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“As›l önemli olan ve memleketi temelinden y›kan, halk›n› esir eden,
içerideki cephenin suskunlu¤udur.”

Farnborough’dan Skor: Meksika 3 - Türkiye 0
emmuz ay›nda icra edilen, dünyan›n en önde gelen havac›l›k etkinliklerinden
Farnborough’da gördü¤ümüz, ülkemizin havac›l›ktaki geliﬂimi ve hedefleriyle çeliﬂen
ve bir o kadar da düﬂündürücü bir tabloydu: Meksika’n›n 20’nin üzerinde kurum ve
kuruluﬂuyla sahneye ç›kt›¤› Farnborough’da, Türkiye’den kat›l›mc› firmalar, sadece
TUSAﬁ, TEI, EJS Turbomak ve myTECHNIC oldu.

T

Devam etmeden önce, Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad Bayar ile Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM)’n›n 25. kuruluﬂ y›l› kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz ve 2010 y›l› Aral›k ay›
say›m›zda (Say› 62) yer verdi¤imiz söyleﬂide, Bayar’›n, Türk havac›l›¤›n›n yeni hedeflerine
iliﬂkin sözlerini hat›rlayal›m:

“2009’da Meksika’daki havac›l›k sektörünün cirosu 5 milyar dolar oldu. 2012’de 7,5 milyar dolar,
sonras›nda da 10 milyar dolarl›k bir hedefleri var. Gelece¤i bir kenara b›rak›rsak, elimizdeki
somut veri, 2009 y›l›nda yapt›klar› 5 milyar dolarl›k ciro. Biz ise havac›l›kta, y›lda 1 milyar dolara
daha ulaﬂamad›k. Sebeplerinden biri de az önce konuﬂtu¤umuz offset konusu.

76

Meksika, teknolojik aç›dan çok üstün bir ülke de¤il. Ama 2001 ile 2009 aras›nda geçen
8 sene içerisinde 5 milyar dolar havac›l›k cirosu yapabiliyorsa, teknolojik altyap›s› da olan
havac›l›k sanayimizin çok daha k›sa sürede böyle bir hedefe ulaﬂabilece¤imizi düﬂünüyorum.
Bu noktadan hareketle, Meksika örne¤inden 5 milyar dolar› al›p hedef olarak koydum.
Savunmay› katm›yorum. Bölgesel yolcu uça¤› ya da offsetlerle bu hedefe ulaﬂabiliriz.
Bunu baﬂarabilirsek, yan sanayi aç›s›ndan da önemli bir kaynak yaratm›ﬂ oluruz. Türkiye
nas›l otomotiv sektöründe bir imalat üssü olduysa, bunu, havac›l›kta da baﬂarabiliriz.”
Aradan geçen yaklaﬂ›k 2 y›l içerisinde, sadece Farnborough’daki de¤il, di¤er uluslararas›
havac›l›k etkinliklerindeki Türkiye’nin varl›¤›nda -belki de firmalar›m›z›n ilgisindeki demek daha
do¤ru olacak- gözlemledi¤imiz düﬂüﬂ, mevcut ﬂartlarda, Bayar’›n iﬂaret etti¤i 5 milyar dolarl›k
ciro hedefinin ulaﬂ›labilirli¤ini de sorgulamam›za neden oluyor. 5 milyar dolarl›k havac›l›k
cirosunu, sadece TUSAﬁ ve TEI’den beklemiyorsak, uluslararas› rekabetin daha da
ﬂiddetlenece¤i gelece¤e haz›rlanmak ve havac›l›kta Meksika gibi ülkeleri yakalay›p geçmek
ad›na bir ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Havac›l›k, askeri ve sivil ayr›m›ndan giderek uzaklaﬂ›yor. Bu tespit ›ﬂ›¤›nda, TUSAﬁ ve TEI gibi
havac›l›k devlerimizin, omuzlar›nda yükselece¤i alt yüklenicilerden biri olmaya aday
firmalar›m›z›n da bu konu üzerinde ciddiyetle düﬂünmesi ve bir ﬂeyler yapmas›na ihtiyaç var.
‹lginçtir ki; SSM’nin milli kat›l›m düzenlemedi¤i tüm etkinliklerde, Türkiye, sadece birkaç firma
taraf›ndan temsil ediliyor. Bu firmalar›n tamam›n›n ise ihracat yapt›¤›n› söylemeye san›r›z
gerek yok. Bu da ister istemez akl›m›za, “Di¤er firmalar›m›z, acaba sadece SSM’ye görünmek
için mi fuarlara kat›l›yor?” sorusunu getiriyor.
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Yorumu sizlere b›rak›p, madalyonun SSM taraf›n› çevirelim.
Bu durum, iﬂlerin giderek zorlaﬂmaya baﬂlayaca¤› bundan sonraki dönemler için koyulan
hedeflere ulaﬂman›n, Türk Savunma Sanayisi aç›s›ndan eskisi kadar kolay olmayaca¤›
gerçe¤inden hareketle SSM’nin de eski baﬂar›l› günlerini arayaca¤› bir yar›n›n da iﬂaretçisi
olarak alg›lanabilir.
Savunma sanayisi firmalar›m›z belirlenen hedefleri benimsemedi¤i takdirde, SSM’nin
stratejik planlar›n›n gerçekleﬂmesi ve hedeflere ulaﬂ›lmas› mümkün olmayaca¤›na göre,
burada iﬂ yine SSM’ye düﬂüyor gibi…
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Farnborough’da karﬂ›m›za ç›kan tablo gösteriyor ki; DIMDEX esnas›nda Müsteﬂar›m›z Bayar ile
yapt›¤›m›z söyleﬂide de gündeme gelen, uluslararas› alanda baﬂar›lar›yla ad›ndan söz ettiren
firmalar›m›z›n, tecrübelerini sektörle paylaﬂaca¤› bir çal›ﬂtay›n yap›lmas› zorunluluk haline
gelmiﬂ gibi görünüyor.
Savunma ve Havac›l›k Sanayi ‹hracatç›lar› Birli¤inin de etkin bir ﬂekilde yer almas›n›n faydal›
olaca¤›na inand›¤›m›z böyle bir çal›ﬂtayda, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar›m›z›n,
düﬂünce ve beklentilerini, çekinmeden ve do¤ru bir ﬂekilde ifade etmeleri de önemli…
Eylül say›m›zla yeniden sizlerle birlikte olmak dile¤iyle…
30 A¤ustos Zafer Bayram›n›z kutlu olsun!

Ümit BAYRAKTAR
Genel Yay›n Yönetmeni
www.savunmahaber.com
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BAﬁYAZI

ile getirilmeye
çal›ﬂ›lan düﬂünce,
“Keﬂke Türkiye bu
ölçüde kesin tav›rl› ve
belirleyici bir rol almasayd›;
biraz bekle-gör politikas›na
yönelerek, ileride baﬂ›na
büyük iﬂler açabilecek bir
istikrars›zl›¤›n do¤mas›nda,
bölgesel gücünü
kullanmasayd›” ﬂeklinde…
Bu düﬂünceyi tersten
okudu¤unuz takdirde,
Türkiye’nin, halk›n›n
25 binini öldürtmüﬂ, yaklaﬂ›k
bir milyonunu evinden etmiﬂ,
300 binini de ülke s›n›rlar›
d›ﬂ›na sürgüne yollam›ﬂ;
bugün hala, ülkesinin
kentlerini tanklar› ve savaﬂ
uçaklar›yla bombalayan bir
diktatöre karﬂ›, “so¤ukkanl›”
davranmas› gerekti¤ini
söyledi¤ini anl›yorsunuz.
Yani, Türkiye, komﬂusu
Suriye’de özgürlükler ve
daha fazla demokrasi için
ölümü göze alarak harekete
geçmiﬂ halk› görmezlikten
gelecek; hatta, halk›na karﬂ›
“mezhep” zeminli katliamlar
düzenleyen bir rejime karﬂ›
hareketsiz kalarak “dolayl›
destek” sa¤layacak!..
Bu tür bir tabloyu,
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaﬂlar›ndan kimlerin
kabul edebilece¤ini
düﬂünmek hayli zor…
‹nsanlar›n, kad›n-erkekçocuk-genç-yaﬂl› ay›rt
edilmeksizin, devlet güçleri
taraf›ndan katledildi¤i,
“devletim” diyen bir
kadronun, biraz daha fazla
iﬂbaﬂ›nda kalabilmek için
en a¤›r zulmü halk›na reva
gördü¤ü bir yönetime,
hangi “demokratik devletin”
destek verece¤i de ayr›
bir soru iﬂaretidir.
Nitekim Suriye diktatörü
Beﬂar el-Esed, ﬂu anda,
dünyada, yaln›z, Rusya,
Çin Halk Cumhuriyeti ve
‹ran’dan destek görebiliyor.
Bu destek, “perde
arkas›ndan” askeri uzman
ve silah sevkiyat›; “perde
önünde” ise Birleﬂmiﬂ
Milletler Güvenlik Konseyi

D

Tüm Foto¤raflar:

©

T.C Baﬂbakanl›k Bas›n Müﬂavirli¤i

4

MSI Dergisi - A¤ustos 2012

Peki, Ama
Ne Yapsayd›k?

Türkiye Cumhuriyeti “devleti”nin, Suriye’deki geliﬂmeler
karﬂ›s›nda izlemekte oldu¤u politikay› “tart›ﬂmaya
açma” e¤ilimi, toplumun belirli kesimlerinde güç
kazan›yor. Söylenen, Türkiye’nin, “Suriye konusunda
aﬂ›r› atak davran›p, siyasi saf›n› erken seçti¤i ve Beﬂar
el-Esed yönetiminin h›zla gidece¤ini düﬂünerek h›zl›
ve hatal› ad›mlar att›¤›” yönünde…
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
zemininde sürüyor.
Ama ne Vladimir Putin
ne Çin liderleri ne de
‹ran Cumhurbaﬂkan›
Ahmedinejad, Beﬂar el-Esed
ile ayn› foto¤raf karesinde
el s›k›ﬂ›rken görünmemeye
çal›ﬂ›yorlar! Onlar bile
salt stratejik nedenler ile
desteklemek zorunda
kald›klar› kanl› bir rejim ile
ayn› foto¤raf karesinde
yer alman›n, insanl›k
aç›s›ndan ne ölçüde büyük
bir soru iﬂareti oldu¤unu,
hatta kendi ülkelerindeki pek
çok insan›n da bu tür bir
foto¤rafa karﬂ› ç›kaca¤›n›
biliyorlar.

Eksen Kaymas›
Tart›ﬂmalar›
‹lginç olan, bugün
Türkiye’nin, bir NATO üyesi
demokratik devlet olarak

izledi¤i politikay›
eleﬂtirenlerin, 2010 y›l›nda,
Bat› medya organlar›nda
yer alan, “Türkiye eksen
kaymas› yaﬂ›yor” iddialar›n›
da öne ç›karan yorumlar›yla
dikkat çekmeleriydi.
Türkiye, o dönemde,
Suriye ve ‹ran ile Bat›
Asya’n›n gelece¤inde yeni
savaﬂlar olmamas›; mevcut
yönetimlerde yaﬂan›lacak
reformist uygulamalar ile
bölgede kal›c› istikrar
sa¤lanmas› amac›yla yak›n
iliﬂki kurmay›, hatta
müttefikleri karﬂ›s›nda
‹ran’› nükleer program›
nedeniyle savunur hale
gelecek kadar ileri ad›mlar
atmay› tercih etmiﬂti.
Bat›’da yaﬂan›lan fikir
f›rt›nalar›, Türkiye’nin bu
politikalar› ile ‹ran ve
Suriye’ye yak›n bir noktaya

rotaland›¤› ve Bat›’dan
kopacak ölçüde bir “eksen
kaymas›” yaﬂad›¤›
yönündeydi.
Daha sonra yaﬂan›lan
geliﬂmeler ise yaln›z
“gerçekleri” ortaya koydu:
‹ran, nükleer program›n›n
sivil amaçl› oldu¤unu,
karﬂ›s›ndaki Bat›l› güçlere
de¤il, Türkiye’ye de
ispatlayamad›. Aksine, uzun
menzilli füzeler geliﬂtirerek
gelece¤in sonu bilinmeyen
bir askeri hesaplaﬂmas›na
da haz›rl›k yapt›¤› görüntüsü
verdi. Türkiye’nin yan›t›,
NATO’nun “füze kalkan›”
savunma sistemini kabul
etmek ve topraklar›n›, bu
sistemin erken uyar› radar
sistemine açmak oldu.
Benzer ﬂekilde, Beﬂar
el-Esed’in Ankara’dan gelen
bütün “siyasi reform”
www.milscint.com

taleplerini kulak ard› etmesi,
bugün Suriye’de yaﬂan›lan
kanl› kaosa ve Türkiye’nin de
diktatörlük sistemine aç›kça
cephe almas›na yol açt›.
Çok de¤il, iki y›l önce, dünya
bas›n-yay›n organlar›n›n
baﬂl›klar›n› süsleyen “eksen
kaymas›” manﬂetleri, art›k
rafa kalkm›ﬂ durumda.
Acaba Türkiye, çok h›zl›
de¤iﬂen bir yap›ya m› sahip?
Göstergeler, as›l de¤iﬂimin,
Türkiye’nin komﬂular›nda
oldu¤unu, ülkenin bir
NATO üyesi ve Avrupa
Birli¤i tam üyelik aday›
ülke olarak durdu¤u yerde
durdu¤unu gösteriyor.
E¤er Türkiye, “Arap Bahar›”
olarak adland›r›lan geliﬂme
karﬂ›s›nda sessiz kal›p,
yaln›z Suriye’de tav›r alan
bir ülke olsayd›, bu, dikkat
çekici bir stratejik hata
olarak de¤erlendirilebilirdi.
Fakat Türkiye, “Arap
ulusunun özgürleﬂme
talebi” henüz Tunus’ta
ilk k›v›lc›m›n› verdi¤i andan
itibaren, sürekli Arap
halk›n›n yan›nda yer alan
bir siyaset izleyerek kendini
gösterdi. Tunus’taki de¤iﬂimi
destekleyen, M›s›r’daki
Hüsnü Mübarek yönetimine
“bir an önce git” diyen,
Libya’daki de¤iﬂime aktif
destekte bulunan
Türkiye’nin, neden, Suriye’de
daha sessiz kalmas›
gerekti¤i savunuluyor,
anlaﬂ›l›r gibi de¤il.

Riskler ve ‹nsan
Haklar›
“De¤iﬂim” kelimesinin, siyasi
aç›dan yüksek risk taﬂ›yan
bir kavram oldu¤unu
hepimiz biliyoruz. Sovyetler
Birli¤i’nin son lideri Mikhail
Gorbaçov, ülkesinin
1980’li y›llar›n ortalar›nda
yaﬂamakta oldu¤u t›kanmay›
aﬂmak için, son çare olarak
sar›ld›¤› “glasnost” ve
“perestroika” politikalar›n›
uygularken Sovyetler
Birli¤i’ni da¤›tmak istiyor
muydu? Hay›r… Fakat
toplumun içinden bir
www.savunmahaber.com

“dip dalga” olarak gelen
“de¤iﬂim” ve “özgürleﬂme”
arzusu sonunda, Sovyetler
Birli¤i tarihe kar›ﬂt›…
Bugün, Arap co¤rafyas› da
benzer bir “dip dalga”
yaﬂ›yor… Ne yaz›k ki,
bu geliﬂmenin baz›
cephelerinde kan da
dökülüyor… Bu hareketin
devam›nda bazen, bizlerin de
pek arzu etmedi¤imiz siyasi
sonuçlar do¤abilir ve
komﬂumuz Suriye dahil,
pek çok Arap ülkesinde,
uygulamalar›ndan memnun
kalmayaca¤›m›z baz› yeni
yönetimler kurulabilir.
Ama bu tür bir risk,
bizlerin, Arap ulusunun
özgürleﬂmesine karﬂ›
durmam›z ve hatta
diktatörlerin yan›nda
yer alarak engellemeye
çal›ﬂmam›z anlam›na
tabii ki gelmez.
Demokrasi, özgürlükler
ve insan haklar›na dayal›
bir dünyan›n kuruluﬂ
mücadelesi, her zaman
dikenli yollardan geçmiﬂtir.
Bu tür bir yola ç›kt›¤›n›z
anda da kanama
kaç›n›lmazd›r.

