›m
Bugüne kadar, Hazar Denizi do¤al gaz kaynaklar›n›n dünya
piyasalar›na ulaflt›r›lmas›nda güçlü devletlerin gölgesinde 
ifl birli¤i yapmak zorunda kalan Türkiye ve Azerbaycan, ilk kez,
TANAP (Trans-Anadolu Do¤al Gaz Boru Hatt›) projesi ile 
“vanas›-güzergâh› ve sevk noktas›n›n tamam› Türklerin elinde
oldu¤u” tarihsel bir ad›m att›lar. Azerbaycan Cumhurbaflkan›
Haydar Aliyev ile Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an aras›nda 
imzalanan anlaflma, Azerbaycan do¤al gaz›n›n, Anadolu üzerinden
Avrupa’ya sevkini; buna zaman içinde Türkmenistan’›n da
kat›l›m›n› öngörüyor.
Azerbaycan devlet petrol flirketi SOCAR'›n, Türkiye 'den 
BOTAfi ve TPAO'nun ortakl›¤› ile 26 Aral›k 2011 tarihinde 
ön mutabakat› gerçeklefltirilen Trans Anadolu Do¤al Gaz 
Boru Hatt› Projesi, 7 milyar dolar yat›r›mla hayata geçecek.
Projenin ilk etab›, 2018 y›l›nda tamamlanacak.
TANAP için oluflturulan konsorsiyumda SOCAR, BOTAfi ve 
TPAO ilk ortaklar olarak yer al›yor. TANAP projesi kapsam›nda,
Türkiye’nin BOTAfi ve TPAO ile beraber bu konsorsiyum 
içeresindeki hissesi, yüzde 20 olacak. Projenin yüzde 80'lik hissesi
ise SOCAR'a ait olacak.
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Avrupa’ya dönük yeni bir do-
¤al gaz boru hatt›n›n inflas›n›,
bu hat üzerinden M›s›r do¤al
gaz›n›n da geçmesini öngö-
rüyor.
Uzmanlar, askeri aç›dan
hayli riskli ve maliyet aç›s›n-
dan da çok zor bu projeyi,
Washington’daki güçlü Yahu-
di lobisinin destekledi¤ini;
Amerikan yönetimini bu tür
bir alternatif hat için ikna ça-
l›flmalar›n›n devam etti¤ini
kaydediyorlar.

‹srail’de
Donanma Yat›r›m›
Bu arada ‹srail Donanmas›,
Do¤u Akdeniz’deki petrol
kuyular›n›n herhangi bir d›fl

tehdide karfl› korunmas›
amac›yla yaklafl›k 1 milyar
dolarl›k ek yat›r›m talebin-
de bulundu. Bu yat›r›m
program› çerçevesinde ‹s-
rail donanmas›n›n 4 adet
yeni savafl gemisine sahip
olmas› ve petrol kuyular›n›n
korunmas›nda uzmanlafl-
m›fl özel deniz komandosu
birlikleri oluflturulmas› ön-
görülüyor. ‹srail Deniz Kuv-
vetleri, yap›lan yeni savun-
ma planlamalar›n›n, esas
olarak ‹srail kara sular›n›n
ötesinde bulunan ilan edil-
mifl özel ekonomik alanda
yer alan gaz yataklar›n› ko-
rumay› amaçlad›¤›n› da vur-
gulad›.

‹ran’›n, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisi-
ne sahip befl devleti, ABD, ‹ngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’in