Türkiye’nin Stratejik
De¤erlendirmesi
1. Türkiye’nin Suriye’deki
Beﬂar el-Esed yönetimine
karﬂ› hareketsiz
kalmas›n› istemek,
ülkenin, do¤rudan
Rusya-‹ran hatt›nda
ﬂekillenen ittifak›n içinde
yer almas›n› savunmak
demektir.
2. Rusya ve ‹ran’›n,
Beﬂarel-Esed’i
desteklemekte stratejik
ç›karlar› vard›r. ‹ran,
Baas rejimi ile kurdu¤u
denge çerçevesinde,
gücünü Lübnan’›n
güneyine kadar yaym›ﬂ,
buradaki Hizbullah
arac›l›¤›yla da ‹srail’i
tehdit eder konuma
gelmiﬂtir. Beﬂar’›n
y›k›lmas›, ‹ran’›n,
20 y›lda att›¤› bütün
ad›mlar›n yok olmas›

anlam›na gelmektedir.
Rusya ise Do¤u Akdeniz
stratejik bölgesindeki
varl›¤›n› koruma telaﬂ›
içindedir; kendisini
Beﬂar sonras›na
haz›rlad›¤› ve varl›¤›n›
korumak için perde arkas›
pazarl›klara baﬂlad›¤› da
aç›kt›r.
3. Türkiye ise Beﬂar el-Esed
rejiminin y›k›lmas›
halinde, kazançl› ç›kacak
tek bölgesel aktördür.
Bu sayede, PKK terör
örgütüne aç›k destek
vermeyi bir devlet
politikas› haline getirmiﬂ
bir diktatörlük rejiminden
kurtulacak; s›n›rlar›n›
ﬂeffaflaﬂt›rarak Ürdün’ü de
kapsayan çok geniﬂ bir
bölgede, ekonomik
kültürel-sosyal ve haliyle
siyasi gücünü yayma
f›rsat› bulacakt›r.
Geliﬂmenin Lübnan’a
yans›yan yönünde ise
en karl› ülkenin Türkiye,
en büyük kaybedenin ise
‹ran olaca¤› aç›kt›r.
Hizbullah’›n, Suriye
üzerinden ‹ran’dan ald›¤›
askeri deste¤in kesilmesi,
Türkiye’nin talepleri
do¤rultusunda Lübnan’da
siyasi dengelerin yeniden
yap›lanmas›n› ve bu
ülkenin kal›c› istikrara
biraz daha yaklaﬂmas›n›
sa¤layacakt›r.
4. Bir baﬂka bölgesel aktör
‹srail, geliﬂmeler
karﬂ›s›nda hareketsizdir.
Bunun nedeni, ‹srail’i
yönetenlerin “Arap
Bahar›”na so¤uk
bakmalar›ndan
kaynaklanmaktad›r.
‹srail, bölgedeki
demokratik geliﬂmeler
sonucunda, Müslüman
Kardeﬂler’in, Tunus ve
M›s›r’dan sonra, Suriye’de
de siyasete a¤›rl›k
koyaca¤›n› bilmekte,
yeniden ﬂekillenen Bat›
Asya’n›n kendi güvenli¤i
aç›s›ndan yeni riskler
taﬂ›d›¤›na inanmaktad›r.
Lübnan’daki Hizbullah ve

Filistin’deki Hamas ile
mücadelede deneyimli
‹srail, yükselen
“yeni demokrasiler”
karﬂ›s›nda ne yapaca¤›n›
bilememenin ﬂaﬂk›nl›¤›n›
yaﬂamaktad›r. Bu durum,
“yeni demokrasilere aç›k
destek veren” Türkiye’nin,
askeri de¤il, “yumuﬂak
gücüyle” bölgede
etkinli¤inin güçlenmesine
yol açacakt›r.
5. Türkiye, Suriye’de
yaﬂan›lan olaylar
karﬂ›s›nda, “Bat›l› devlet
hassasiyeti” göstererek
Avrupa Birli¤i ve ABD ile
iliﬂkilerinin daha sa¤lam
zemine oturmas›n›n da
yolunu açt›. Komﬂusundaki
yo¤un insan haklar›
ihlallerine aç›k cephe
alarak, ayn› zamanda,
Bat› Asya’daki
demokratikleﬂme
süreçlerinin ana
unsurlar›ndan biri
oldu¤unu da sergiledi.
Aksi bir tutum, zaten,
“içinde olmam›z gereken
ittifaklardan kopmam›z”
ve d›ﬂ politikada sonu
bilinmeyen serüvenlere
yelken açmam›z anlam›na
gelecekti.

Uygulanan Politika
Mezhepçi mi?
Bat› Asya’da, iki devletin
“mezhebe” dayal› politikalar
üretti¤ini kabul etmek
zorunday›z: ‹ran ve Suudi
Arabistan…
Suudi Arabistan, ‹slam’›n
en sert yorumunu içeren
Vehhabi anlay›ﬂ›
do¤rultusunda hareket
eden ve bu anlay›ﬂ›n›,
Afganistan-Pakistan, hatta
Çeçenistan’a yayan bir
stratejik tutum içinde…
Irak’›n ABD taraf›ndan
iﬂgal edilmesinden sonra,
bu ülkede yaﬂan›lan
ﬁii güçlenmesine karﬂ›
Sünni aﬂiretleri ne ölçüde
destekledi¤i, hatta bu
konuda, yak›n müttefiki
ABD ile ne ölçüde ters
düﬂtü¤ü çok iyi biliniyor.
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Bugün ‹slam co¤rafyas›n›n
yaﬂamakta oldu¤u El-Kaide
terörü ve Taliban gibi
sorunlar›n temelinde de
Suudi Arabistan’dan
kaynaklanan bu anlay›ﬂ›n
oldu¤u aç›k.
‹ran ise 1979 Humeyni
Devrimi’nden bu yana,
devrimini ihraç etmenin
çok yolunu arad›; fakat
Türkiye baﬂta, Bat› Asya’daki
Sünni toplumlardan
bekledi¤i yan›t› alamad›.
Tahran’da yaﬂan›lan,
salt bir “ﬁii Devrimi” olarak
kal›nca, ‹ran’›n izlemekte
oldu¤u politikan›n, bölgedeki
ﬁii nüfuslara dönük bir
yap›ya kavuﬂtu¤u izlendi.
Lübnan ve Irak’›n
güneyindeki ‹ran a¤›rl›¤›,
bu bölgelerde yaﬂayan
ﬁii nüfusa dayan›yor.
Afganistan’›n Herat bölgesi
de ﬁii yo¤unluktaki nüfusu
nedeniyle ‹ran’›n kontrolüne
girmiﬂ görünüyor.

‹ran, benzer ﬂekilde, hedef
tahtas›na oturttu¤u
iki ülke, Bahreyn ve Suudi
Arabistan’daki ﬁii nüfuslar›
da ülke yönetimlerine karﬂ›
ayakland›rman›n yollar›n›
ar›yor. Bahreyn’deki ﬁiilerin
Sünni ﬂeyhlik yönetimine
karﬂ› ayaklanmalar›, ancak,
Suudi Arabistan askerinin
bu ülkeye girmesiyle
önlenebildi; ama Suudi
Arabistan da bugünlerde,
zengin petrol yataklar›
bulunan do¤u bölgesinde
yaﬂayan ﬁii nüfusun
gösterileriyle çalkalan›yor…
Demokratik-laik bir
cumhuriyet olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin “mezhep
zeminli” d›ﬂ politika
yürütmesi kabul edilemez,
hatta düﬂünülemez!
Fakat bölgedeki geliﬂmelerin
giderek bir Türkiye-‹ran
gerginli¤ine dönüﬂmesi,
Türk d›ﬂ politikas›n›n ister
istemez bu tür bir “renk

kazanmas›na” yol aç›yor.
Bunda, ‹ran’›n ﬁii nüfuslar
üzerinden geliﬂtirdi¤i
“sald›rgan” politikalara
karﬂ›, bölgedeki Sünni
nüfusu koruma kayg›s›
önemli rol oynuyor.
Lübnan’daki Sünni
Müslümanlar, güneydeki
‹ran yanl›s› ﬁii Hizbullah
örgütünün tehdidi alt›nda.
Irak’taki Sünni Müslümanlar,
yine, güneydeki ‹ran yanl›s›
ﬁii milis teﬂkilatlar›n›n
ve bizzat ‹ran Devrim
Muhaf›zlar›’n›n tehdidi
alt›nda…
Suriye’deki Sünni
Müslümanlar, ‹ran
taraf›ndan desteklenen,
silahland›r›lan Nusayri
a¤›rl›kl› Suriye Ordusu ve
Nusayrilerin oluﬂturdu¤u

ﬁebbiha çeteleriyle,
ﬁii Hizbullah’›n tehdidi ve
katliam› alt›nda…
Böyle bir tablo karﬂ›s›nda,
Türkiye’nin, salt insan
haklar› kayg›lar› ile tehdit
alt›nda kalan geniﬂ nüfuslar›
koruma alt›na almaya
çal›ﬂmas›, “mezhep
zeminli d›ﬂ politika”
olarak de¤erlendirilebilir mi?
Tahran taraf›ndan
silahland›r›lm›ﬂ ve
eylem planlar› ellerine
tutuﬂturulmuﬂ milis ve
çetelerin, hatta Suriye
örne¤inde oldu¤u gibi
ordular›n gerçekleﬂtirdikleri
katliamlar, belirli bir grubu,
Sünni Müslümanlar› hedef
al›yorsa, Türkiye, “mezhepçi
görünmemek kayg›s›yla”
durmal› m›?

SAVUNMA
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avunma Sanayii ‹cra
Komitesi (SS‹K), 5 Ocak’ta
gerçekleﬂtirdi¤i bu y›l›n ilk
toplant›s›n›n ard›ndan, ikinci
toplant›s›n›, 17 Temmuz’da,
Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM)’n›n yeni
binas›nda gerçekleﬂtirdi.
Son y›llarda, Türk Savunma
Sanayisi için çok önemli
kararlar›n al›nd›¤› SS‹K,
rotas›n› de¤iﬂtirmeyerek,
yine milli projelere yol verdi.
Toplant›, Uzun Menzilli Bölge
Hava ve Füze Savunma
Sistemi Projesi’nde karar
ç›kmas› ihtimali nedeni ile
projenin taraflar›nda heyecan
yaratsa da beklenen karar
ç›kmad›. Bu geliﬂme, baz›
yabanc› savunma dergilerinde,
“proje ile ilgili bir sonraki
toplant›da da karar ç›kmazsa,
projeden çekilenler olabilir”
ﬂeklinde de¤erlendirmeler
yap›lmas›na neden olsa da
proje ile ilgili durum, tahmin
edilemeyecek nitelikte
de¤ildi. MSI Dergisi’nin
Haziran say›s›nda (Say› 80),
SOFEX 2012 fuar›
kapsam›nda görüﬂtü¤ümüz
Savunma Sanayii Müsteﬂar
Yard›mc›s› Dr. Faruk Özlü,
projenin son durumunu
ve karar ç›kma ihtimalini
özetleyerek; ﬂu anda
de¤erlendirilen tekliflerin,
özellikle mali konularda,
karﬂ›laﬂt›r›labilir durumda
olmad›klar›n› belirtmiﬂti.
Toplant› sonunda yay›nlanan,
al›nan kararlar› ve baﬂlat›lan
çal›ﬂmalar› özetleyen
bas›n aç›klamas›n›, aﬂa¤›da,
oldu¤u gibi iletiyoruz:
1. Uzun Menzilli Bölge Hava
ve Füze Savunma Sistemi
Projesi kapsam›nda al›nan
tekliflerin iyileﬂtirilmesine
yönelik olarak, SSM
taraf›ndan yüklenici
adaylar›yla görüﬂmelere
devam edilmesine ve elde
edilecek sonuçlar›n SS‹K’e
sunulmas›na,
2. Türkiye’nin uzaydan daha
fazla istifade edebilmesi
maksad›yla Uydu F›rlatma
Merkezi Kurulumu Projesinin
baﬂlat›lmas›na,

S

SSM

3. ANKA insans›z hava
arac›n›n daha uzun menzil
ve yük taﬂ›ma kapasitesine
sahip turboprop motorlu
versiyonunun ön tasar›m
faaliyetleri için TUSAﬁ firmas›
ile sözleﬂme görüﬂmelerine
baﬂlanmas›na,
4. Denizde ‹kmal
Muharebe Destek Gemisi
Projesi kapsam›nda
tasar›m faaliyetlerinin
gerçekleﬂtirilmesine
yönelik olarak Savunma
Teknolojileri Mühendislik
ve Ticaret A.ﬁ. ile sözleﬂme
görüﬂmelerine
baﬂlanmas›na,
5. Sahil Güvenlik SAR-33
Botu Modernizasyonu
Projesi kapsam›nda ‹stanbul
Denizcilik Gemi ‹nﬂa Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ. ile sözleﬂme
görüﬂmelerine baﬂlanmas›na,
6. Denizalt› Dal›ﬂ Simülatörü

Projesi kapsam›nda
HAVELSAN ile sözleﬂme
görüﬂmelerine baﬂlanmas›na,
7. Yavuz s›n›f› f›rkateynlere
milli elektronik harp sistemi
geliﬂtirilmesi maksad›yla
ASELSAN ile sözleﬂme
görüﬂmelerine
baﬂlanmas›na,
8. Türk Silahl› Kuvvetleri
ihtiyaçlar› do¤rultusunda
yurt içi geliﬂtirme yoluyla
tedariki planlanan silah,
sistem ve platformlar için
alt sistem ve malzeme
geliﬂtirilmesini hedef alan
muhtelif Ar-Ge projelerinin
ilgili sanayii kuruluﬂlar›
ve üniversitelerin kat›l›m›
ile baﬂlat›lmas›na,
karar verilmiﬂtir.
9. Orman Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan bildirilen
5 adet hafif s›n›f helikopter
ihtiyac›n›n Emniyet Genel
©
SSM
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SS‹K, Türk Savunma Sanayisi’nin
Rotas›n› De¤iﬂtirmedi
Müdürlü¤ü ihtiyac› için
Bell Helicopter firmas› ile
imzalanm›ﬂ mevcut
sözleﬂme kapsam›nda
tedariki hususunda
SSM yetkilendirilmiﬂtir.
10. Ayr›ca, icra komitemiz
Sabiha Gökçen Uluslararas›
Havaalan› ikinci pist
inﬂaat›n›n Ulaﬂt›rma,
Denizcilik ve Haberleﬂme
Bakanl›¤› taraf›ndan
yap›lmas›n› temin amac›yla
gerekli iﬂlemlere SSM
taraf›ndan baﬂlanmas›na
karar verilmiﬂtir.
11. Yerli sanayi
kuruluﬂlar›n›n nitelikli ürün
geliﬂtirme faaliyetlerine ve
teknolojik altyap›lar›n›
iyileﬂtirme süreçlerine
katk›da bulunmak
amac›yla bir teﬂvik-kredi
sistemi kurulmas›
hususunda SSM
yetkilendirilmiﬂtir.
12. ‹cra Komitesi bunlara
ilaveten, Türk Silahl›
Kuvvetlerinin geliﬂen
ihtiyaçlar› çerçevesinde;
Özel Kuvvetler Helikopter
Modernizasyonu, CN235
Aviyonik Modernizasyonu,
Lojistik Destek Gemisi
Tedariki için gerekli
proje faaliyetlerinin
baﬂlat›lmas›na karar
vermiﬂtir.
www.milscint.com

©
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TSKGV ve Saab’dan
Stratejik Ad›m
ürk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)
heyetinin, 17-21 Eylül 2011 tarihleri aras›nda Saab’›
ziyareti s›ras›nda, TSKGV Genel Müdürü Hayrettin Uzun’un
önerisi ile gündeme gelen, iki taraf aras›nda iﬂ birli¤inin
artt›r›lmas› konusunda, Temmuz ay›nda somut bir ad›m
at›ld›. TSKGV Genel Müdürü Uzun taraf›ndan MSI Dergisi’ne
verilen bilgilere göre; 2011 y›l›nda yap›lan ziyarette, Uzun,
Saab Genel Müdürü Hakan Bukshe’ye, TSKGV ﬁirketler
Grubu ile Saab ﬁirketler Grubu aras›nda iﬂ birli¤i
oluﬂturulmas› konusunda görüﬂlerini bildirme f›rsat› buldu
ve her iki grubun ﬂirketlerinin, gerek üçüncü ülkelerde
gerekse Türkiye ve ‹sveç’te yapacaklar› iﬂ birli¤ini
geliﬂtirmek amac›yla bir niyet mektubu imzalanmas›n›
teklif etti. Ba¤lay›c› olmayan bu niyet mektubunun amac› ise
her iki grubun ﬂirketlerinin, dünya savunma pazar›nda
devam eden faaliyetlerine de¤er katmak ve öncelik üçüncü
ülke pazarlar›nda birlikte iﬂ yapmak olmak üzere, gerek
‹sveç gerekse Türkiye savunma pazar›na yönelik somut
projeler geliﬂtirip yeni iﬂ f›rsatlar› yaratmak olarak
belirlendi. Bu geliﬂmeyi TSKGV’nin stratejik baﬂar›s› olarak
de¤erlendiren Uzun, ba¤l› firmalar›n, böyle bir çal›ﬂmay›
tek baﬂlar›na hayata geçiremeyeceklerine dikkat çekti.
TUSAﬁ ve Saab aras›nda FX’e iliﬂkin yürütülmekte olan
çal›ﬂmalar›n bu iﬂ birli¤i kapsam›nda de¤erlendirilip
de¤erlendirilemeyece¤ine yönelik sorumuza ise Uzun,
ﬂimdilik böyle bir çal›ﬂmalar› olmad›¤›; ama bu konunun
gelecekte gündeme gelebilece¤i ﬂeklinde cevap verdi.
Uzun ayr›ca ﬂunlar› söyledi: “Bu niyet mektubu, uluslararas›
savunma sanayisinin parlayan iki y›ld›z› olan iki grubun
ﬂirketleri aras›nda, üçüncü ülkelerin ve ayn› zamanda
Türkiye ve ‹sveç’in ihtiyaçlar›na cevap verebilmek amac›yla
uzun y›llar sürecek verimli bir ortakl›¤›n kurulmas›n›n

T

baﬂlang›c› olacak. K›saca bir art› biri üç yapacakt›r.
Söz konusu niyet mektubu, Temmuz ay› içinde imzaland›.
Niyet mektubunun imzalanmas›ndan sonra, her iki grubun
ﬂirketleri, üçüncü ülkelere ihracat ile Türkiye’ye ve ‹sveç’e
yönelik potansiyel ortak iﬂ f›rsatlar›n›, 6 ay içerisinde
belirleyecek. Bu kapsamda, her potansiyel iﬂ f›rsat› için
haz›rlanacak somut iﬂ planlar› ile iﬂ birli¤i yapacak
ﬂirketler, iﬂ birli¤i modeli ve hangi ﬂirketin lider olaca¤›
ortaya konulacak. Tüm bu çal›ﬂmalar, TSKGV Genel Müdürü
ve Saab CEO’sunun eﬂ baﬂkan› olaca¤› ve her iki grubun
ﬂirketlerinin genel müdürlerinin de üyesi olaca¤› bir
Yürütme Komitesi taraf›ndan yönetilecek. Bu komitenin,
güncel geliﬂmeleri ve iﬂ birli¤inde gelinen aﬂamay›
de¤erlendirmek amac›yla y›lda en az bir kere toplanmas› da
öngörülüyor. TSKGV ba¤l›s› ﬂirketler, 2011 sonu itibariyle
1,8 milyar dolar net sat›ﬂ ve 11.000 personele; Saab ﬂirketleri
ise 2011 sonu itibariyle 3,3 milyar dolar net sat›ﬂ ve
13.000 personele sahip.

TUSAﬁ’›n Sivil
Havac›l›kta Emniyet
Yaklaﬂ›mlar›
Sertifikaland›r›ld›
ürk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ),
27 Haziran’da gerçekleﬂtirilen HÜRKUﬁ
Hangardan Ç›k›ﬂ Töreni öncesinde almaya hak
kazand›¤› Tasar›m Organizasyonu Sertifikas›’n›,
resmi olarak Temmuz ay› içinde ald›. TUSAﬁ
taraf›ndan 20 Temmuz’da yap›lan aç›klamada,
Avrupa Havac›l›k Otoritesi (European Aviation
Safety Agency / EASA)’nden al›nan sertifikan›n,
tüm tasar›mc› mühendislerin, yönergeler ve
yönetmeliklere uygun ﬂekilde bir uça¤› emniyetli
olarak tasarlayabildiklerini tescil etti¤i belirtildi.
Sertifika için baﬂvurusunu 2007 y›l›nda yapan TUSAﬁ, o tarihten bu yana, EASA ve Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü (SHGM)
uzmanlar›n›n yapt›klar› denetimlerden baﬂar›yla geçerek, her türlü emniyeti gözeterek uçak tasarlayabilir yetkisine
kavuﬂtu. Verilen yetki, TUSAﬁ’›n, fikir aﬂamas›ndan, uça¤› uçurana kadarki tüm organizasyonunun uluslararas› kurallara
göre uyum içinde çal›ﬂt›¤›n› kan›tl›yor. Bu yetki, ayn› zamanda, EASA’n›n Türkiye’ye verdi¤i ilk uçak tasarlama yetkisi
olmas› aç›s›ndan da önem taﬂ›yor. EASA ve SHGM taraf›ndan tescil edilen yöntem ve yönetmelikler, TUSAﬁ’›n, “Bölgesel
Uçak” gibi yeni ürünleri geliﬂtirmesinin de yolunu açm›ﬂ oldu.

T

©
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TÜB‹TAK 1007
Program›n›n Yenilenmesi
Tamamland›
ÜB‹TAK’›n, 2006 y›l›ndan
beri, Kamu Kurumlar›
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Projelerini Destekleme
Program› (1007 Program›)
kapsam›nda Savunma ve
Güvenlik Teknolojileri
Araﬂt›rma Destek Grubu
(SAVTAG) üzerinden
destekledi¤i savunma
projeleri ile ilgili yeni
düzenlemeler
tamamland›. 1007 Program›
Yönetmeli¤i’nin 31 May›s’ta
de¤iﬂmesinin ard›ndan,
uygulama ile ilgili esaslar
da 7 Temmuz’da yürürlü¤e
girdi. Geliﬂmelerle ilgili
TÜB‹TAK, 31 Temmuz’da,
bir bilgilendirme toplant›s›
yapt›. Toplant›da, yeni
yaklaﬂ›mlar›n› özetleyen

T

SAVTAG Yürütme Komitesi
Sekreteri Halil Kaplan,
süreci tekleﬂtirerek,
kamu ile savunma Ar-Ge
kurum ve kuruluﬂlar›
aras›ndaki iﬂ birli¤ini
artt›rmay›, zaman zaman
yaﬂanan proje ve destek
tekrarlar›n› ise önlemeyi
amaçlad›klar›n› belirtti.
Daha sonra söz alan
SAVTAG Baﬂuzman›
Hüseyin Akova da
mevzuat ve süreçlerdeki
de¤iﬂiklikleri özetledi.
Yap›lan de¤iﬂiklikler
uyar›nca, TÜB‹TAK, art›k
destekleyece¤i proje
konular›n›, müﬂteri kamu
kurumu olan Milli Savunma
Bakanl›¤› ve alt birimleri
ile birlikte, odak grup

çal›ﬂmas› yaparak
belirleyecek. Bu çal›ﬂma
sonras›nda, proje önerileri,
2 aﬂamal› olarak
de¤erlendirilecek.
Geçmiﬂte, destekledi¤i
projeleri tek tip olarak ele
alan TÜB‹TAK, yeni
mevzuata göre, art›k
projeleri üç grupta ele alacak:
1- Prototip / Sistem / Pilot
Tesis Projesi,
2- Model / Yöntem / Süreç
Projesi
3- Teknoloji Birikim Projesi
Bu gruplar aras›nda,
izin verilen azami süre ve
sonuçlar›n uygulanmas›
beklentisi gibi konularda
farkl›l›klar bulunuyor.

Projelerin sonuçlar›n›n
uygulanmas› konusuna da
özel bir vurgu yapan
TÜB‹TAK, yeni mevzuata,
“Sonuçlar›n Süreklili¤inden
Sorumlu Proje Yürütücüsü
Kuruluﬂ” tan›m›n› da
ekledi. 2006 y›l›ndan bugüne
kadar 1007 Program›
kapsam›nda, toplam bütçesi
587 milyon lira olan 49 proje
baﬂlat›ld›. Halen 21 tanesi
yürürlükte olan bu
projelerden 26 tanesi
sonuçlan›rken, 2 adedi de
iptal edildi. Program
ile ilgili ayr›nt›lara
ve yeni mevzuata
http://www.tubitak.gov.tr/savtag

adresinden eriﬂilebilir.
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Yerli Üretim Konusunda
Lokomotif Güç OST‹M

OST‹M

temsilcileri taraf›ndan
a¤›rlanan Aktaﬂ, baz›
firmalar› gezerek üretim
kabiliyetlerini yerinde
inceleme f›rsat› da buldu.
Temaslar›n›n ard›ndan
de¤erlendirmelerde bulunan
Aktaﬂ, OST‹M firmalar›n›n,
art›k gördü¤ü her ürünü
yapabilecek kabiliyete
ulaﬂt›¤›n›, OST‹M’i
arka bahçeleri olarak
gördüklerini ve OST‹M’in
kendileri için çözüm
anlam›na geldi¤ini ifade etti.
OST‹M’in yerli üretim
konusunda da kamuyu
zorlayan bir güç haline
geldi¤ini söyleyen Aktaﬂ,
SSM’nin ana yüklenicilere

©

avunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM)
Sanayileﬂme Daire Baﬂkan›
Bilal Aktaﬂ, savunma
sanayisinin baﬂl›ca yan
tedarikçilerinin bulundu¤u
ve savunma sanayisi
alan›nda baﬂar›l› bir
kümelenme çal›ﬂmas›n›
OST‹M Savunma ve Havac›l›k
Kümelenmesi (OSSA)
ﬂemsiyesi alt›nda yürüten
OST‹M Organize Sanayi
Bölgesi (OSB)’ni,
6 Temmuz’da ziyaret etti.
OST‹M OSB Baﬂkan› Orhan
Ayd›n, OST‹M Savunma ve
Havac›l›k Kümelenmesi
Derne¤i Baﬂkan› Mithat
Ertu¤ ve OSSA üyesi firma

S

iﬂ verirken, iﬂin yüzde 70’inin
mutlaka yerli olmas›n› ﬂart
koﬂtuklar›n›, bu oran›n da
en az yüzde 30’unun yan
sanayiye verilmesini zorunlu
k›ld›klar›n› belirtti. Aktaﬂ,
yan sanayi iﬂ pay›n›n yüzde
15’inin ise mutlaka küçük
ve orta boy iﬂletmelere
verilmesinin zorunlu
oldu¤unu ve tüm bu
rakamlar›n kendileri

taraf›ndan çok s›k› takip
edildi¤ini de vurgulad›.
Türkiye’nin geliﬂtirdi¤i
ATAK helikopteri ve
ANKA insans›z hava arac›
gibi özgün sistemlerin
2016 civar›nda seri üretime
geçece¤ini hat›rlatan Aktaﬂ,
seri üretim noktas›nda
OST‹M’e daha çok ihtiyaç
duyulaca¤›n› da sözlerine
ekledi.

YALTES’in Yeni Genel Müdürü Mehmet Kitiﬂ Oldu
ehmet Kitiﬂ, 16 Temmuz’da, Kemal Kumcu’dan YALTES Genel Müdürlü¤ü’nü devrald›. Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i lisans ve yüksek
lisans diplomalar› bulunan Kitiﬂ, s›ras›yla; ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nde
araﬂt›rma görevlisi, ASELSAN’da elektronik harp sistem mühendisi, MiKES’te uzman sistem
mühendisi ve program yöneticisi olarak çal›ﬂt›. MiKES’teki görevi s›ras›nda, 1991-1996 y›llar›
aras›nda ABD’de bulunan Kitiﬂ’in, YALTES’ten önceki son görev yeri ise HAVELSAN EHS‹M’di.
Kuruldu¤u 1998 y›l›ndan bu yana HAVELSAN EHS‹M’in Genel Müdürlü¤ü’nü yapan Kitiﬂ, ﬂirketi,
4 y›ld›r arka arkaya 5 milyon dolar sat›ﬂ rakam›na ulaﬂan ve 49 çal›ﬂan› olan bir kuruluﬂ haline
getirmiﬂti. YALTES’ten genel müdür de¤iﬂikli¤i ile ilgili yap›lan aç›klamada, sektördeki engin
tecrübesiyle yaklaﬂ›k 10 y›ld›r görevini baﬂar›yla sürdüren Kemal Kumcu’ya teﬂekkür edilerek;
YALTES’in yeni dönemde de gerek kendi uzmanl›k alan›ndaki yeni projelerle gerekse yeni faaliyet
alanlar›nda yapaca¤› giriﬂimlerle bugüne dek sürdürdü¤ü baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n› devam ettirmeyi hedefledi¤i vurguland›.
Türk Savunma Sanayisi’nde önemli görevler üstlenmiﬂ olan Mehmet Kitiﬂ’e yeni görevinde baﬂar›lar ve kolayl›klar diliyoruz.

M

avantia, Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin
Canberra s›n›f› havuzlu helikopter gemilerinden ikincisi
olan Adelaide’yi, 4 Temmuz’da denize indirdi. Navantia’n›n
‹spanya, Ferrol’de bulunan tesislerinde inﬂa edilen gemi için
düzenlenen törene, Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri
Komutan› Koramiral Ray Griggs de kat›ld›. Avustralya’n›n iki
adet havuzlu helikopter gemisi için açt›¤› ihalede ipi ‹spanyol
Donanmas› için inﬂa etti¤i Juan Carlos I s›n›f› geminin
tasar›m› ile gö¤üsleyen Navantia, BAE Systems Avustralya’n›n
altyüklenicisi olarak, gemilerle ilgili sözleﬂmeyi 23 Kas›m
2007’de imzalam›ﬂt›. ‹kinci gemi olan Adelaide’nin ilk çelik
kesme töreni ise 2 ﬁubat 2010’da, k›za¤a oturtma töreni ise
18 ﬁubat 2011’de gerçekleﬂtirilmiﬂti. Adelaide’nin denize
indiriliﬂi, planlanan tarihten 4,5 ay önce gerçekleﬂti.
2014 y›l› baﬂ›na kadar donat›m› tamamlanacak ve test
edilecek gemi, daha sonra üst güverte ile haberleﬂme ve

Navantia
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Avustralya’n›n ‹kinci
Havuzlu Helikopter
Gemisi de Suya ‹ndi
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muharebe sistemlerinin entegrasyonu için Avustralya’ya
gidecek. Burada, BAE Systems Avustralya taraf›ndan
tamamlanacak olan gemi, 2015 y›l›nda da Avustralya Kraliyet
Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
www.milscint.com
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Eurofighter

Peli, Çok Renkli
LED Fener ile
Askerin Yan›nda
eli Products, Temmuz ay›nda,
çok renkli LED el fenerlerini tan›tt›.
Çeﬂitli saha ve taktik uygulamalar için
geliﬂtirilen “2370 Çok Renkli LED
Fener” adl› ürün, 4 operasyon moduna
sahip: Yüksek ve düﬂük güçte beyaz
›ﬂ›k ile gece görüﬂ sistemleri ile
uyumlu, k›rm›z› ve mavi ›ﬂ›k. Bu modlar
aras›nda geçiﬂi kolaylaﬂt›rmak amac›yla,
manyetik etkileﬂimli bir seçme dü¤mesi de
fenere eklenmiﬂ. Seçme dü¤mesi,
ayn› zamanda mekanik elektrik
ba¤lant›s› içermedi¤inden,
güvenilirli¤i art›r›rken, zamanla
aﬂ›nma sorununun da önüne
geçiyor. Fener, 2 adet AA boyutunda
kalem pille, 106 lümen ›ﬂ›k yayd›¤›
çal›ﬂma modunda 4 saat; 13 lümen
modunda ise 41 saat çal›ﬂabiliyor. Havac›l›kta da kullan›lan
alüminyumdan yap›lm›ﬂ bir gövdeye sahip olan fenerin
a¤›rl›¤› ise pillerle birlikte 184 gr.

P

‹talyan Eurofighter’lar›
Anadolu Kartal›’nda
urofighter Konsorsiyumu,
3 Temmuz’da yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda, ‹talyan
Hava Kuvvetlerinin 6 adet
Eurofighter Typhoon
uça¤›n›n, 11-22 Haziran
tarihleri aras›nda, Konya’daki
Anadolu Kartal› 2012
tatbikat›na kat›ld›¤›n›
duyurdu. ‹talya Grosseto’da
bulunan 4. Filo ve Gioia del
Colle’de bulunan 36. Filo’dan
gelen uçaklar; Türkiye,
Ürdün, Pakistan, Suudi
Arabistan, Birleﬂik Arap

E

Emirlikleri ve NATO’dan
kat›lan yaklaﬂ›k 80 uçakla
birlikte tatbikatta yer ald›.
‹talyan Eurofighter
uçaklar›n›n 5’inci kez
misafir oldu¤u ve ayn›
zamanda, uçaklar›n Libya
Harekât›’ndan sonra kat›ld›¤›
bu ilk Anadolu Kartal›’nda,
‹talyan pilotlar, edindikleri
tecrübeleri ve Eurofighter’›n
Libya’da sergiledi¤i üstün
hava hâkimiyeti yetene¤ini,
uluslararas› meslektaﬂlar› ile
paylaﬂma f›rsat› buldular.

SAVUNMA
HABER

Türkiye’nin
‹lk A400M’si
ﬁekilleniyor
irbus Military,
Türkiye’nin ilk A400M
uça¤› olacak MSN9 kod
numaral› uça¤›n montaj›na
baﬂlad›. Firma,
12 Temmuz’da yapt›¤›
aç›klamada, MSN9’un
montaj çal›ﬂmalar› ile ilgili
geliﬂmeleri aktard›. Kanatlar›
ile merkez kanat kutusu
May›s ay›nda bir araya
getirilen uça¤›n, burun ve
gövdesinin entegrasyonu da
Haziran ay› sonunda baﬂlad›.
11 Temmuz’da kuyruk
dikmesi ve yatay kuyru¤un da
çal›ﬂmalara kat›lmas› ile
uça¤›n tüm ana bileﬂenleri
montaj hatt›na ulaﬂm›ﬂ oldu.
Türkiye’nin, 2013 y›l›nda
uça¤› teslim almas›
planlan›yor. A400M, Temmuz
ay›nda isim de¤iﬂikli¤i de
yaﬂad›. Daha önceden
Kuzey Amerika’da yaﬂayan
boz ay›lar›n bir alt türü olan
Grizzly ismini taﬂ›yan uçak,
‹ngiltere’de her y›l düzenlenen
ve dünyan›n en büyük askeri
havac›l›k ﬂovu olan RIAT
(Royal International Air
Tattoo / Kraliyet Uluslararas›
Hava Gösterisi) s›ras›nda,
6 Temmuz’da yap›lan törenle

A

Tüm Foto¤raflar:
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ATLAS ad›n› ald›. ‹smin
ilham kayna¤›, Yunan
mitolojisinde, küre ﬂeklinde
bir gök cismini taﬂ›yan,
baz› yerlerde de Dünya’y›
taﬂ›r ﬂekilde betimlenen
Atlas oldu. Baz› savunma
sanayisi uzmanlar›, bu isim
de¤iﬂikli¤ini, Airbus
Military’nin, A400M’yi,
ABD’ye satma umutlar›n›n
ﬂimdilik rafa kald›r›lm›ﬂ
olmas› ﬂeklinde
yorumlad›lar. A400M
cephesinden bir haber de
‹ngiltere’den geldi. ‹ngiliz
Savunma Bakanl›¤›, OCCAR
(Organisation Conjointe de
Coopération en matière
d'ARmement / Müﬂterek
Silahlanma ‹çin ‹ﬂ Birli¤i
Kurumu) üzerinden bir adet
A400M tam uçuﬂ simülatörü
sipariﬂ etti. Toplam de¤eri
50 milyon sterlin olan ve
9 Temmuz’da duyurulan
sipariﬂ, simülatörün yan› s›ra
simülatör destek sistemini
de içeriyor. Sözleﬂme
uyar›nca simülatör, Airbus
Military taraf›ndan, Thales
UK’den tedarik edilecek.
Bu süreçte Airbus Military,
simülatörde kullan›lacak
uçak parçalar›n›, ekipmanlar›
ve simülatörün A400M’nin
gerçekçi bir benzetimini
yapabilmesi için gerekli olan
veri ve yaz›l›m› sa¤layacak.

Simülatörün idamesi de
Airbus Military ve Thales UK
iﬂ birli¤i ile gerçekleﬂtirilecek.
Simülatör, ‹ngiliz Kraliyet
Hava Kuvvetlerinin Brize
Norton üssüne kurulacak.
Bu üs, ayn› zamanda,
‹ngiltere’nin 22 adet A400M
uça¤›n›n hepsine ev sahipli¤i
de yapacak. ‹ngiltere’nin,
ilk uça¤›n› 2014’te teslim
almas› öngörülüyor.
Her ne kadar A400M ile ilgili
geliﬂmeler manﬂetleri
süslese de Airbus Military’nin
bir di¤er ürünü C295 de
yo¤un bir Temmuz ay› geçirdi.
‹lk olarak 2 Temmuz’da
Polonya’n›n 5 adet C295
uça¤› sipariﬂ etti¤i haberi
geldi. Envanterinde halen
11 adet C295 bulunduran
Polonya, yeni uçaklar›n›
bu y›l içinde teslim almaya
baﬂlayacak, tüm teslimatlar da
2013 y›l›nda tamamlanacak.
Bu sipariﬂ ile C295’in toplam
sipariﬂi 113’e ç›kt›.
Bunlardan 85’i, 13 ülkede
hizmet vermeye devam ediyor.
C295 ile ilgili di¤er haberler

ise 11 Temmuz’da geldi.
Uçak, ‹spanyol sivil havac›l›k
otoritesi AESA’dan sivil
sertifikasyon alarak;
70 yolcu, 21 yaral› ve 8 palete
kadar sivil nakliye görevlerini
yerine getirme iznine
kavuﬂtu. C295, bu görevlerde
haz›rlanmam›ﬂ pistleri de
kullanabilecek. Uça¤›n deniz
karakol sürümü de boﬂ
durmad› ve kanat alt›nda
MBDA Marte MK2/S güdümlü
mermisini ilk defa taﬂ›d›.
Enstrümante edilmiﬂ test
sürümü mermi ile uçuﬂlarla
da uça¤›n, Marte MK2/S
taﬂ›d›¤› zaman uçuﬂ
özelliklerinde oluﬂan
de¤iﬂimler ölçülecek.
Marte MK2/S, gemilere
karﬂ› kullan›lan, 310 kg
a¤›rl›¤›nda, 3,85 m boyunda,
at ve unut türünde,
orta menzilli bir güdümlü
mermi. Bu merminin
entegrasyonu, C295 deniz
karakol uça¤›na, Mk46
torpidolar›n›n yan› s›ra ikinci
bir silah alternatifi de
oluﬂturacak.
www.milscint.com

‹talya ve ‹srail
Aras›nda Takas Tamam
srail, ﬁubat ay›nda,
yeni nesil e¤itim uça¤›
olarak seçti¤i M-346
Master ile ilgili sözleﬂmeyi,
Temmuz ay›nda imzalad›.
Alenia Aermacchi
taraf›ndan 19 Temmuz’da
yap›lan aç›klamada,
30 adet M-346 uça¤› ile
bak›m, lojistik, simülatör
ve e¤itim konular›n›
kapsayan ve hükümetler
aras›nda imzaland›¤›
belirtilen sözleﬂme
kapsam›nda, ‹srail’in
ilk M-346 uça¤›, 2014
y›l›n›n ortas›nda teslim
edilecek. Sözleﬂmenin
toplam de¤erinin ise

‹

yaklaﬂ›k 1 milyar dolar›
buldu¤u belirtiliyor.
M-346 sözleﬂmesi ile ayn›
gün, ‹talya da 750 milyon
dolar bedelle, Israel
Aerospace Industries (IAI)
firmas›ndan, iki adet
G-550 havadan erken
ihbar ve kontrol uça¤›n›,
yer destek sistemlerini
ve destek paketini;
182 milyon dolar bedelle
de yine IAI’dan bir adet
gözlem uydusunu sat›n
almak üzere sözleﬂmeler
imzalad›. Böylece, ‹talya
ve ‹srail, askeri sistemleri
içeren, yaklaﬂ›k 1 milyar
dolarl›k bir takas yapm›ﬂ
oldular.