yan›nda Almanya’n›n da yer ald›¤› P5+1 grubu ile sürdürdü¤ü
“nükleer” görüflmelerde ilerleme kaydedilememesi, Avrupa
Birli¤i’nin, ‹ran’a dönük petrol ambargosunun devreye girme-
sine neden oldu. Tahran yönetimi, bu tür bir ambargoya karfl›,
Hindistan ve Çin’den yaflanacak talep art›fl› beklentisinin de
do¤mamas› nedeniyle giderek zorlanmaya bafllad›. Bugüne
kadar ‹ranl› yetkililer, artan ambargo bask›s›n›n, dünyan›n h›z-
la yükselen bu iki kalabal›k ekonomisinden gelecek talepler ile
karfl›lanabilece¤ini ümit ediyorlard›. Hindistan ve Çin, dünya-
dan gelen bask›lar çerçevesinde, ‹ran’›n beklentilerini karfl›la-
makta yavafl davrand›lar.
Artan ambargonun etkisini giderek daha fazla hisseden ‹ran
ise çareyi, dünya enerji yollar› aç›s›ndan son derece stratejik
önemdeki Basra Körfezi’nin Hürmüz Bo¤az›’n› kapatma tehdi-
diyle aflmaya çal›fl›yor. Ambargonun devam› halinde, Hürmüz
Bo¤az›’n› kapatarak Irak petrolünün de dünya pazarlar›na ç›k-
mas›n› önleyece¤i iflaretini veren ‹ran’a karfl› sert yan›t,
ABD’nin bölgeye askeri y›¤›nak yapmas›yla geldi.
Amerikan yönetimi, Hürmüz Bo¤az›’n›n kapat›lmas›na asla izin
vermeyece¤ini de aç›klad›.
‹ran’›n Basra Körfezi’nde yaratt›¤› gerginlik, son dönemlerde
h›zl› düflüfl yaflayan petrol fiyatlar›nda yukar› do¤ru bir k›p›r-
danma yaratm›fl durumda. Uzmanlar, Basra’daki gerginlikten
en çok avantaj sa¤layacak ülkelerin ise Suudi Arabistan ve
Rusya oldu¤unda birlefliyorlar. Suudi Arabistan, petrol fiyatla-
r›n›n dengede tutulmas› amac›yla üretimini art›raca¤›n›n ifla-
retini vermifl durumda; Rusya ise petrol fiyatlar›n›n tekrar art-
mas› yönünde bir beklenti içinde… Askeri uzmanlar, ‹ran’›n
Hürmüz Bo¤az›’n› kapatma girifliminin, bölgedeki Amerikan
askeri varl›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda, k›sa süreli bir
kriz giriflimi olarak de¤erlendirilebilece¤inde birlefliyorlar.
1980’li y›llarda da bölge, o s›rada sürmekte olan Irak-‹ran Sa-
vafl› nedeniyle zaman zaman füzeler savafl›na sahne olmufl,
hatta isabet alan baz› tankerlerin yanmas› nedeniyle Hürmüz
Bo¤az›’ndan geçifller geçici olarak durmufltu. Bununla birlikte,
dünya enerji piyasalar›, k›sa süreli durgunluk anlar›n› kolay at-
latmay› baflarm›flt›.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Temmuz 2012

Trans Anadolu Do¤al Gaz Boru Hatt›, gaz›n Azerbaycan'dan ç›karak
Gürcistan'dan geçip Türkiye üzerinden sat›lmas›n› ve iletilmesini
öngörüyor. fiah Deniz 2 Konsorsiyumu'nun 16 milyar metreküplük
gaz›n›n, 6 milyar metreküplük k›sm› Türkiye'ye sat›lacak; 
10 milyar metreküplük k›sm› da TANAP ile Avrupa'ya, Bulgaristan
ve/veya Yunanistan s›n›r›nda teslim edilecek. Girifl noktas› Türkiye
s›n›r› Türkgözü girifli olan hatt›n, Avrupa'ya ç›k›fl noktalar›
Yunanistan ve/veya Bulgaristan s›n›rlar›; Türkiye içi ç›k›fl noktalar›
ise Eskiflehir ve Trakya bölgesi olacak. TANAP projesi için
öngörülen 4 aflaman›n ilki, 2018'de ilk gaz ak›fl›yla gerçekleflecek.
2020'de y›ll›k 16 milyar metreküp olacak kapasitenin, 2023'te
23'e; 2026'da ise y›lda 31 milyar metreküp seviyesine kadar
ulaflmas› hedefleniyor. Türkiye Ulusal ‹letim Hatt›’n›n bat› giriflini
besleyerek bat› bölgesi arz güvenli¤ini kuvvetlendirecek proje,
gelecekte Türkmen gaz›n›n Türkiye ve Avrupa'ya iletimi için 
alternatif bir hat olma özelli¤i de tafl›yor. ‹ki ülke aç›s›ndan çok
büyük stratejik öneme sahip olan TANAP, Türkiye ve Avrupa için
uygun fiyat ve tan›mlanm›fl do¤al gaz kapasitesiyle arz güvenli¤ini
desteklerken Azerbaycan'›n sahip oldu¤u do¤al gaz kaynaklar›n›n
yeni pazarlara ulaflt›r›lmas› gibi büyük kazan›mlar› da beraberinde
getiriyor.
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Güçlü do¤al gaz kaynakla-
r› nedeniyle dünya enerji

denkleminde önemi her ge-
çen gün artan Hazar Denizi,
s›n›rdafl ülkelerin askeri ma-
nevralar› ve sistemli olarak
artan donanma güçleriyle
dünyan›n potansiyel tehdit
bölgelerinden biri haline ge-
liyor.
Bölgeyi askeri t›rmanmaya
sürükleyen iki önemli etken
bulunuyor:
1- Hazar Denizi’ne k›y›s› olan
Rusya, Kazakistan, Azerbay-
can ve Türkmenistan, di¤er
komflu ülke ‹ran’›n, denizden
yüzde 20 pay istemesine kar-
fl› ç›k›yorlar. ‹ran yönetimi,
Hazar Denizi’nin komflular
aras›nda eflit olarak bölüflül-
mesinde ve ancak bu tür bir
bölüflümden sonra, denizin
ulusal egemenlik alanlar›n›
belirleyen anlaflmas›n› imza-
layabilece¤ini söylüyor. Dört
eski Sovyet Cumhuriyeti ise
‹ran’›n k›y›lar› göz önünde
bulunduruldu¤unda, Hazar
Denizi’ndeki pay›n›n en çok
yüzde 13 olmas›nda ›srar
ediyorlar. Bu durum, ‹ran’›n,

özellikle Türkmenistan ve
Azerbaycan’a ait do¤al gaz
alanlar›nda hak iddia etmesi-
ni, bu bölgelere yak›n donan-
ma bulundurmas›n›, hatta iki
devletin yürütmekte oldu¤u
deniz alt› araflt›rmalar›n› en-
gellemeye çal›flmas›n› da be-
raberinde getiriyor.

2- Rusya, Türkmenistan’›n
Azerbaycan ile gelifltirdi¤i
enerji ittifak›ndan rahats›z
oluyor. Moskova ile Aflkabat
aras›nda var›lan ifl birli¤i,
Rusya’n›n Avrupa’ya ihraç et-
ti¤i do¤al gaz›n önemli bölü-
münün Türkmenistan’dan
gelmesini sa¤l›yor. Türkme-
nistan ise son dönemde, do-
¤al gaz›n Azerbaycan üzerin-

den Türkiye’ye ulaflmas›n›
sa¤layacak projelere a¤›rl›k
veriyor. Rusya, Hazar Deni-
zi’nde gerçeklefltirdi¤i deniz
manevralar› ile bu iki komflu
ülkeye, Türkiye’nin öne ç›ka-
ca¤› enerji formüllerinden ra-
hats›z oldu¤unu aktarmaya
çal›fl›yor.

Türkmenistan 
ve Azerbaycan 
Yükseliyor
Bölgedeki son geliflmeler,
Hazar Denizi’nde en güçlü
donanma bulunduran gücün
Rusya oldu¤unu gösteriyor.
Kazakistan’›n Rusya ile olan
özel güvenlik ba¤lar›, bu
devletin Hazar Denizi Do-
nanmas›na köklü yat›r›m