©
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Boeing
Türkiye’de
Nöbet
De¤iﬂimi
oeing, 23 Temmuz’da yapt›¤›
aç›klamada, Boeing Türkiye
Baﬂkan› Greg Pepin’in Ekim
ay›nda emekli olaca¤›n› ve yerine Bernie Dunn’›n görev
yapaca¤›n› bildirdi. Uluslararas› iﬂ ve savunma sanayisi
çevrelerinde 30 y›l› aﬂk›n tecrübeye sahip Bernie Dunn,
Boeing’de çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce, ITT Defense
International firmas›n›n Orta Do¤u ve Afrika ‹ﬂ Geliﬂtirme
Birimi’nde baﬂkan yard›mc›s› olarak görev yap›yordu.
Bu görevinin öncesinde ise ABD Kara Kuvvetlerinde bir
subay olarak, ABD, Almanya ve Orta Do¤u’da çeﬂitli piyade
birliklerinin komutanl›klar›n› ve karargâh görevlerini
yerine getirdi. Dunn, Boeing’in Türkiye’deki tüm
faaliyetlerinden sorumlu olacak ve Boeing’in iﬂ geliﬂtirme
ve stratejiden sorumlu K›demli Baﬂkan Yard›mc›s›
Shep Hill’e rapor verecek. Boeing, Türkiye ile 1940’l›
y›llar›n ortas›ndan bugüne uzanan köklü bir geçmiﬂe
sahip. Türk Silahl› Kuvvetlerine sa¤lad›¤› sistemlerin yan›
s›ra Boeing, Türk Hava Yollar›n›n ve di¤er özel hava
yollar›n›n da önde gelen tedarikçileri aras›nda yer al›yor.

B
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K›rm›z› renkli bölüm ‹ngiltere’nin iﬂ pay›n› gösteriyor.

‹ngiltere, F-35’ini
Teslim Alan ‹lk
Uluslararas› Kullan›c› Oldu
-35 projesinin, ABD’den sonra
programa en çok katk› veren
ve yegâne seviye 1 orta¤› olan
‹ngiltere, üretim hatt›ndan ç›kan
bir uça¤› da teslim alan
ilk uluslararas› müﬂteri oldu.
19 Temmuz’da, ABD Texas Fort
Worth’da gerçekleﬂtirilen teslimat
törenine, ‹ngiltere Savunma Bakan›
Philip Hammond ve ABD Savunma
Bakanl›¤› Sat›nalma, Teknoloji ve
Lojistik Müsteﬂar› Frank Kendall
baﬂta olmak üzere, her iki ülkenin
üst düzey yetkilileri ile Lockheed
Martin, BAE Systems ve projede
yer alan di¤er ﬂirketlerin
görevlileri kat›ld›.
Hammond, yapt›¤› konuﬂmada,
‹ngiliz havac›l›k sanayisinin,
F-35’in üretiminde önemli bir
katk›s› oldu¤unu, üretimde yüzde
15’lik bir paylar›n›n bulundu¤unu
ve ‹ngiltere’de 25.000 kiﬂinin
F-35 üretiminde çal›ﬂt›¤›n› belirtti.
‹ngiltere’nin yeni uçak gemileri ile
ilgili nihai karar› ald›klar›n› ve
art›k kendilerinden emin bir
ﬂekilde çal›ﬂmalar›na devam
edebileceklerini vurgulayan
Hammond, ‹ngiltere’nin, gelecek
sene, 4’üncü F-35’inin sipariﬂini
vermeye haz›rland›¤›n› da sözlerine
ekledi. Lockheed Martin Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve Genel Müdürü
Bob Stevens ise havac›l›k alan›nda
‹ngiltere’nin yapt›¤› yenilikler
olmasayd› bugünlere
ulaﬂamayacaklar›n› söyledi.

F

Test ve üretim faaliyetleri aral›ks›z
devam eden F-35 ile ilgili bir di¤er
geliﬂme ise 29 Haziran’dan beri
teslim edilen 4 uçakla birlikte,
operasyonel filolarda bulunan
uçak say›s›n›n test filolar›nda
bulunan uçak say›s›n› geçmesi oldu.
Lockheed Martin, 10 Temmuz’da
yapt›¤› aç›klamada, test filolar›nda
14, operasyonel filolarda da
16 adet olmak üzere toplam
30 adet F-35’in hizmette oldu¤unu
belirtti. Uça¤›n test çal›ﬂmalar› da
projenin taraflar›n›n yüzünü
güldürmeye devam ediyor.
Lockheed Martin’in Temmuz ay›
içinde yay›nlad›¤› rakamlara göre;
Haziran ay›, F-35 program›nda en
fazla say›da test noktas›n›n
(1118 adet) geçildi¤i ay oldu.
Ayn› zamanda, çal›ﬂmalar›n
planlanan testlerden önde gitti¤i,
arka arkaya 18. ay olarak da
kay›tlara geçti. Uça¤›n y›l›n ilk
yar›s›nda 445 test uçuﬂu yapmas›
ve 3901 test noktas›n› geçmesi
planlanm›ﬂken, 595 uçuﬂ
gerçekleﬂtirildi ve 4830 test
noktas› geçildi. Haziran ay›nda
gerçekleﬂtirilen di¤er önemli
çal›ﬂmalar; F-35B’nin Blok 2A
yaz›l›m sürümü ile uçmas›, F-35C’nin
ilk gece uçuﬂunu gerçekleﬂtirmesi,
F-35B’nin asimetrik yük ile ilk defa
uçmas› ve F-35A ile d›ﬂ taﬂ›ma
istasyonundan ilk silah
b›rakma denemesinin yerde
gerçekleﬂtirilmesi olarak s›raland›.
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ASELSAN,
Geçmiﬂi
Unutmadan
Gelece¤i
ﬁekillendiriyor
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Bu say›m›zda, geçti¤imiz May›s ay›nda ASELSAN
Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevini üstlenen
Necmettin Baykul’u konuk ediyoruz. Baykul’dan,
dünyan›n önde gelen savunma firmalar› aras›nda
yükseliﬂini sürdüren ASELSAN’›n, ihracat çal›ﬂmalar›,
gelece¤e yönelik stratejileri ve yürütmekte oldu¤u
baﬂl›ca projelerin son durumlar› hakk›nda bilgi ald›k.
22

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n kuruluﬂu
ve o günden bu yana yönetim ﬂekli,
dünyada benzeri pek görülmeyen,
vak›f kontrolünde özel bir ﬂirket ﬂeklinde
oldu. Bugün, geriye bakt›¤›n›zda,
bu modelin baﬂar›s› ile ilgili ne
düﬂünüyorsunuz? Sizce savunma
sanayisini geliﬂtirmeye çal›ﬂan,
Orta Do¤u, Kuzey Afrika ya da Uzak Do¤u
ülkelerine bu model önerilebilir mi?

Necmettin BAYKUL: ASELSAN, bildi¤iniz gibi, 1974 K›br›s Bar›ﬂ Harekât›’ndan
sonra, Türk halk›n›n katk›lar› ile kurulMSI Dergisi - A¤ustos 2012

du. K›br›s Bar›ﬂ Harekât›’nda telsiz konusunda sorunlar yaﬂam›ﬂt›k; ASELSAN
da o sorunu süratle çözme niyeti ve kararl›l›¤› ile çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Kuruluﬂ aﬂamas›nda ASELSAN, basit bir telsiz ve elektronik üreticisi ﬂirket olarak
görülebilir. Fakat ASELSAN’›n Kurucu
Genel Müdürü Hacim Kamoy ve çal›ﬂma
arkadaﬂlar›, ba¤›ﬂlar› ile ASELSAN’›n
kurulmas›n› sa¤layan Türk halk› ile ayn›
duygu ve düﬂüncelerle, ayn› özveriyi
göstererek çal›ﬂt›lar ve ﬂirketi bugün
ulaﬂt›¤› noktaya getiren yola oturttular.
www.milscint.com
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Kolaj:
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"Kapadokya Tak›m›"
ile uluslararas› bir
yar›ﬂmada dereceye de
girmiﬂ olan ASELSAN’›n
Peri insans›z kara araçlar›

©
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ASELSAN bir patron ﬂirketi olsayd›, belki de bu performans› gösteremeyebilirdi. ASELSAN’›n yönetim kurulunda
emekli askerlerin olmas› da ﬂirketin geliﬂiminde önemli bir rol oynad›. Yöneticiler, Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK) ile çok
iyi bir koordinasyon kurdular. Bugün bir
sorun ortaya ç›kt›¤›nda, ilgili yetkililerle
irtibat kurarak, sorunun çözümü için
ad›mlar atabiliyoruz. Bu çal›ﬂma tarz›,
süreçleri önemli ölçüde h›zland›r›yor.
ASELSAN, baﬂka ﬂirketlerin de bulundu¤u bir vak›f ﬂemsiyesi alt›nda faaliyet gösteriyor. Ba¤l› bulundu¤umuz
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› (TSKGV); teﬂkilat›yla, ald›¤› ba¤›ﬂlarla, bizim kârlar›m›zla, bu ﬂirketlerin yönetimini ve geliﬂimini çok baﬂar›l› bir ﬂekilde yönetiyor. Orta Do¤u,
Kuzey Afrika ya da Uzak Do¤u ülkelerine bu model uygulanabilir mi? Bu
yerlerin hepsinde bulunmad›¤›m için
kesin bir ﬂey söyleyemem. Ancak, Ürdün’de ataﬂelik yapt›m ve bu modelin
orada uygulanabilece¤ini söyleyebilirim. Yine de dikkate al›nmas› gereken
bir nokta var: Teknoloji çok h›zl› geliﬂiyor. Modelin uygulanmas›nda, teknolojinin ilerleme h›z› da göz önüne
al›nmal›. Türkiye’de bunu baﬂarabildik; çünkü Türk insan› yenili¤e aç›k,
vatan sevgisi ile çal›ﬂ›yor ve tüm süre-
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ci sevk ve idare edebilecek yöneticilere sahibiz.
Ümit BAYRAKTAR: 2008 y›l›nda
dünyan›n önde gelen 100 savunma
ﬂirketi aras›na 93’üncü s›radan girerek,
listede yer alan ilk Türk firmas› olma
baﬂar›s›n› gösteren ASELSAN,
istikrarl› bir ﬂekilde yükseliﬂini
sürdürerek, 2011 y›l› verilerine göre de
76’nc› s›raya yerleﬂti. Bu konuyla ilgili
de¤erlendirmelerinizi alabilir miyiz?
ASELSAN’›n ilk 50 aras›nda yer alma
hedefine ne zaman ulaﬂaca¤›n›
öngörüyorsunuz?

Necmettin BAYKUL: ASELSAN, halka
aç›k ve borsada iﬂlem gören bir ﬂirket
oldu¤u için, mali bilgilerine aç›k kaynaklardan eriﬂebilmek mümkün.
Defense News dergisi de dünyan›n önde
gelen 100 savunma ﬂirketi listesini haz›rlarken bu verileri kullan›yor. Listeye
93’üncü olarak girdik, daha sonra da
s›ras› ile 86, 83 ve bu y›l 2011 verileri ile
76’nc› s›rada yer ald›k. ‹stikrarl› bir geliﬂim gösterdik. Ciromuz ve teknolojik
geliﬂimimiz incelendi¤inde de bu durum görülebiliyor. Asl›nda ASELSAN,
kuruluﬂundan bu yana, 37 y›ld›r sürekli yukar› do¤ru ilerliyor.
Kuﬂkusuz üst s›ralara ç›kma yar›ﬂ›nda
yaln›z de¤iliz. Di¤er ﬂirketler de büyü-

yor. ASELSAN’›n yukar› ç›kma e¤ilimini
sürdürmesi, di¤er ﬂirketlere ve dünyadaki genel duruma da ba¤l›. Örne¤in
ABD ve Avrupa Birli¤i (AB) ülkelerinde,
son y›llarda savunma bütçelerinde yaﬂanan dura¤anl›k ve azalma, bu ülkelerin ﬂirketlerini daha agresif bir ﬂekilde,
bazen kâr oranlar›n› da düﬂürerek, ihracat pazarlar›na yöneltti. Dünyadaki savunma pazar›, bu pazarda ülkelerin ve
ürünlerin pay› belli. Bahsetti¤im durum
yaﬂanmasayd›, ASELSAN baz› pazarlarda daha aktif olabilirdi.
Tüm bu etmenleri not ederek,
ASELSAN’›n ilk 50’ye girme hedefi için
2016-2017 y›llar›n› ifade edebiliriz. Bu
tabii ki bir öngörü, bizim d›ﬂ›m›zdaki etmenlere ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.
Ümit BAYRAKTAR: Bu kapsamda
bir strateji de¤iﬂimine gitmeniz
söz konusu mu?

Necmettin BAYKUL: ASELSAN, stratejik yönetim kapsam›nda, bir stratejik
plan› ve bunun yan›nda sürekli izledi¤i
hedef ülke gruplar›n› kullan›yor. K›sa
vadede strateji de¤iﬂiminden çok, hedef
ülke gruplar› üzerinden de¤iﬂiklikler
düﬂünebiliriz.
Bu kapsamda asl›nda ele ald›¤›m›z bir
di¤er konu var. Çeﬂitli ülkelerde ürünlerimizin gösterimlerini yapt›¤›m›zda ve
www.milscint.com

ASELSAN Hacim Kamoy
Üretim Holü’nden bir enstantane:
STOP üzerinde çal›ﬂan
bir personel.

Necmettin BAYKUL: ASELSAN, her y›l,
cirosunun %7’sini, kendi öz kaynaklar›ndan yapt›¤› Ar-Ge harcamalar›na ay›r›yor. Söz konusu Ar-Ge faaliyetlerinde,
yan sanayi firmalar›n›n veya KOB‹’lerin,
gerek kaynak gerekse insan gücü yetersizli¤i nedeniyle üstlenemedikleri; ancak savunma sanayisinde yerli katk›y›
art›rmaya yönelik teknolojik üstünlük
sa¤layacak ve rekabet gücünü artt›racak projeler, y›llard›r yap›l›yor. Söz konusu projelerde, risk her zaman vard›r.
Ancak bu projelerde önemli olan; al›nan
riskin s›n›rlar›n› iyi bilebilmek ve al›nan
risk karﬂ›l›¤›nda elde edilecek kazan›mlar› net olarak ortaya koyabilmektir.
Bunlar belirlendikten sonra, savunma
sanayisinde yerli katk› pay›n› artt›racak,
teknolojik üstünlük sa¤layacak ve rekabet gücümüzü artt›racak projelere, geçmiﬂte oldu¤u gibi, gelecekte de a¤›rl›k
verilecektir.
Sorunuzda de¤indi¤iniz yan sanayi konusunda da bir ﬂeyler söylemek istiyorum. ASELSAN, kuruldu¤u tarihten bu
yana, yan sanayi firmalar›yla çal›ﬂmas›n› kesintisiz ve sürekli artan ﬂekilde
sürdüren bir firmad›r. Ço¤unlu¤u KOB‹
www.savunmahaber.com

ASELSAN

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, konumu
ve büyüklü¤ü itibari ile dünyada
s›ralamalara giren bir kuruluﬂ haline
geldi. Bu büyüklük ve konumun getirdi¤i
bir risk alabilme potansiyeli oldu¤u
de¤erlendiriliyor. Yüksek maliyetli
ve riskli bir iﬂi, bir yan sanayi ﬂirketi
ya da bir KOB‹ üstlenmekten çekinebilir;
ama ASELSAN, bu riski göze alabilir
ve baﬂar›s›z olmas› durumunda, ﬂirketin
finansal sa¤l›¤› çok etkilenmeyebilir
deniliyor. Siz, ASELSAN’da çeﬂitli
projelere ve ödemelere nihai karar›
veren kurulun baﬂkan› olarak,
bu yaklaﬂ›m› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

©

ihalelere kat›ld›¤›m›zda, ürünlerimizin
tüm testlerden baﬂar› ile geçti¤ini, pek
çok ihalede de en düﬂük fiyat›n taraf›m›zca verildi¤ini görüyoruz. Yine de baz›
ihalelerde, bizim teklif etti¤imiz üründen daha pahal› ve teknolojik olarak gerisinde bulunan ürünlerin seçilebildi¤ini
görüyoruz. Bunun temel sebebi, kredi
mekanizmas› olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Al›m yapacak ülkelerin mali s›k›nt›lar›
olabiliyor ve bu durumda, kredi alarak
tedarik edecekleri ürünü tercih ediyorlar. Kredi mekanizmas› konusunda eksi¤imiz var, bunu yetkililere ilettik.
Umuyorum ki yak›n zamanda kullanabilece¤imiz bir kredi mekanizmas›na kavuﬂaca¤›z.

niteli¤inde olan yan sanayi firmalar›m›z›
birer iﬂ orta¤›m›z olarak görüyoruz ve
bu firmalar›n kendilerini geliﬂtirmelerine destek olabilmek için, bedelsiz e¤itim, ekipman aktar›m›, teknik dan›ﬂmanl›k gibi bir tak›m programlar› sürekli olarak uyguluyoruz. Bu firmalar›m›z›n, sa¤lanan bu desteklerle savunma sanayisinin kendine özgü gereksinimlerini en üst seviyede karﬂ›layabilen;
faaliyet alanlar›ndaki teknolojik geliﬂmeleri takip edebilen ve bu geliﬂmeleri
süreçlerine uygulayabilen; alanlar›nda
sahip olduklar› uzmanl›kla ana sanayi
olarak bizlerin teknik yükünü hafifleten
firmalar olmas›n› hedefliyoruz.

s›nda dengelenmesini sa¤lama hedefiyle çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmekteyiz.
TSK’n›n dünyan›n en modern ordular›ndan birisi olmas› ve teknolojik yenilikleri yak›ndan takip etmesi, ASELSAN’›n,
gerçekleﬂtirdi¤i üretim faaliyetlerinde,
TSK isterleri ve dolay›s›yla dünya standartlar› do¤rultusunda çal›ﬂmas›n› zorunlu k›l›yor. Bu süreç, do¤al olarak d›ﬂ
sat›m faaliyetlerinde de ASELSAN’›n
önünü aç›yor ve TSK için üretmiﬂ oldu¤umuz en son teknolojiye sahip ürün ve
sistemleri dünya pazar›na da sunmam›za olanak sa¤l›yor.
Bu paralelde, ASELSAN’›n 2011 y›l›nda
imzalad›¤› 212,4 milyon dolarl›k ihracat

ASELSAN’›n öncelikli hedefi, TSK ihtiyaçlar›n›n ulusal çözümler ile
karﬂ›lanabilmesidir. Bununla birlikte, faaliyetlerimizi yaln›zca yurt içi
ile s›n›rl› tutmamakta, özgün tasar›mlar›m›z› müttefik ülke silahl›
kuvvetleri kullan›m›na sunarak, sat›ﬂlar›n yurt içi ve ihracat aras›nda
dengelenmesini sa¤lama hedefiyle çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmekteyiz.
Ümit BAYRAKTAR: TSKGV Genel Müdürü
Hayrettin Uzun, vak›f ﬂirketleri için
cironun %25’inin ihracattan gelmesi
hedefini koyduklar›n› belirtmiﬂti.
ASELSAN için mevcut durumda
bu rakam nedir? Konulan
hedefe ulaﬂmak için odaklanmay›
düﬂündü¤ünüz pazarlar ve
ürünleriniz hangileri?