yapmas›n› engelliyor ve Ka-
zak petrol alanlar›n›n gü-
venli¤inin de Rus Donanma-
s›n›n görev alan›nda olmas›-
na yol aç›yor.
Azerbaycan, son y›llarda
yapt›¤› yat›r›mlar ile ordu-
sunu güçlendiren bir dev-
let. Bu durum, özellikle
‹ran’›n Azeri do¤al gaz
alanlar›na tehditlerinden
sonra do¤du.
‹ran, kâ¤›t üzerinde, Hazar
Denizi’nin ikinci büyüklükte-
ki donanmas›na sahip bulu-
nuyor. Buna karfl›l›k Türk-
menistan’›n son dönemde
ald›¤› çok geliflmifl füze sis-
temleriyle donat›lm›fl kor-
vetleri ve Türkiye’den sa¤la-
d›¤› karakol botlar› ile aske-
ri dengeyi sa¤lamakta
önemli ad›mlar att›¤› dikkat
çekiyor.
Hazar Denizi, bir iç deniz…
Üzerindeki donanmalar ise
dünyan›n enerji deposu bu
bölgedeki devletlerin kararl›
varl›klar›n› gösteriyor.

Dünya siyaset tarihine “Tahrir Meydan› Devrimi” olarak

geçen süreçte, ülkeyi 30 y›l› aflan bir süredir yöneten es-

ki diktatör Hüsnü Mübarek’in devrilmesi ve devam›nda, ül-

kenin ilk serbest seçimle iflbafl›na gelmifl devlet baflkan›n›n

makam›na oturmas›yla M›s›r, bütün dünyan›n yak›ndan izle-

di¤i bir siyasi serüven yafl›yor.

Hüsnü Mübarek’in tarih sahnesinden çekilmesi sürecinde,

M›s›r Silahl› Kuvvetleri, ülkenin yaflamakta oldu¤u geçifl dö-

neminin istikrar içinde gerçekleflmesi amac›yla yönetimi fii-

len üstlenmifl ve Yüksek Askeri Konsey’i kurmufltu…

M›s›r halk›, Yüksek Askeri Konsey’in geçifl döneminden son-

ra kendini la¤vetmesini ve yeni yap›lacak anayasa çerçeve-

sinde, ülkenin sivil yönetime geçmesini arzu ediyordu. Nite-

kim yap›lan seçimlerde, y›llard›r muhalefette bulunan Müslü-

man Kardefller, mecliste ço¤unlu¤u sa¤lad›, devam›nda da

ayn› örgütün destekledi¤i aday Mursi, cumhurbaflkan› oldu.

Bu geliflmeler yaflan›rken ordunun, ald›¤› bir dizi kararla ön-

ce seçilecek olan sivil cumhurbaflkan›n›n tüm yetkilerini or-

tadan kald›r›p, cumhurbaflkanl›¤› makam›n› kâ¤›t üstünde

yetkili bir konuma getirmesi; devam›nda da Anayasa Mahke-

mesi’nin karar›na dayanarak henüz seçilmifl meclisi feshet-

mesi dikkat çekti.

M›s›r Anayasa Mahkemesi, Hüsnü Mübarek taraf›ndan atan-

m›fl yarg›çlardan olufluyor ve hakimler esas olarak Yüksek

Askeri Konsey ile uyumlu bir çal›flma yürütüyorlar.

Yeni cumhurbaflkan› Mursi’nin, yemin edip makam›na otur-

duktan hemen sonra Yüksek Askeri Konsey taraf›ndan göre-

vine son verilmifl meclisi ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rmas›,

M›s›r’da her fleyin yeniden bafllad›¤›n› gösterdi.

Yüksek Askeri Konsey, M›s›r’daki bütün makamlar›n Anaya-

sa Mahkemesi kararlar›na sayg›l› olmas› gerekti¤i yönünde-

ki aç›klamalar›yla geliflmelerden rahats›z oldu¤unu duyur-

du… Buna karfl›l›k M›s›rl›lar, bir kez daha Tahrir Meydan›’n›

doldurmaya bafllad›lar.

Siyasi gözlemciler, Mübarek sonras› dönemde yönetim gü-

cünü elinde tutmak isteyen geleneksel güçler ile gücünü

Tahrir’den alan yükselen güçler aras›ndaki sessizli¤in art›k

bozuldu¤unu ve M›s›r’›n bir kez daha büyük bir siyasi hesap-

laflmaya do¤ru yöneldi¤ini belirtiyorlar.
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“‹ç Deniz”de Büyük Donanmalar

M›s›r’da Bilek Gürefli
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Beflar el-Esad’›n en
yak›n arkadafl›, reji-

min “dar kadrosunun” önemli is-
mi, Muhaf›z Birli¤i komutanlar›ndan Manaf Tlass’›n

fiam’› terk etmesi, Suriye’de beklenilen sonun yaklaflt›¤›n›
gösteriyor. 1964 do¤umlu Manaf Tlass, Suriye’deki Baas reji-
minin yerleflmesinde büyük hizmetleri olan ve 1972-2004 y›l-
lar› aras›nda Savunma Bakan› olarak hizmet veren Mustafa
Tlass’›n o¤lu. Mustafa Tlass, sözü geçen bir Sünni ailenin
mensubu olarak, “baba” Haf›z el-Esad’›n liderli¤inin güçlen-
mesinde büyük rol oynad›.  Özellikle Halep’teki zengin Sünni
ifladamlar›n›n Nusayri kökenli el-Esad ailesine destek verme-
sinde bir numaral› isimdi.
Beflar el-Esad ile askeri akademide ayn› s›n›fta okuyan Ma-
naf’›n, benzer görevi, arkadafl›n›n liderli¤e yükselifli s›ras›nda
üstlendi¤i biliniyor. Beflar-Manaf ikilisi, 2011 ayaklanmas›na
kadar “kanka” olarak yaflad›lar. Fakat Tlass ailesi, Beflar’›n
Sünni kesime dönük sald›r›lar›n›n artmas›yla yeni bir strateji-
nin gelifltirilmesi gerekti¤ini anlad›.

‹liflkileri Çok Güçlü Aile
Geçen y›l, ülkeyi ilk terk eden baba Mustafa Tlass oldu. Sa¤l›k
gerekçeleriyle Paris’e yerleflti ve Suudi kökenli ünlü silah tüc-
car› kocas› Ekrem Occeh’den boflanan k›z› Nahid’i de yan›na
ald›. Di¤er erkek evlat, ifl adam› Firas “yolsuzluk iddialar›” ile
karfl›lafl›nca, çareyi Dubai’ye yerleflmekte ve ailenin mali var-
l›klar›n› bu noktadan yönetmekte buldu. Manaf ise Suriye or-
dusunun Rastan kentinde planlad›¤› Sünni katliam›n› durdur-
maya çal›flmas›ndan sonra, gözden düflmüfltü; “bir kaza kur-
flununa kurban gitmemek” için -büyük olas›l›kla Lübnan üze-
rinden- Paris’e kaçt›. Manaf’›n efli, bir süredir Beyrut’ta yafl›-
yor; k›z› da Beyrut Amerikan Koleji’nde okuyordu.
Mustafa Tlass’›n Moskova’da çok güçlü iliflkileri bulunuyor. Fi-
ras ise Suudi Arabistan ve Katar baflta Körfez ülkelerinin yö-
netimleri ile içli-d›fll›. Tlass ailesi, ülke ekonomisinde büyük
a¤›rl›¤› olan, zengin Sünni ailelerin siyasi tercihlerinde ise be-
lirleyici rol oynuyor. Manaf’›n görevi süresince katliamlar›

durdurmak için büyük çaba göstermesi de Suriye muhalefeti
taraf›ndan her zaman dikkatle izlendi.