Necmettin BAYKUL: ASELSAN’›n öncelikli hedefi, TSK ihtiyaçlar›n›n ulusal çözümler ile karﬂ›lanabilmesidir.
Bununla birlikte, faaliyetlerimizi yaln›zca yurt içi ile s›n›rl› tutmamakta,
özgün tasar›mlar›m›z› müttefik ülke
silahl› kuvvetleri kullan›m›na sunarak, sat›ﬂlar›n yurt içi ve ihracat ara-

sözleﬂmesi, cirosunun yüzde 20’sine
denk geliyor. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) taraf›ndan aç›klanan, savunma sektörün 2011 rakamsal verilerine bakt›¤›m›zda da ihracat rakamlar›n›n toplam sat›ﬂlar içindeki yerinin ayn›
seviyelerde oldu¤unu görüyoruz.
TSKGV taraf›ndan da istenen ve desteklenen yol haritam›z› oluﬂturan, ASELSAN’›n
toplam sat›ﬂ hâs›lat›ndaki ihracat oran›n›n %25’i bulmas› hedefine de önümüzdeki birkaç y›l içinde ulaﬂaca¤›m›za inan›yorum.
‹hracat hedefleri ve rakamlar›n›n önemli ölçüde art›ﬂ göstermesi ile birlikte,
odakland›¤›m›z projelerde de farkl›l›klar
görülmeye baﬂland›. Ana veya alt yükle-
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nici olarak büyük ölçekli platform tedarik programlar›nda yer almaya özen
gösterdi¤imiz gibi, kurulan ortak ﬂirketler veya teknoloji transferi programlar›
ile de baz› ülkelerde, ana tedarikçilerden biri olmak için çaba gösteriyoruz.
ASELSAN’›n Uluslararas› Pazarlama
Direktörlü¤ü koordinasyonunda yürütülen yurt d›ﬂ› pazarlama faaliyetleri çerçevesinde Pakistan, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Suudi Arabistan,
Kazakistan ve Ürdün, ihracat hedeflerimizin gerçekleﬂtirilmesinde öncelikli
ülkeler aras›nda yer al›yor. Ürün cephesinden bakacak olursak da haberleﬂme
sistemleri, elektro-optik sistemler, savunma silah sistemleri ve entegre deniz
savaﬂ yönetim sistemleri alanlar›ndaki
ürünlerimizi söyleyebilirim.
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Kazakistan’da, %50’si Kazakhstan
Engineering, %49’u ASELSAN ve %1’i de
SSM’ye ait olacak ﬂekilde kurdu¤umuz
“Kazakhstan ASELSAN Engineering
LLP” (KAE) ad›ndaki iﬂtirakimiz ise askeri ve sivil kuruluﬂlar›n ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›na yönelik, elektronik cihaz ve sistemlerin üretilmesi, geliﬂtirilmesi ve bak›m onar›m faaliyetlerinin
gerçekleﬂtirilmesi amac›yla kuruldu. Bu
kapsamda, KAE ﬂirketine tahsis edilen
Astana Serbest Ekonomik Bölgesi’ndeki
75.000m2’lik arazi üzerinde, 10.050 m2
kapal› alana sahip bir üretim tesisi kurulmas›na yönelik yat›r›m devam ediyor.
KAE ﬂirketinin toplam yat›r›m tutar›n›n
ise yaklaﬂ›k 30 milyon dolar olmas› bekleniyor.
Ortak giriﬂim ﬂirketlerine ek olarak
2011 y›l›nda, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bir ﬂube açt›k. ASELSAN South
Africa olarak adland›rd›¤›m›z ﬂubenin,
optik sistemlerin tasar›m› ve ASELSAN
ürünlerinin Güney Afrika Cumhuriyeti ve
çevre ülkelerinde tan›t›m› ve pazarlanmas› alanlar›nda faaliyet göstermesi
planlan›yor.
2012 y›l› içerisinde kuruluﬂ iﬂlemlerini
tamamlad›¤›m›z, Ürdün’de yerleﬂik,
%51’i KADDB Investment Group, %49’u
ASELSAN’a ait olan “ASELSAN Middle
East Co.” ad›ndaki ortak giriﬂim ﬂirketimizin de baﬂta Ürdün Silahl› Kuvvetleri
olmak üzere Orta Do¤u ve Kuzey Afrika
ülkelerinin gece görüﬂ ve termal görüntüleme cihazlar› ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›
hedefleniyor. ASELSAN’›n bu iﬂtirakine
de teknoloji transferi gerçekleﬂtirece¤iz.
ASELSAN

Necmettin BAYKUL: ASELSAN’›n ürün
yelpazesinin geniﬂlemesiyle devinim
kazanm›ﬂ büyümemizi, pazar geniﬂlemesiyle de h›zland›rmak istiyoruz. Bu
nedenle gerek stratejik iﬂ birlikleri gerekse ortak giriﬂim ﬂirketleri vesilesiyle
yurt d›ﬂ›nda mevcut varl›¤›m›z›n kuvvetlendirilmesine ayr› bir önem veriyoruz.
Yurt d›ﬂ›nda ﬂirket kurma karar› al›rken

dikkat etti¤imiz en temel unsurlardan
birisi, yerli orta¤›m›zla yaratmay› öngördü¤ümüz sinerjidir. ﬁu an iﬂtirakimizin
oldu¤u tüm ülkelerdeki yerli ortaklar›m›z, hem bulundu¤u ülkede hem de
bölgede geniﬂ ba¤lant›lara sahip ve
ASELSAN’›n teknolojik gücünü, kendi
pazarlama ve sat›ﬂ gücüyle birleﬂtirerek kurulan ﬂirket için sinerjiye çevirecek nitelikte ﬂirketlerdir. Yerli ortaklar›m›zla yaratt›¤›m›z bu gücün,
ASELSAN’›n teknolojik birikimiyle birleﬂmesini takiben uluslararas› pazarda, ASELSAN’›n rekabet gücünü artt›rmas›n› öngörüyoruz.
2011 y›l› içerisinde, hâlihaz›rda sözleﬂmelerimizin bulundu¤u ve büyüme potansiyeli gördü¤ümüz bölgelerde, ortak
giriﬂim ﬂirketleri kurduk. Birleﬂik Arap
Emirlikleri’nde %51’i International
Golden Group, %49’u ASELSAN’a ait olmak üzere kurulan “IGG ASELSAN
Integrated Systems LLC” (IAIS) ad›ndaki
iﬂtirakimizin, öncelikle ASELSAN’›n bu
ülkede devam etmekte olan Uzaktan
Kumandal› Stabilize Silah Platformu
projesi kapsam›nda alt yüklenici olarak
çal›ﬂmas›, sonras›nda ise yerli orta¤›m›z›n katk›lar›yla benzer ürünleri Körfez
‹ﬂbirli¤i Konseyi üyesi ülkelerde pazarlay›p satmas› hedefleniyor. Bu kapsamda ASELSAN, IAIS ﬂirketine teknoloji
transferi yapacak. ﬁirketin kuruluﬂ sermayesi aktar›ld› ve yat›r›m dönemi devam ediyor. ﬁirketin, 6 milyon avro civar›nda olmas› öngörülen toplam yat›r›m
miktar› da ﬂirket ortaklar› taraf›ndan
birlikte finanse edilecek.

©
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Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, küresel
bir savunma ve elektronik firmas› olma
yolunda h›zla ilerliyor. ASELSAN’›n,
sadece yurt içinde de¤il yurt d›ﬂ›nda da
büyüdü¤ünü görüyoruz. Son olarak da
Ürdün’de ASELSAN Middle East
ﬂirketinin kuruluﬂu gerçekleﬂtirildi.
Hâlihaz›rda, ASELSAN’›n yurt d›ﬂ›ndaki
ﬂirketleri hangileridir ve bu ﬂirketlerin
rakamsal büyüklü¤ü nedir?
Bu ﬂirketlerin faaliyetlerinde
hangi aﬂamalara gelindi?

ASELSAN’›n ürün yelpazesinin geniﬂlemesiyle devinim kazanm›ﬂ
büyümemizi, pazar geniﬂlemesiyle de h›zland›rmak istiyoruz.
Bu nedenle gerek stratejik iﬂ birlikleri gerekse ortak giriﬂim
ﬂirketleri vesilesiyle yurt d›ﬂ›nda mevcut varl›¤›m›z›n
kuvvetlendirilmesine ayr› bir önem veriyoruz.

ASELSAN Hava Savunma Erken ‹kaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HER‹KKS)

www.milscint.com

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n
yurt d›ﬂ›nda ﬂirketleﬂmeye yönelik
yap›lanma ve stratejisi hakk›nda bilgi
verir misiniz?

www.savunmahaber.com

ASELSAN

Ümit BAYRAKTAR: SSM’nin her f›rsatta
vurgulad›¤› ve baz› ad›mlar da att›¤›

©

Necmettin BAYKUL: Ürünlerimizin ihracat›n›n gerçekleﬂmesi ve de¤iﬂik co¤rafyalardaki müﬂterilere eriﬂilmesi,
uluslararas› alanda rekabeti zorunlu k›l›yor. Günümüzde bu rekabetten galip
ç›kabilmek için, sat›n al›m› yapan ülkenin sanayisine iﬂ pay› verilmesi ile bilgi
ve teknoloji aktar›m› gibi olanaklar›n
sa¤lanmas› zorunlu hale gelmiﬂ durumda. ASELSAN, bu anlay›ﬂla Türkiye’ye yak›n co¤rafyada yer alan ülkelerin önde gelen ﬂirketleri veya resmi kurumlar› ile ortak ﬂirketler kurmaya
baﬂlad›. Bu ﬂirketlerin faaliyet alanlar›n›n belirlenmesinde, söz konusu ülkelerin ihtiyaçlar› göz önünde bulunduruluyor ve aktar›lacak bilgi ve teknoloji,
tamamen o ülkelerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ﬂekilleniyor. Bu ülke temsilcilerince, ASELSAN’a yap›lan ziyaretler
sonucunda gözlenen yetenek ve birikimin, kurulmuﬂ bulunan ﬂirketlerde de
yerleﬂmesi amaçlan›yor. Bu ﬂirketlerin
baﬂar›l› olabilmesi için, kilit personelin
ASELSAN’da çal›ﬂm›ﬂ kiﬂilerden seçilmesine özen gösterildi¤i gibi, ﬂirket
personeline, ilgili sistemlerin imalat ve
testine yönelik e¤itimler verilmesi de
öngörülüyor.
ASELSAN’›n bu ülkeler taraf›ndan tercih
edilmesindeki en büyük neden, kuruluﬂumuzdan bugüne kadar geçen dönem
içerisinde, Ar-Ge’ye verdi¤imiz önemin
bir sonucu olarak faaliyet alan›m›z ile
örtüﬂen teknolojilere egemen olmam›z
ve onlar› yönetebilmemizdir. Bildi¤iniz
üzere, elektronik sistemlerde her geçen
y›l gözlenen, daha küçük hacimlerde
daha h›zl› iﬂlem yapan cihaz ve sistemler gibi geliﬂmeler neticesinde, elektronik, savunma sanayisinde çok geniﬂ bir
uygulama alan›na sahip. Bu kapsamda,
bilgi birikimi ve deneyim, teknolojik geliﬂmelerin takip edilmesi ve özümsenmesi aç›s›ndan önemli bir rol oynuyor.
Söz konusu teknolojilerin ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen teknolojiler oldu¤unu, baﬂta Milli Savunma bakanl›¤› (MSB)
yönetmelikleri olmak üzere, uluslararas› kurallara uygun olarak hareket edildi¤ini ve üçüncü bir ülke taraf›ndan
ASELSAN’a transfer edilen herhangi bir
teknolojinin aktar›lmas›n›n hiçbir ﬂekilde
söz konusu olmad›¤›n› da belirtmeliyim.

30 mm MUHAFIZ sistemi, stabilizasyon testi için haz›rlan›rken.
kamu al›mlar›nda savunma sanayisi
ﬂirketlerinin rol almas› konusunda,
ASELSAN’›n mevcut ve gelecekteki
çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verir misiniz?
Konu hakk›nda yap›lan söylemlerden
anlaﬂ›ld›¤› kadar› ile di¤er kamu
kurumlar›n›n da SSM benzeri bir
modeli benimsemeleri gerekiyor.
Kamu–savunma sanayisi iﬂ birli¤inin
di¤er taraf›na bakt›¤›m›zda, ASELSAN’›n
ve di¤er savunma kuruluﬂlar›n›n, kamu
ile iﬂ yaparken de¤iﬂtirmeleri gereken
yaklaﬂ›m ya da iﬂ yap›ﬂ tarzlar› oldu¤unu
düﬂünüyor musunuz?

Necmettin BAYKUL: Kamuda birçok birimin, ciddi teknolojik projelere yat›r›m
yapmaya baﬂlad›¤› bir dönem yaﬂ›yoruz.
Bu yat›r›mlarda a¤›rl›kl› olarak kullan›lan d›ﬂ kayna¤›n yerini, kazand›¤› tecrübe ve sahip oldu¤u teknoloji ile Türk Savunma Sanayisi’nin alabilece¤ini de¤erlendiriyoruz. Savunma ve havac›l›k sanayimiz, geldi¤imiz noktada, Ar-Ge’ye
yaklaﬂ›k 700 milyon dolar ay›ran ve
4,4 milyar dolar y›ll›k ciroya sahip bir sanayi konumunda. Sat›ﬂ hacmi olarak küçük olmakla birlikte, teknolojik altyap›s›
ve Ar-Ge potansiyeli ile hacminin üzerinde de¤ere sahip bir sektör olarak,
kamu ihtiyac›na yönelik sa¤layabilece¤imiz bir çok katk› bulunuyor.
Ülke ve tesis güvenli¤i, kripto ve bilgi güvenli¤i, uydu haberleﬂme, acil yard›m
haberleﬂme, ak›ll› ulaﬂt›rma sistemleri

ve görüntüleme sistemleri gibi kamu ihtiyaçlar›na yönelik, hat›r› say›l›r geniﬂlikte bir ürün gam›m›z var. Gelece¤e bakt›¤›m›zda; ASELSAN olarak, askeri haberleﬂme ve elektronik alanlar›nda elde etti¤imiz tecrübeleri, kamu ve sivil alanlarda daha çok kullanmak istiyoruz. Örne¤in, sa¤l›k sektöründe görüntüleme
cihazlar› bize çok yak›n bir alan. Yine
rayl› araçlar, dünya ölçe¤inde 130 milyar
dolar pazar hacmi ile beyaz eﬂya pazar›
ile mukayese edilebilecek bir büyüklü¤e
sahip. Türkiye, ﬂehir içi ve d›ﬂ› rayl› sistemlere oldukça büyük yat›r›m yap›yor.
Biz de alt yüklenicilerimizle birlikte, h›zl› tren, metro ve benzeri sistemlerin büyük k›sm›n› Türkiye'de yapabiliriz. Bu
konudaki giriﬂimlerimiz devam ediyor.
Ayr›ca ﬂu anda, telekom sektöründe,
3G'den sonra 4G’nin gelmesi söz konusu. 4G baz istasyonlar›n›n Türkiye'de geliﬂtirilip kurulmas› yönünde çal›ﬂmalar›m›z bulunuyor. Savunmada oldu¤u kadar, kamuda da önem arz eden siber
tehditlerle mücadeleye iliﬂkin faaliyetler
de önceliklerimiz aras›nda yer al›yor.
Sanayileﬂen bütün ülkeler, uluslararas›
anlaﬂmalardan gelen yükümlülüklerini
de zorlayarak ulusal sanayilerini ve ulusal teknoloji geliﬂtirilmesini destekliyor.
Kamu ve savunma sanayi iﬂ birli¤inde,
kamu ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik kaynaklar›n, ülkemizin rekabet
gücüne ve ekonomik verimlili¤ine katk›
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sa¤layacak ve mümkün oldu¤u ölçüde
bilim, teknoloji ve sanayide geliﬂmeyi
destekleyecek ﬂekilde yönlendirilmesi
önemli. Bu konuda, kamuda at›lan
ad›mlar› hep birlikte takip ediyor, yaﬂ›yor, gelece¤e daha ümitle bak›yoruz.
Savunma sanayimizin de kamu ile iﬂ yaparken de¤iﬂtirmeleri gereken yaklaﬂ›m
ya da iﬂ yapma tarzlar› var. Kamu al›mlar›, uluslararas› rekabete daha aç›k bir
alan. Kamuda ihtiyac›n karﬂ›lanmas›nda, haz›r ürünlerin al›m›na yönelik bir
e¤ilim de bulunuyor. Bu nedenle uzun
vadede kal›c› fayda sa¤layan Ar-Ge’ye
dayal› tedarik yöntemi, devletin sivil ihtiyaçlara yönelik al›mlar›nda henüz yeterince yer bulamad›¤› gibi, bu tip al›mlarda, savunma sektöründe oldu¤u kadar
milli olma zorunlulu¤u da yayg›n de¤il.
Bu noktadan hareketle savunma sektörü olarak; kamunun mevcut al›m süreçlerindeki zaman ekseninde asgari de¤iﬂiklik ile yerlileﬂtirme stratejilerini benimsememizin uygun olaca¤›n› de¤erlendiriyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, Türkiye’de
pek çok ilke imza att›. Bundan sonra
yap›lacak pek çok ﬂey, örne¤in Kaideye
Monteli Stinger (KMS) benzeri yeni nesil
hava savunma sistemi, dost-düﬂman
tan›ma sistemi, uzaktan kumandal›
silah istasyonu, gece görüﬂ cihazlar› gibi
ürünler, art›k ilk olmayacak. Bu aç›dan
bakt›¤›m›zda, ASELSAN gelecekte
bizi ne gibi ilklerle gururland›racak?