Aranan Liderin Portresi
Tlass ailesi, “Beflar sonras› Suriye”ye dönük endifleleri gide-
rebilecek en güçlü Sünni aile olarak öne ç›k›yor. Rejimin y›k›l-
mas›ndan sonra, ordunun yeniden yap›lanmas›; çok partili sis-
teme geçifl sürecinde serüvenci radikal gruplar›n durdurul-
mas› ve bir geçifl döneminde iç istikrar›n korunmas› aç›s›ndan
sorumluluk alabilecek, güçlü bir Sünni aileden söz ediyoruz.
Bu asl›nda, Bat› ve Rusya’n›n üzerinde anlaflabilece¤i bir for-
mül. Rusya, Tlass ailesi sayesinde, Suriye’deki varl›¤›n› koru-
yabilece¤ini; Bat› ise “demokratik geçifl sonucunda, yönetim
gücünün ço¤unluktaki Sünnilere kayabilece¤ini” bu yolla ga-
ranti görebilirler. Bu tür geliflmeden rahats›z olacak güç ise
‹srail. Mustafa Tlass görüflleri nedeniyle bölgenin en kararl›
“Yahudi düflmanlar›ndan biri” olarak tan›n›yor.

Ancak Geçifl Döneminde
Temas kurdu¤um Suriye muhalefeti kaynaklar›, Manaf
Tlass’›n, ancak geçifl döneminde etkin rol alabilece¤ini; fakat
siyasi aç›dan gelece¤inin olmad›¤›n› ifade ettiler. Bunun teme-
lindeki ana unsur, Mustafa Tlass’›n elinin, 1982 Hama Katlia-
m›’na bulaflm›fl olmas›… Ayr›ca Suriye halk›, yeni dönemde ifl-
bafl›nda “sivilleri” görmekte kararl›…

Beflar… Say›l› Günler…
Manaf Tlass, Beflar’›n kardefli Mahir el-Esad’›n komutas›nda-
ki Dördüncü Tugay’›n önemli isimlerindi… Onun Paris’te ol-
mas›, fiam’daki rejimin ömrünün art›k “haftalar” ile ölçülme-
sine neden oluyor. Suriye ordusunda görevli Nusayri subayla-
r›n da Özgür Suriye Ordusu ile ba¤lant› kurarak kendilerinin
“katliamc› politikalara karfl› olduklar›n›” aktard›klar› yönün-
deki bilgiler çok önemli. Asl›nda, ülkede her fley art›k, “Beflar
sonras›na” göre flekilleniyor ve Nusayri kesimin önemli bir
bölümü de “Beflar’s›z Suriye” konusunda Sünniler ile ifl birli-
¤ini gelifltiriyor.

Suriye’de “Geçifl Dönemi” Ailesi
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Türkiye, “darbe tart›fl-

malar›n›n” çok fazla

gündemde oldu¤u bir ül-

ke… Geçmiflin izlerini bu-

gün arayanlar aç›s›ndan

Türkiye, hayli “münbit top-

rak” görünümünde… Ülke

siyasetini kökten etkilemifl

askeri müdahalelerin ya-

fland›¤› bir gerçek… Bu

müdahalelerin yaln›z Tür-

kiye’de de¤il, benzer sos-

yo-ekonomik, stratejik ve

siyasal boyutlar tafl›yan ül-

kelerde yaflanm›fl olmas›

da dikkat çekici…

So¤uk Savafl y›llar›, elle-

rinde muazzam bir nükleer

tahrip gücü bulunan dev-

letlerin, birbirlerine tek

kurflun bile s›kmad›klar›;

fakat perde arkas›nda bir-

birlerinin iç ifllerini kar›fl-

t›rd›klar› bir dönem olarak

tarihe geçti.

Bu savaflta askerler de¤il,

istihbarat örgütleri ön

plandayd› ve kamplardan

birine mensup bir ülkede,

di¤er kamp›n istihbarat ör-

gütünün çal›flmalar› sonu-

cunda ciddi bir durum do¤-

du¤unda, bazen çözüm, hiç

istenmeyen noktalarda fle-

killenebiliyordu…

Özellikle Türkiye’nin, 1971

ve 1980 y›llar›nda yaflad›¤›

askeri müdahaleler, dün-

yan›n yaflamakta oldu¤u

So¤uk Savafl hesaplaflma-

s›ndan ayr› düflünülemez…

Latinleflme Kavram›
Bu hesaplaflmada en a¤›r

bedeli, Latin Amerika ül-

keleri ödedi kuflkusuz…

Sovyetler Birli¤i’nin, Küba

üzerinden, ABD aç›s›ndan

stratejik önemdeki bu böl-

geye dönük harekât›, genel

olarak bölge ülkelerinin

ordular›n›n sert müdaha-

leleri ile karfl›laflt›…

fiili, Uruguay, Paraguay, Ar-

jantin, Brezilya, Kolombiya,

El Salvador, Guatemala,

Honduras, Panama… Ne-

dense (?) bu ülkelerin yafla-

d›klar› darbeler ile Türkiye

ve Kore Cumhuriyeti’nin

darbeleri birbirini izledi...

So¤uk Savafl bitti, bu ülke-

lerdeki demokrasi güçleri-

nin a¤›rl›¤› artt›… T›pk› Tür-

kiye ve Kore Cumhuriye-

ti’nde oldu¤u gibi… Latin

Amerika’n›n hemen tama-

m›nda ise ABD’nin pek hofl-

lanmad›¤› “sol” liderler var

bugünlerde ve bölgede “ga-

rip ifller” olmaya bafllad›…

“Yumuflak Darbeler”
Dönemi mi?
Bu “garip ifller”in ilk örne¤i-

ni, 28 Haziran 2009 günü,

Honduras’ta yaflad›k. Zen-

gin bir ailenin “muhafaza-

kâr görüfllere sahip” evlad›

olarak 2006’da Honduras

Cumhurbaflkan› seçilen;

fakat görevi süresinde h›zla

“sol politikalara” yönelen

Manuel Zelaya, Honduras

Yüksek Mahkemesi’nin al-

d›¤› tutuklama karar› sonu-

cunda görevinden uzaklafl-

t›r›ld›. Honduras Yüksek

Savc›s›, cumhurbaflkan›n›n

“anayasal suç iflledi¤ini”

savunarak davay› açm›flt›;

Zelaya’y› tutuklay›p havali-

man›na götürerek Kosta

Rika’ya “postalamak” da

orduya kald›!

“Yumuflak darbe” ordu de-

¤il, “anayasal kurumlar”

özellikle de “yarg›” kullan›-

larak gelmiflti.

Bölgede ipler, geçti¤imiz

günlerde bu kez, Paragu-

ay’›n “solcu” cumhurbafl-

kan›na karfl› gerçeklefltiri-

len benzer bir darbe ile

koptu…

Parlamento Darbesi
Sa¤c› güçlerin kontrolün-

deki Paraguay Meclisi’nin

Cumhurbaflkan› Fernando

Lugo hakk›nda, “görevini

devlete karfl› kötüye kul-

land›¤›” karar› almas›, he-

men devam›nda da Sena-

to’nun Cumhurbaflkan›’n›

görevden uzaklaflt›rmas›,

tarihe “demokratik rejim

içinde ilk parlamento dar-

besi” olarak geçti. Meclis,

karar›, bir arazi anlaflmaz-

l›¤› sonucunda köylüler ve

polislerden toplam 17 kifli-

nin ölmesi ve Lugo’nun et-

kisizli¤i gerekçesiyle ald›.

Yani karar›n temeli, “devlet

güvenli¤iydi…”

‹lginçtir, Fernando Lugo, 21

Haziran sonras›nda geliflen

bu olaylar s›ras›nda “lenf

kanseri” ile u¤raflt›¤› için

kendini savunacak bir za-

man dilimi bile bulamad›!..

Neo-Darbe Stratejisi
‹ddia flu: Demokratikleflen

eski vesayet sistemlerinde

“güçler ayr›l›¤›” aç›s›ndan

boflluklar b›rak›l›rsa, “es-

kinin askeri darbe planlay›-

c›lar›”na gün do¤uyor!..

Özellikle “yarg›”, vesayet

güçlerinin bofl b›rakt›¤›

alanlar› doldurma ve “neo-

darbe stratejisinin” ana ze-

mini olma yönünde ad›mlar

atabiliyor.

Neo-Darbeler Dönemi
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