Necmettin BAYKUL: Daha etkin ve yetenekli sensör sistemleri; kullan›c› üzerindeki iﬂ yükünü hafifleten ak›ll› sistemler; haberleﬂme, veri ve görüntünün
tüm kullan›c›lar taraf›ndan paylaﬂ›ld›¤›
a¤ sistemleri; tek erden baﬂlayarak büyük platformlara kadar uzanan unsurlar›n, gerek bekas› gerekse etkinli¤inin
artt›r›lmas›n› mümkün k›lan çözümler,
bugünkü çal›ﬂmalar›m›z aras›nda büyük
bir yer tutuyor. Gelecekte, özellikle bu
alanlarda yeni ASELSAN ürünleri ortaya
ç›kacak.
Ülke savunmas› için gereken modern
elektronik sistemler içerisindeki
ASELSAN’›n pay› her geçen y›l artt›kça,
d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›m›z da ayn› oranda düﬂüyor. Bu tercihin bir yans›mas› da sat›ﬂ
sonras› lojistik destekte gözleniyor. Günümüzde “zaman”›n da bir maliyeti oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ihtiyac› olan bu
deste¤in de en k›sa sürede kullan›c›ya
sunulmas› stratejik bir gereklilik olarak
ortaya ç›k›yor.

Fakat bence ASELSAN’›n en gurur duyulacak yan›, yeni cihaz tasar›mlar›n›n
yan› s›ra ülkemizin yüksek teknolojide
d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n› azaltarak özgünleﬂme
yönündeki çabalar›d›r. Bu konuda kat
edilen mesafe çok büyük olup, kullan›c›n›n da tasar›m ve geliﬂtirilmesinde do¤rudan rol ald›¤› ürünler hizmete sunulmaktad›r. ASELSAN’›n 37 y›ll›k geçmiﬂine bak›ld›¤›nda, her y›l artan bir ivme ile
özgün cihaz ve sistemler geliﬂtirerek
kullan›c›n›n hizmetine sundu¤u görülebilir. ASELSAN, inovatif çözümlerinin
yan› s›ra ürün yelpazesinde yer alan
ürünlerin geliﬂtirilmesi, yeni yeteneklerin kazan›lmas› ve geliﬂen teknolojiyi bar›nd›racak de¤iﬂiklikler yap›lmas›
amac› ile faaliyetlerini sürdürüyor.

ATILGAN KMS sistemi,
ﬁile At›ﬂ Alan›’nda hedef uça¤a
at›ﬂ yaparken.

©
ASELSAN
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Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n, çok
iddial› oldu¤u bir faaliyet alan› olan
su alt› akusti¤indeki çal›ﬂmalar›n›
yak›ndan izliyoruz. Bu alandaki
çal›ﬂmalar›n›z›n son durumu hakk›nda
bilgi verir misiniz?

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi

geliﬂtirme alan›ndaki çal›ﬂmalar›
ne durumda? Hangi firma ya da
firmalarla iﬂ birli¤i yap›lmas› planlan›yor?

çal›ﬂmalar› oldu¤unu biliyoruz.
Bu konudaki son geliﬂmeler hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?

Necmettin BAYKUL: Torpido konusu, su
alt› akusti¤indeki yol haritam›z› oluﬂturdu¤umuz dönemden beri en önemli hedefimiz oldu. Türkiye’nin geliﬂtirece¤i /
üretece¤i bir torpidoda, ASELSAN olarak yer almay› istiyor ve su alt› akusti¤i
alan› dâhil, elektronik sistemler geliﬂtirme / tasar›m / üretim konular›ndaki
tecrübemizin kullan›laca¤›n› umuyoruz.
Görev verildi¤inde haz›r olmak amac›yla
torpidoda yer alacak akustik aray›c›
baﬂl›k, güdüm algoritmalar›, elektronik
kontrol, elektrik motoru, çeﬂitli dedektörler konular›nda teknoloji geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Yurt içinde üretim yapmay› hedefleyen
tüm firmalar ile de irtibat halindeyiz.

Necmettin BAYKUL: Bilindi¤i gibi
ASELSAN, 1997 y›l›ndan beri bu alanda
çal›ﬂ›yor. Kendi geliﬂtirdi¤i kara gözetleme radarlar›, termal kameralar›, emniyetli haberleﬂme sistemleri, komuta
kontrol sistemleri ile ihtiyaca en uygun
sistem çözümlerini geliﬂtiriyoruz.
Halen, tüm s›n›rlar›m›zda kullan›lacak
bir sistem çözümünün örnek modeli,
2011 y›l› sonundan beri, bir karakolda
deneniyor. ASELSAN’›n sistem çözümünde, TSK’da kullan›lmakta olan ve yine ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ
olan; Hava Erken ‹kaz Komuta Kontrol
Sistemi (HER‹KKS), KMS sistemi, ateﬂ
destek sistemleri, ARS2000 kara gözetleme radarlar› ve uzaktan kumandal› silah sistemleri (SARP, STAMP, STOP vb.)
için birlikte çal›ﬂabilirli¤e uygun alt yap›lar da yer al›yor.
Görev verilmesi halinde, tüm kara ve
deniz s›n›rlar›m›za uygulayabilece¤imiz
özgün çözümlerimiz bulunuyor.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n,
s›n›r güvenli¤ine yönelik önemli

Taktik tekerlekli z›rhl› araç üzerine
entegre edilmiﬂ uzaktan komutal›
silah sistemi SARP ﬁile’deki
at›ﬂ alan›nda gerçekleﬂtirilen
at›ﬂl› testler esnas›nda.

ASELSAN

Ümit BAYRAKTAR: Söz suyun alt›ndan
aç›lm›ﬂken, ASELSAN’›n, torpido

Torpido konusu, su alt› akusti¤indeki yol haritam›z› oluﬂturdu¤umuz
dönemden beri en önemli hedefimiz oldu. Türkiye’nin geliﬂtirece¤i /
üretece¤i bir torpidoda, ASELSAN olarak yer almay› istiyor ve su alt›
akusti¤i alan› dâhil, elektronik sistemler geliﬂtirme / tasar›m /
üretim konular›ndaki tecrübemizin kullan›laca¤›n› umuyoruz.
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Necmettin BAYKUL: Bildi¤iniz gibi, su
alt› akusti¤i alan›ndaki çal›ﬂmalar›m›za
2006 y›l›nda baﬂlad›k. Bu dönemde oluﬂturulan yol haritas› ile öncelik, torpido aldatma ve kar›ﬂt›rma tekniklerine verildi.
M‹LGEM için gereken ve su üstü gemilerini torpido tehdidine karﬂ› koruyacak
kar›ﬂt›rma aldatma sistemini geliﬂtirmeye de 2007 y›l›nda, kendi öz kaynaklar›m›z ile baﬂlad›k. 2011 y›l›nda, HIZIR
ismini verdi¤imiz Milli Torpido Kar›ﬂt›rma Aldatma Sistemi’nin tasar›m›n› tamamlad›k ve bu y›l da üretime geçtik.
Halen ilk ürünlerin deniz testleri sürüyor. Bundan sonraki milli gemilerimizde, M‹LGEM, Amfibi Gemi (LST) ve
Havuzlu Ç›karma Gemisi (LPD) gibi projelerde de art›k HIZIR’›n kullan›laca¤›n›
umuyoruz.
Torpido karﬂ› tedbir konusunda bir di¤er
önemli çal›ﬂmam›z da denizalt›lar› torpidolara karﬂ› korumak için geliﬂtirdi¤imiz “Akustik Aldat›c› Sistemi” oldu.
MSB’nin bir Ar-Ge projesi olan bu çal›ﬂmada, ASELSAN liderli¤inde bir milli tak›m kuruldu ve B‹LKENT, ODTÜ ve
TÜB‹TAK ile önemli geliﬂtirme faaliyetleri gerçekleﬂtirildi. AY s›n›f› denizalt›lar
için teslimatlar›m›z yap›ld›; önümüzdeki
dönemde di¤er denizalt›larda kullan›lacak sistemlerin teslimat› yap›lacak. Bu
geliﬂtirme çal›ﬂmalar› s›ras›nda elde etti¤imiz “donan›m” ve “sinyal iﬂleme”
tecrübemizi kullanarak; derinlik ölçme
sonar› (iskandil), aktif sonar, may›n sak›nma sonar› ve “intercept” sonar geliﬂtirme çal›ﬂmalar›m›z› baﬂlatt›k.
2011 y›l›nda, derinlik ölçme sonar› tedarikine yönelik kat›ld›¤›m›z yurt içi ihaleyi
kazand›k ve KULAÇ ismini verdi¤imiz
derinlik ölçme sonar›n›, yine AY s›n›f›
denizalt›lar›n›n modernizasyonunda
kullan›lacak ﬂekilde üretmek üzere çal›ﬂmalara baﬂlad›k.

ASELSAN H›z›r Torpido
Kar›ﬂt›rma Aldatma
Sistemi çekili dizini
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ﬁunu
gururla
söyleyebilirim
ki,
ASELSAN’›n çözüm üretemeyece¤i hiçbir
ihtiyaç kalemi yoktur. Mühendislik kayna¤›m›z, daima, en iyisini, en maliyet etkinini
ve küçük hacimlisini gerçekleﬂtirmek
amac› ile günümüz teknolojisinin vard›¤›
en uç noktada çal›ﬂmalar›na devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n
sabit ve araç üstü silah platformlar›
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n
son durumu hakk›nda bilgi
verir misiniz?
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Necmettin BAYKUL: Taktik kara araçlar› ve sabit tesislerde kullan›lmak üzere
geliﬂtirdi¤imiz, uzaktan kumandal› ve
stabilize bir silah sistemi olan
SARP’a, 12,7 mm veya 7,62 mm makineli tüfe¤in yan› s›ra 40 mm bombaatar
da tak›labiliyor. Geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› tamamlad›¤›m›z SARP’›n, sabit platformlar ile paletli ve tekerlekli araçlar
üzerinde at›ﬂl› testler de dahil olmak
üzere denemelerini baﬂar›yla tamamlad›k ve kullan›ma sunduk.
MSI Dergisi - A¤ustos 2012
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Necmettin BAYKUL: STAMP ve STOP
sistemlerimiz, uzaktan komuta edilebilen, hedefe isabet etkinli¤i yüksek, otomatik hedef tespit ve takip özellikleri

Katar Deniz Kuvvetleri için
üretilen 30 mm MUHAFIZ sistemi.

MSI Dergisi

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n
di¤er stabilize silah sistemleri olan
STAMP ve STOP sistemlerine iliﬂkin
çal›ﬂmalar›n›z›n son durumu ve
bu sistemlerin ulaﬂt›¤› yurt içi ve yurt d›ﬂ›
sat›ﬂ rakamlar› hakk›nda bilgi
verir misiniz?

©

Sahip oldu¤u sensörler ile gece/gündüz
ve kötü hava koﬂullar›nda çal›ﬂabilen
SARP sistemi, hassas gözetleme ve hedef tespit yetene¤ini, etkin at›ﬂ gücü ile
de birleﬂtiriyor. Taktik kara araçlar›nda
hava ve kara tehditlerinin yan› s›ra asimetrik tehditlere karﬂ› da kullan›labilen
SARP, stabilize edilmiﬂ tareti ve otomatik hedef takip özelli¤i sayesinde, taktik
arac›n arazi koﬂullar›ndaki hareketlerinden etkilenmeden hedefin ateﬂ alt›na
al›nabilmesini sa¤l›yor.
ALTAY milli ana muharebe tank› için
yard›mc› silah olarak da seçilen
SARP’›n, halen ALTAY tank›na ve modernize edilen Leopard 2A4 tank›na entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

bulunan, özellikle yüksek süratli deniz
platformlar›nda, her türlü tehdide karﬂ›
çok etkin ﬂekilde kullan›labilen stabilize
silah sistemleridir. Gece/gündüz ve zorlu hava koﬂullar›nda hedef tespit ve teﬂhisine olanak sa¤layan uzun menzilli ve

Birleﬂik Arap Emirlikleri sahil güvenlik botlar› için üretilen 12,7 mm STAMP sistemleri bir arada

©
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yüksek hassasiyete sahip görüﬂ sistemleri ile donat›lan her iki sistem de üzerine monte edildikleri platformlarda yer
alan radar, rüzgar sensörü gibi alg›lay›c›lar ve komuta kontrol sistemleri ile
entegrasyon yetene¤ine sahiptir.
7,62 mm / 12,7 mm makineli tüfek ve
40 mm otomatik bombaatar entegre edilebilecek ﬂekilde tasarlanan STAMP sisteminin, Birleﬂik Arap Emirlikleri projesi kapsam›nda, üç namlulu 12,7 mm GAU-19/A
silah›n›n entegre edilebildi¤i, STAMP-G
versiyonu da geliﬂtirildi.
STAMP’›n pazar potansiyelini art›rmak
amac›yla alternatif silahlar›n sisteme entegre edilmesi konusunda çal›ﬂmalar›m›z
da devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle
Orta Do¤u ve Orta Asya ülkelerinde yayg›n
olarak kullan›lan Rus menﬂeli silahlar›n
sisteme entegre edilebilmesi için incele-
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76 mm TAKS, gemilere entegre edilmeden önce, ilk olarak Konya Karap›nar At›ﬂ Alan›’nda test edildi.

76 mm TAKS, 76 mm deniz topunun at›ﬂ kontrolünü gerçekleﬂtirmek
üzere, ASELSAN ve Dz.K.K.l›¤› Araﬂt›rma Merkezi Komutanl›¤›
(ARMERKOM) taraf›ndan birlikte geliﬂtirilmiﬂtir. G-s›n›f› f›rkateynlerde
at›ﬂl› testlerle denenen sistem, daha sonra M‹LGEM’e de entegre edildi.
nistan’a da ihraç edildi ve oradaki gemi
inﬂa takvimlerine de uygun olarak projelerde teslimatlara devam ediyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN, IDEF 2011’de,
Leopard 2 modernizasyonuna yönelik
sergiledi¤i Leopard 2 NG çözümü ile
tüm dikkatleri üzerine çekti ve büyük
sükse yapt›. Ancak IDEF sonras›nda da
derin bir sessizli¤e gömüldü.
Okuyucular›m›z›n da çok merak etti¤i
bu konuyla ilgili son duruma iliﬂkin
detayl› bilgi verebilir misiniz? ASELSAN’›n
baﬂl›ca çözüm ortaklar› kimler bu projede?

Necmettin BAYKUL: Bildi¤iniz gibi
ASELSAN, ALTAY tank›n›n elektronik,
elektro-optik ve elektro-mekanik alt
sistemlerini geliﬂtiren ana alt yüklenici
konumunda. Tüm bu alt sistemlerin
Leopard 2A4 tank› üzerine de entegrasyonunu baﬂar›yla gerçekleﬂtirdik ve ilk
olarak IDEF 2011’de sergiledik. Bu çal›ﬂmayla Leopard 2A4’ün performans›n›,
gelecek nesil sistemlerle daha da artt›rarak 3+ nesil seviyesine ç›kard›¤›m›z
gibi, Leopard 2 kullan›c›s› ülkelerde
gözlemlenen yüksek lojistik maliyetlere
de bir çözüm alternatifi oluﬂturduk.

ASELSAN

gileri kullanarak top mermisinin, hava
veya su üstü hedeflerle buluﬂmas›n› sa¤lamak üzere balistik, stabilizasyon ve hedef pozisyon tahmin iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmekte ve topa uygulamaktad›r.
76 mm TAKS, 76 mm deniz topunun at›ﬂ
kontrolünü gerçekleﬂtirmek üzere,
ASELSAN ve Dz.K.K.l›¤› Araﬂt›rma Merkezi Komutanl›¤› (ARMERKOM) taraf›ndan birlikte geliﬂtirilmiﬂtir. G-s›n›f› f›rkateynlerde at›ﬂl› testlerle denenen sistem, daha sonra M‹LGEM’e de entegre
edildi. 76 mm TAKS projesi kapsam›nda,
kara topçusunun kulland›¤› NABK
(NATO Armament Balistic Kernel) yaz›l›m›, ilk kez bir deniz platformuna uyarland› ve sistemle yüksek isabetli at›ﬂlar
gerçekleﬂtirildi. 76 mm TAKS teslimatlar›na, M‹LGEM projesi takvimine uygun
olarak devam ediliyor.
40 mm TAKS ise Yeni Tip Karakol Botu
(YTKB) ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma (SGAK) gemilerinde bulunan 40 mm
deniz toplar›n›n at›ﬂ kontrolünü gerçekleﬂtirmek üzere, ASELSAN taraf›ndan
geliﬂtirildi. Bu gemilerde, hava ve su üstü hedeflere yap›lan at›ﬂlarda yüksek
isabet sa¤land›. Sistem ayr›ca, Türkme-
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Necmettin BAYKUL: 40 mm ve 76 mm
Top At›ﬂ Kontrol Sistemi (TAKS), deniz
platformlar›nda bulunan farkl› kalibrelerde deniz toplar›n› hedefe yönlendirmek, isabetli at›ﬂlar yapmak üzere tasarlanm›ﬂ sistemlerdir. 40 ve 76 mm TAKS,
gemide bulunan sistemlerden ald›¤› bil-

ASELSAN

Ümit BAYRAKTAR: 40 mm ve 76 mm
top at›ﬂ kontrol sistemleri projelerine
yönelik çal›ﬂmalar›n›z hakk›nda
bilgi verir misiniz?

©

me çal›ﬂmalar›m›z sürüyor. 25 mm’lik topa sahip mevcut STOP sistemimize ilave
olarak, 30 mm’lik top ve mühimmat› tercih eden müﬂterilerin ihtiyac›na yönelik,
30 mm’lik topa sahip MUHAFIZ olarak
isimlendirdi¤imiz sistemin geliﬂtirme faaliyetlerine de devam ediyoruz. Niﬂan ve
at›ﬂ hatlar›n›n birbirinden ba¤›ms›z hareket edebilmesi ve ayr› ayr› stabilize edilmesi sayesinde, özellikle uzun mesafelerdeki isabet etkinli¤i en üst seviyeye ç›kar›lacak olan MUHAFIZ’›n kalifikasyon
testlerini de 2013 y›l›n›n ilk çeyre¤i içerisinde tamamlamay› planl›yoruz.
Bugüne kadar, yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndan ald›¤›m›z STAMP ve STOP sistemi sipariﬂi
say›s› ise yaklaﬂ›k olarak 300 adet. STAMP
sistemlerimiz, yurt içinde Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n M‹LGEM ve
Yeni Tip Karakol Botu platformlar›na; Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n da çeﬂitli botlar›na entegre ediliyor. STOP sistemlerimiz ise yurt içinde Dz.K.K.l›¤›n›n LCT gemilerine entegre ediliyor.
STAMP ve STOP sistemlerinin hâlihaz›rdaki yurt d›ﬂ› müﬂterileri ise Gürcistan,
Pakistan, Birleﬂik Arap Emirlikleri, M›s›r, Türkmenistan ve Katar oldu. Katar
Deniz Kuvvetleri, geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
devam eden MUHAFIZ sisteminin de
müﬂterisi oldu.
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Leopard 2 NG, ﬁereflikoçhisar Tank At›ﬂ Alan›’nda at›ﬂl› testler esnas›nda.
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ALTAY tank› ile özdeﬂ alt sistemlere sahip olan bu yeni Leopard 2A4 konfigürasyonu ile elde edilecek muharebe
performans›ndan beklentiler çok yüksek seviyede. Performans›n yan› s›ra
önemli bir di¤er faktör de bu konfigürasyonun, ALTAY tank› ile ayn› e¤itim ve
lojistik alt yap›s›n› kullanacak olmas›.
Bu sayede, TSK’n›n e¤itim ve lojistik
maliyetlerini önemli oranda düﬂürürken, etkinli¤ini de ayn› oranda artt›rmay› hedefliyoruz.
IDEF 2011 sonras›nda, prototip tank
üzerinde tüm mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerini tamamlay›p,
2011 y›l› sonunda da arazi testlerine
baﬂlad›k. Prototip tank›, tüm mevsim
ﬂartlar›nda ve zorlu koﬂullarda, TSK
personeli ile birlikte at›ﬂl› testlerle s›n›yoruz. Tüm bu testlerin sonuçlar›, IDEF
2013’e kadar al›nm›ﬂ olacak. Bu testle-

IDEF 2011 sonras›nda, prototip tank üzerinde tüm mühendislik ve
sistem entegrasyon faaliyetlerini tamamlay›p, 2011 y›l› sonunda da
arazi testlerine baﬂlad›k. Prototip tank›, tüm mevsim ﬂartlar›nda ve
zorlu koﬂullarda, TSK personeli ile birlikte at›ﬂl› testlerle s›n›yoruz.
Tüm bu testlerin sonuçlar›, IDEF 2013’e kadar al›nm›ﬂ olacak.
Necmettin BAYKUL: ASELSAN ve FNSS
iﬂ birli¤i ile geliﬂtirilen PENÇE Uzaktan
Komutal› ‹nsans›z Kule Sistemi, IDEF
2011 fuar›nda iﬂlevsel olarak sergilenmiﬂti. Tekerlekli ve paletli z›rhl› araçlar
için geliﬂtirilen PENÇE sisteminde, ana
silah olarak 25 mm veya 30 mm otomatik top kullan›labiliyor. ASELSAN, projede at›ﬂ kontrol ve stabilizasyon sistemi,
gündüz ve gece görüﬂ sistemleri ile silah entegrasyonu; FNSS de z›rhl› kule,
mekanik sistemler ve araç ara yüzlerinin geliﬂtirilmesini üstlenmiﬂ durumda.
Z›rhl› bir kule içerisinde, gündüz ve ge©
ASELSAN

PENÇE sistemi stabilizasyon
testi için haz›rlan›rken.
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rin sonuçlar›na göre de TSK’n›n bir karar alaca¤› de¤erlendiriliyor. Al›nacak
bir seri üretim karar›, ALTAY ve Leopard
2A4 tanklar› için ayn› alt sistemlerin, büyük miktarlarda ekonomik üretimi anlam›na gelece¤i için, bu karar, Leopard 2
yar› ömür modernizasyonu için çözüm
aray›ﬂ› içerisindeki di¤er kullan›c› ülkeleri de yak›ndan ilgilendiriyor.
ASELSAN’›n bu çal›ﬂmada en büyük çözüm orta¤› ise tank›n tüm yap›sal tadilatlar›n› çok büyük bir hâkimiyetle gerçekleﬂtiren, Arifiye’de yerleﬂik Kara
Kuvvetleri Komutanl›¤› 1’inci Ana Bak›m
Merkezi Komutanl›¤›d›r.

ce muharebe imkân› sunan; hedef mesafesi ölçümü ve meteorolojik bilgi kullan›m› ile hassas balistik hesap yapabilen; optik ve silah stabilizasyonu ile hareket halinde at›ﬂ yapabilen; otomatik
hedef takip yetene¤i ile hassas niﬂan
al›nmas›n› sa¤layan sistemde, 25 mm
veya 30 mm otomatik topa ek olarak,
7,62 mm yard›mc› silah da bulunuyor.
Tasar›m› tamamlanan PENÇE sistemi
ile halen test ve denemeler yap›l›yor.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n FNSS
iﬂ birli¤i ile geliﬂtirdi¤i PENÇE uzaktan
komutal› silah istasyonu projesi hangi
aﬂamada? Konuyla ilgili ASELSAN
cephesinden bir de¤erlendirme
yapabilir misiniz?

Necmettin BAYKUL: Günümüzde önemi
gittikçe artan siber güvenlik alan›nda da
geliﬂtirdi¤imiz milli ürünlerle güvenilir
çözümler sunmaktay›z. Sanal Hava Boﬂlu¤u (SAHAB), siber güvenlik tehditleri
dikkate al›narak, farkl› güvenlik seviye-
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Ümit BAYRAKTAR: Dünyan›n önde gelen
savunma firmalar›n›n baﬂl›ca gündem
maddelerinden biri olan siber güvenlik
alan›nda ASELSAN neler yap›yor?

sindeki a¤lar aras›nda güvenli bilgi al›ﬂveriﬂini sa¤lamak üzere oluﬂturdu¤umuz
bir sistem çözümümüz. ‹ki farkl› a¤ aras›nda konuﬂland›r›lan SAHAB sistemi, üç
katmanl› yap›s›, özelleﬂtirilmiﬂ ve güvenli¤i artt›r›lm›ﬂ iﬂletim sistemi, iç ve d›ﬂ
güvenlik duvar› özelli¤i, sald›r› tespit, eriﬂim ve bütünlük denetleyicisi, özgün mesajlaﬂma protokolleri ile bu iki a¤ aras›nda yüksek düzeyde güvenlik sa¤layan bir
“sanal hava boﬂlu¤u” s›n›r› oluﬂturuyor.
Bu s›n›r sayesinde oluﬂturulan siber güvenlik çözümü ile farkl› güvenlik seviyesindeki kurumlar›n, IP a¤lar› üzerinden
birbirleri ile güvenli bilgi al›ﬂveriﬂini gerçekleﬂtirmesi sa¤lanabiliyor.
Di¤er bir ürün ailemiz de siber a¤lar
üzerinde güvenli IP haberleﬂmesi olana¤›n› sa¤layan, yeni nesil IP kripto cihaz›
(IPKC). En son IP güvenlik standartlar›
referans al›narak tasarlanan, gigabit
arayüz h›z›n› destekleyen yüksek performansl› IPKC’ler, özgün kimlik do¤rulama protokolleri ile oluﬂturduklar› güvenli IP tünelleri üzerindeki veri trafi¤ini,
milli kripto algoritmalar›yla kriptolayarak, siber sald›r›lara dayan›kl›, güvenli IP
haberleﬂme ortam› sa¤layabiliyor.
Emniyetli USB Bellek (ASU) ve Emniyetli Sabit Disk (ASHAD) ürünlerimiz ise siber a¤larda yer alan bilgisayarlar üzerindeki bilgilerin, özgün olarak tasarlanan kriptografik mekanizmalar, protokol ve algoritmalar ile kriptolanarak
saklanmas› ve taﬂ›nmas› konusunda,
milli ve özgün siber güvenlik çözümleri
sunuyor.
Ümit BAYRAKTAR: Son Savunma Sanayii
‹cra Komitesi toplant›s›nda, Yavuz s›n›f›
f›rkateynler için milli elektronik harp
sistemi geliﬂtirilmesi maksad›yla
ASELSAN ile sözleﬂme görüﬂmelerine
baﬂlanmas› karar› al›nd›. Bu projede
ASELSAN’›n yapaca¤› çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Necmettin BAYKUL: ASELSAN, bugüne
kadar, su üstü platformlar›na, radarlar›n uzaktan tespitine ve yönlerinin bulunmas›na imkân sa¤layan, elektronik
destek (ED) sistemi sa¤lad›. Benzer bir
çal›ﬂma, denizalt› platformlar› için de
yap›l›yor. Gerek su üstü gerekse denizalt›
ED
sistemleri,
tamamen
www.milscint.com

©
MSI Dergisi

Hollanda Kraliyet Ordusu için de
üretilen KMS sistemi

ASELSAN tasar›m› milli elektronik harp
sistemleridir. Bu projelerle kazand›¤›m›z deniz ortam› elektronik harp tecrübesinin, yeni uygulamalarla yayg›nlaﬂt›r›lacak olmas› memnuniyet vericidir.
Yavuz s›n›f› f›rkateynler için ihtiyaç duyulan özel sistem çözümü ise baﬂar›s›n›
kan›tlam›ﬂ sistemlerimize ilave yetenekler kazand›r›lmas› ve platform gereksinimlerine uygun hale getirilmesi
ile sa¤lanacak. Bu geliﬂtirme yaklaﬂ›m›n›n, sistemlerin daha k›sa sürede ve daha az bütçe ile gerçekleﬂtirilmesine
imkân tan›d›¤›n› da eklemeliyim.
Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n Gölbaﬂ›
Yerleﬂkesi ne zaman faaliyete geçecek?

Necmettin BAYKUL: ASELSAN, radar ve
elektronik harp konular›ndaki çal›ﬂmalar›n›, halen Macunköy yerleﬂkesinde
sürdürüyor. TSK’n›n ihtiyac› olan sistemlerin geliﬂtirilece¤i bir radar ve
elektronik harp teknoloji merkezinin ise
daha elveriﬂli koﬂullara sahip ve geniﬂleme imkân› olan yeni bir yerleﬂkeye taﬂ›nmas› yaklaﬂ›m› ile Gölbaﬂ›’nda yap›land›r›lmas› karar› al›nm›ﬂt›.
Bu paralelde, Baﬂbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an’›n da gururla bahsetti¤i projelerden biri olan ASELSAN Radar ve
Elektronik Harp Teknoloji Merkezi Gölbaﬂ› Yerleﬂkesi, toplam 335 dönümlük
alan içerisinde inﬂa edilecek ve 76.000 m2
kapal› alanda faaliyet gösterecek. Tesis,
Avrupa’n›n mikrodalga modül üretimi
alan›ndaki en büyük üç tesisinden de biri
olacak. Geride b›rakt›¤›m›z Mart ay›nda
inﬂaat faaliyetlerine baﬂlanan tesisin,
Mart 2014’te tamamlanmas› planlan›yor.
Ümit BAYRAKTAR: Di¤er TSKGV ﬂirketleri
gibi, ASELSAN’›n da tersine beyin göçü
çal›ﬂmalar› oldu¤unu biliyoruz.
Bu çal›ﬂmalar›n›zdan bahseder misiniz?

www.savunmahaber.com

Necmettin BAYKUL: ABD’ye gidilerek,
ASELSAN’›n çal›ﬂma konular›nda doktora
yapan ö¤rencilere ve Silikon Vadisi’nde
araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂmakta olan vatandaﬂlar›m›za ASELSAN’›n tan›t›m› gerçekleﬂtiriliyor. Bu kapsamda, 2006 y›l›ndan itibaren, toplam 123 aday ile görüﬂme gerçekleﬂtirildi; bunlar›n 66’s› ASELSAN’da
iﬂe baﬂlad›. Tersine beyin göçü çal›ﬂmalar›m›z sonucunda, ﬂirketimizde iﬂe baﬂlayan personelimizin 6 projesi de AB taraf›ndan fonlanmaya de¤er bulundu.
Ümit BAYRAKTAR: Yurt içinde ASELSAN
ana yüklenicili¤inde yürütülen alçak
ve orta irtifa hava savunma füze
sistemleri projelerinde son durum
nedir? Milli füzelerimize ne zaman
kavuﬂaca¤›z?

Necmettin BAYKUL: Biliyorsunuz Alçak
ve Orta ‹rtifa Hava Savunma Füze Sistemi projelerinde imzalar, 20 Haziran
2011’de at›ld›. Sistem tasar›m çal›ﬂmalar›na baﬂlayal› da yaklaﬂ›k 1 y›l oldu.
Sistemlerde
kullan›lacak
füze,
ROKETSAN; füzede kullan›lacak Görüntülü K›z›lötesi Aray›c› Baﬂl›k ise
ASELSAN sorumlulu¤unda. Projeler
kapsam›nda, ﬂu anda s›n›rl› say›da ülkede mevcut olan hava savunma füzesi geliﬂtirme ve üretim kabiliyeti kazanaca¤›z.
Hava savunma sistemi geliﬂtirmek, farkl› mühendislik disiplinlerinin, etkin proje
yönetim ve sistem mühendisli¤i çat›s› alt›nda bir araya getirilerek zorlu tasar›m,
entegrasyon ve test aﬂamalar›n›n tamamlanmas›yla baﬂar›labilecek uzun
bir süreç. ‹lk füze uçuﬂ denemeleri ve tasar›m do¤rulama testlerinin ard›ndan,
2017 y›l›ndan itibaren de pilot sistemlerin envantere al›nmas› planlan›yor.
Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN'›n, muharip
platformlarda “dost-düﬂman” ayr›m›

yapan bir sistem geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›nda son durum nedir?

Necmettin BAYKUL: NATO’daki geliﬂmelere paralel olarak, Dost Düﬂman
Tan›ma Tan›tma (Identification Friend or
Foe / IFF) sisteminin milli imkânlarla
geliﬂtirilmesi görevi, MSB taraf›ndan
ASELSAN’a verildi. ASELSAN’›n üretti¤i
milli IFF sorgulay›c› ve cevaplay›c› cihazlar›n, donan›mlar›n›n yan› s›ra tüm
yaz›l›mlar› da milli olarak geliﬂtirildi. ‹lk
parti milli IFF cevaplay›c› cihaz›n›n uçuﬂ
testlerini baﬂar›yla tamamlad›k ve bu
y›l›n Ocak ay›nda da uçuﬂa elveriﬂlilik
onay›n› ald›k. Geliﬂtirdi¤imiz IFF sorgulay›c› ve cevaplay›c› cihazlar›n›n, önümüzdeki y›llardan itibaren seri üretimine baﬂlanmas› ve TSK’n›n çeﬂitli hava,
kara ve deniz platformlar›nda kullan›lmas› planlan›yor. ASELSAN’›n yeni nesil IFF sistemini ürün ailesine kazand›rmas›yla birlikte, Türkiye, dünyada bu cihaz› geliﬂtiren 5 ülke aras›ndaki yerini
de alm›ﬂ oldu.
Ümit BAYRAKTAR: Geçti¤imiz günlerde
KMS teslimatlar›n› tamamlad›n›z.
Bu proje için neler söylemek istersiniz?

Necmettin BAYKUL: ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen ve Türkiye’nin ilk milli
hava savunma sistemi olan KMS’lerin
son 5 tanesini de törenle TSK’ya teslim
ettik. Alçak irtifa hava savunmas›n›n
önemli bir kuvvet çarpan› olan KMS sistemi, temel silah olarak Stinger füzesini
kullanan ve tüm fonksiyonlar› bilgisayar
denetimli, yüksek teknolojiye dayal›, geliﬂmiﬂ bir hava savunma sistemi. 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 geçmiﬂti.
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da tercihi oldu. Hollanda Kraliyet Ordusu, KMS’den çok memnun. Hollanda için garanti sonras› bak›m-onar›m
ve yedek parça tedarikine devam ediliyor. Bunun 10 kat› büyüklü¤ündeki
yurt içi KMS projesi için de TSK ile
benzer bir sözleﬂme yapman›n ümidini
taﬂ›maktay›m.
Ümit BAYRAKTAR: ASELPOD projesinde
mevcut durum ve projenin gelece¤ine
iliﬂkin bilgi verir misiniz?

ASELPOD Hedefleme Podu
Geliﬂtirme ve Entegrasyon
projesinde, geliﬂtirme aﬂamas›
tamamland› ve do¤rulama
aﬂamas›na geçildi. Eylül ay›nda,
sistem, CN235 uça¤› üzerine
tak›larak, mühendislik amaçl›
test uçuﬂlar›na baﬂlan›lacak.
Projenin 2013’ün ikinci yar›s›nda
tamamlanmas› hedefleniyor.
Prototip geliﬂtirme dönemi ve seri
üretim hatt› kalifikasyon onay› kapsam›nda, zorlu testlere ve sahra denemelerine tabi tutulan KMS sistemleri,
bugüne kadar yap›lan at›ﬂlar›n tümünde tam isabet kaydederek, büyük
bir baﬂar› kazand›. KMS sistemi, 2005
y›l›nda aç›lan ihalede, iki Alman firmas›n› eledi ve Hollanda ordusunun
ASELPOD’un do¤rulama aﬂamas› çal›ﬂmalar›,
halen devam ediyor.
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Necmettin BAYKUL: ASELPOD Hedefleme Podu Geliﬂtirme ve Entegrasyon
projesinde, geliﬂtirme aﬂamas› tamamland› ve do¤rulama aﬂamas›na geçildi.
Eylül ay›nda, sistem, CN235 uça¤› üzerine tak›larak, mühendislik amaçl› test
uçuﬂlar›na baﬂlan›lacak. Projenin
2013’ün ikinci yar›s›nda tamamlanmas›
hedefleniyor.
Bilindi¤i üzere, ASELPOD sistemleri,
F-4E/2020 ve F-16 savaﬂ uçaklar›na entegre edilecek. F-4E/2020 ve F-16 uçaklar›na entegrasyon konusunda, 1’inci
Hava ‹kmal Bak›m Merkezi Komutanl›¤›
ile birlikte çal›ﬂ›yoruz.
Öte yandan, PO III program› kapsam›nda modernize edilen F-16 uçaklar›na
ASELPOD entegrasyonu için SSM’nin de
deste¤i alt›nda Lockheed Martin firmas›
ile ortak çal›ﬂma baﬂlat›ld›. Bu çal›ﬂman›n sonucunda, ASELPOD’un, hem modernize edilecek F-16’lar üzerinde kullan›labilmesi hem de uluslararas› piyasada say›l› yeni nesil hedefleme podlar›ndan biri olarak yerini almas› amaçlan›yor.
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n
ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik olarak
ASELPOD’un seri üretimi konusunda da
SSM ile görüﬂmelerimiz devam ediyor.
Seri üretime 2014 y›l› içerisinde baﬂlan›labilece¤ini öngörüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN’›n
yürüttü¤ü insans›z hava arac› (‹HA)
alt sistemlerine yönelik çal›ﬂmalarda
hangi noktaya gelindi?

ASELSAN

Necmettin BAYKUL: ‹HA sistemlerinde
kullan›lan elektronik ve elektro-optik
sistemlerin geliﬂtirilmesi ve üretilmesine yönelik çal›ﬂmalar yürütüyoruz. Bu
kapsamda yap›lan çal›ﬂmalar›m›zla ilgili ﬂunlar› söyleyebilirim:
I Özgün olarak geliﬂtirdi¤imiz
ASELFLIR-300T termal görüntüleme
sistemi, hâlihaz›rda Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤› taraf›ndan kullan›lan
Heron platformlar›na entegre
edilmiﬂ durumda. ASELFLIR-300T
sistemleri, ANKA ‹HA’s›nda da
kullan›lmak üzere TUSAﬁ’a
teslim edildi.
I ANKA ‹HA’s›nda kullan›lan görev
bilgisayarlar›, ASELSAN taraf›ndan
tasarland›, üretildi ve teslim edildi.
I ‹nsans›z ve insanl› hava
platformlar›nda kullan›lmak üzere,
ASELSAN Hava Ataletsel Navigasyon
Sistemi ANS-510’un geliﬂtirme
ve test çal›ﬂmalar› tamamland›.
Söz konusu sistemlerin, ANKA
seri üretim projesi kapsam›nda da
kullan›lmas› planlan›yor.
I ASELSAN’da, hâlihaz›rda mevcut
navigasyon, güdüm ve kontrol
teknoloji altyap›lar› kullan›larak
‹HA’lar için özgün uçuﬂ / görev
yönetimi yaz›l›m› ve donan›m›n›n
geliﬂtirme ve test çal›ﬂmalar›
yürütülüyor. Bu çal›ﬂmalar
sonucunda, ‹HA’lar için milli yaz›l›m
ve donan›m›n kullan›ld›¤› özgün bir
otopilot sistemi de geliﬂtirilmiﬂ
olacak.
I Sabit ve döner kanatl› ‹HA’larda
kullan›lmak üzere, 1 kg a¤›rl›¤›nda ve
stabilizasyona sahip, termal ve
gündüz görüntüleme yapan
ASELSAN Mini Gimbal sisteminin
geliﬂtirme çal›ﬂmalar› da devam
ediyor.
Ümit BAYRAKTAR: IDEF 2007’de
sözleﬂmesi imzalanan Kaska Entegre
Kumanda Sistemi AVCI’n›n son durumu
ve sonras›nda Thales ile imzalad›¤›n›z
TopOwl anlaﬂmas› kapsam›nda
yürüttü¤ünüz çal›ﬂmalar›n geldi¤i
son nokta hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?

Necmettin BAYKUL: AVCI projesinin
sözleﬂmesi IDEF’te imzalanm›ﬂt›. Ancak
ATAK proje takviminin, AVCI projesinde
yap›lacak teslimatlardan daha önce
MSI Dergisi - A¤ustos 2012

www.milscint.com

yon, teslimat, ilgili hizmetler, yer ve
uçuﬂ testleri deste¤inin TUSAﬁ’a temini de ASELSAN taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek.
Projede, MGB’nin geliﬂtirilmesinin yan› s›ra aviyonik seviye sistem mühendisli¤i,
aviyonik cihazlar›n tedariki ve MGB’ye entegrasyonu, Sistem Entegrasyon Laboratuvar› (SEL) kurulumu ve tüm sistemin
SEL’de testlerinin gerçekleﬂtirilmesi görevlerini de üstlenmiﬂ durumday›z.

©

IDEF 2011’de,
kara havac›
pilotlar AVCI
kaska entegre
kumanda
sistemini
denerken.

ASELSAN

kaska entegre kumanda sistemleri gerektirmesi nedeniyle ATAK helikopterinin ilk parti teslimatlar› için, belli say›da
Thales’in TopOwl ürününün haz›r al›m›
gündeme geldi.
Sonras›nda ise Thales’ten ürünlerin tamam›yla haz›r al›nmas› yerine, AVCI sisteminin, ASELSAN taraf›ndan özgün
olarak geliﬂtirilen elektronik birim, yaz›l›m, temel kask birimi ve bunun üzerinde yer alan Hibrit (optik-ataletsel) Kafa
Takip Modülü gibi kritik birimlerinin,
Thales ürünü görüntüleme opti¤i ile entegre edilerek, AVCI FAZ 1 sistem konfigürasyonunun oluﬂturulmas›na karar
verildi. Ayr›ca, yine Thales ile yap›lan
anlaﬂma çerçevesinde, bahse konu optik görüntüleme biriminin de ASELSAN
tesislerinde üretilmesi karara ba¤land›.
AVCI FAZ 2 sistemi ise AVCI sözleﬂmesi
ile tan›mlanan ve AVCI FAZ 1 konfigürasyonundaki Thales’in görüntüleme
opti¤i yerine, ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen görüntüleme opti¤inin tak›lma-

Ümit BAYRAKTAR: Özgür olarak da
bilinen Milli Görev Bilgisayar› Geliﬂtirme
projesi kapsam›nda, ASELSAN hangi
çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtiriyor?

Necmettin BAYKUL: Özgür projesi, Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› envanterinde
bulunan F-16C uça¤›n›n aviyonik modernizasyonunu kaps›yor. Proje kapsam›nda, Milli Görev Bilgisayar› (MGB)
donan›m› ve yaz›l›m› geliﬂtirilmesi;
“Çok Fonksiyonlu Renkli Ekran” donan›m› ve yaz›l›m› geliﬂtirilmesi; ilgili aviyonik ekipman tedariki, üretim, geliﬂtirme, test, kalifikasyon, dokümantas-

Necmettin BAYKUL: Mevcut ASELFLIR
serisi, üç ana üründen oluﬂuyor:
I Üzerinde sadece 8-12 mikron uzun
k›z›lötesi dalga boyunda çal›ﬂan
k›z›lötesi kamera bulunan
ASELFLIR-200 12 inç konfigürasyonu,
I K›z›lötesi kameraya ilave olarak
üzerinde gündüz kameras› ve lazer
mesafe ölçme birimi bulunan
ASELFLIR-200 13 inç
konfigürasyonu ve
I Üzerinde yüksek çözünürlüklü
k›z›lötesi kamera, gündüz kameras›,
spotter (uzaktan teﬂhis) kameras›,
lazer iﬂaretleme ve mesafe ölçme
birimi ile lazer nokta izleme biriminin
bulundu¤u ASELFLIR-300T sistemi.
ASELFLIR-300T’nin, bir de ayn› alg›lay›c›lar› bulunduran ve deniz koﬂullar›na
uyum sa¤lam›ﬂ bulunan ASELFLIR-300D
versiyonu bulunuyor. ASELFLIR ailesi,
belli görevlerin icras›na yönelik olarak tasarlanm›ﬂ ve bu amaca yönelik teknoloji
ile donat›lm›ﬂt›r. Benzer görevleri icra
eden ve teknolojiyi kullanan di¤er sistemlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, aile üyelerinin,
eﬂde¤er a¤›rl›klarda oldu¤u görülebilir.
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ASELFLIR-300T,
ANKA ‹HA’s› üzerinde
görülüyor.
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ASELFLIR-300T sistemi

s› ile elde edilecek konfigürasyondur.
Gelinen aﬂamada, AVCI FAZ 1 ürünlerinin ATAK helikopterleri için teslimat›na
baﬂlanm›ﬂ olup, sistemin, TUSAﬁ taraf›ndan yap›lan uçuﬂ ve at›ﬂ testlerinde
çok baﬂar›l› performans sergiledi¤ini
söyleyebilirim. AVCI FAZ 2 konfigürasyonunun da üretime al›nma çal›ﬂmalar›
devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: ASELFLIR ailesinin
son durumu hakk›nda bilgi verir misiniz?
Özellikle hava platformlar›nda kullan›ma
yönelik hafifletilmeleri alan›nda ne gibi
ilerlemeler kaydedildi?

www.savunmahaber.com
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ﬁunu rahatl›kla ifade edebilirim ki,
ASELFLIR ailesi, bugüne kadar, kendisinden
beklenenleri fazlas› ile yerine getirmiﬂtir.
ASELSAN, Ar-Ge gelene¤inin bir parças› olarak, bir ürünün tasar›m›n› tamamlamas›n›n hemen sonras›nda, daha geliﬂmiﬂ yeni bir ürünün tasar›m›na baﬂlar. ASELFLIR ailesinde de benzeri çal›ﬂma yap›yoruz. Yeni sistemlerin hava
ve deniz platformlar›ndaki yerlerini,
yaklaﬂ›k 20 ay gibi k›sa bir süre içerisinde almaya baﬂlamas›n› hedefliyoruz.
Yeni sistemler için, konsept tasar›m aﬂamas›nda rakip sistemleri inceledik ve potansiyel platformlara iliﬂkin isterleri belirledik. Yenilikçi tasar›m yaklaﬂ›m›yla söz
konusu sistemlerin, müﬂteri beklentilerini azami oranda karﬂ›lamalar› ve rakip
sistemlerden daha yüksek performansl›
olmalar› için çal›ﬂ›yoruz. Kullan›lan sistemlerden elde etti¤imiz tecrübeler, teknolojideki yenilikler ve kullan›c›dan gelen
geri beslemeler de yeni sistemlerimizin
tasar›mlar›na ivme kazand›rmaktad›r.
‹lk aﬂamada, 3-5 mikron orta k›z›lötesi

ASELSAN
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(Soldan sa¤a) Ulaﬂt›rma, Denizcilik ve Haberleﬂme Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Talat Ayd›n, ASELSAN Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Necmettin Baykul, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve TÜRKTRUST Yönetim Kurulu Baﬂkan› Sabri
Demirezen, “Say›sal Takograf Cihaz› Projesi” imza töreninde.
yapacak ve çok yüksek menzil perfor- Türkiye’nin 1 milyar avrosunun da yurt
mans›na ihtiyac› olan insanl› / insans›z içinde kalmas›n› sa¤layacak.
hava platformlar›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›la- Bu projenin k›sa sürede gerçekleﬂmeyacak.
siyle ülkemizden önemli miktarda döviz
ç›k›ﬂ›n› önlemiﬂ olaca¤›z. Bunu bir tak›m
Dünyada sadece 4 ülke taraf›ndan üretilebilen say›sal takograf cihaz›, halinde baﬂaraca¤›z.

ASELSAN, TOBB iﬂtiraki TOBB UND Lojistik Yat›r›m A.ﬁ. ve
TÜRKTRUST aras›nda imzalanan iﬂ birli¤i sözleﬂmesi ile
Türkiye’de de üretilecek. ASELSAN taraf›ndan üretilecek say›sal
takograflar, Türkiye’nin 1 milyar avrosunun da yurt içinde kalmas›n›
sa¤layacak.
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dalga boyunda çal›ﬂan, iki farkl› k›z›lötesi
kamera ile donat›lacak ASELFLIR-135 ve
ASELFLIR-235 sistemlerinin tasarlanarak üretime aktar›lmas› düﬂünülüyor.
Bu sistemler, orta k›z›lötesi dalga boyunda çal›ﬂan k›z›lötesi kameralar› ile
uzun k›z›lötesi dalga boyunda çal›ﬂan k›z›lötesi kameral› sistemlere göre, daha
hafif ve küçük olacaklar. Her iki sistem
de sadece taret biriminden oluﬂacak
olup, ASELFLIR-135 sisteminin a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k 35 kg; ASELFLIR-235 sisteminin ise yaklaﬂ›k 55 kg olmas› bekleniyor. ASELFLIR-135 sistemi ile daha düﬂük maliyetli ve hafif çözümler arayan
platformlar›, örne¤in sahil güvenlik botlar›n›, polis helikopterlerini ve taktik s›n›f ‹HA’lar› hedefliyoruz. ASELFLIR-235
ise daha yüksek performansl› bir hedefleme (niﬂangâh) sistemi olup, hedefleme ihtiyac› olan insanl› / insans›z hava
araçlar›nda ve deniz platformlar›nda
kullan›labilecek.
ASELFLIR-135 ve ASELFLIR-235 sistemlerinin ard›ndan da ASELFLIR-335 sistemini geliﬂtirmeye baﬂlamay› planl›yoruz.
ASELFLIR-335, çok yüksek irtifada görev
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Ümit BAYRAKTAR: ASELSAN'›n
geliﬂtirdi¤i teknolojilerin sivil alanda da
kullan›m›na rastlamak mümkün.
Bu paralelde, geçti¤imiz ay sözleﬂmesini
imzalad›¤›n›z Say›sal Takograf projesi
hakk›nda bilgi verir misiniz?

Necmettin BAYKUL: Ocak ay›nda, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›mlanan yönetmelik gere¤ince, 2014
y›l›ndan itibaren, yurt içinde, yük ve yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda kullan›lan, 3,5 ton
üzeri taﬂ›ma kapasitesine sahip kamyon
ve kamyonetler ile 9 ve daha fazla yolcu
taﬂ›yan minibüs ve otobüslerin, AB standartlar›nda say›sal takograf kullanmas›
zorunlu hale geldi.
Takograflar› de¤iﬂecek yaklaﬂ›k 1 milyon araç ile trafi¤e yeni ç›kacak araçlarda kullan›lacak ithal takograflar›n
maliyeti, 1 milyar avro olarak hesaplan›yor. Dünyada sadece 4 ülke taraf›ndan üretilebilen say›sal takograf cihaz›,
ASELSAN, TOBB iﬂtiraki TOBB UND
Lojistik Yat›r›m A.ﬁ. ve TÜRKTRUST aras›nda imzalanan iﬂ birli¤i sözleﬂmesi ile
Türkiye’de de üretilecek. ASELSAN taraf›ndan üretilecek say›sal takograflar,

Ümit BAYRAKTAR: Yurt savunmas›na
oldu¤u kadar e¤itime de katk›lar›n›z var.
K›saca bu konuya da de¤inir misiniz?

Necmettin BAYKUL: Deprem felaketi ile
sars›lan Van’a destek olmak amac›yla
Erciﬂ ‹lçesi’nin Örene Mahallesi’ne çelik
konstrüksiyon sistemi ile 32 derslikli bir
ilkö¤retim okulu yapt›r›yoruz. Daha önce de Ankara Macunköy’de, deprem felaketini yaﬂam›ﬂ Sakarya’da ve Pakistan’›n Keﬂmir eyaletindeki Abbadobat
kentinde ilkokullar yapt›rm›ﬂt›k. Türkiye’nin gelece¤inin e¤itimli nesillerden
geçti¤ine inan›yor ve ASELSAN ad›n›n
e¤itim kurumlar›nda yaﬂamas›ndan gurur duyuyoruz.
Ümit BAYRAKTAR: Eklemek istedi¤iniz
baﬂka bir konu var m›?

Necmettin BAYKUL: MSI Dergisi, çok
önemli bir görev üstlenmiﬂ durumda ve
sektörün iç iletiﬂimini sa¤l›yor. Ayr›ca
bizleri ve faaliyetlerimizi, uygun bir dille
kamuoyuna anlatarak, çok önemli bir
hizmeti de gerçekleﬂtiriyorsunuz. Çal›ﬂmalar›n›z› yak›ndan izliyorum ve çok baﬂar›l› buluyorum. Baﬂar›lar›n›z›n artarak devam etmesini diliyorum.

ASELSAN Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Necmettin Baykul’a, vermiﬂ oldu¤u
doyurucu bilgiler için okuyucular›m›z
ad›na teﬂekkür ediyoruz.
www.milscint.com

ÖZEL HABER

MELTEM’de Geçmiﬂi B›rak›p
Gelece¤e Bakma Zaman›
Grumman S-2 Tracker uçaklar›n›n 1990’l› y›llarda envanter d›ﬂ›na al›nmas›ndan
günümüze kadar geçen zamanda deniz karakol uça¤› yetene¤inden mahrum
kalan Türk Deniz Kuvvetleri, sözleﬂmesi 2002 y›l›n›n Eylül ay›nda imzalanan
MELTEM-2 projesiyle bu eksikli¤in giderilmesi için sab›rl› bir bekleyiﬂe baﬂlad›.
Deniz karakol uçaklar›n›n ilk sürümlerinin teslim edilmeleri nedeniyle
Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ)’ta 18 Temmuz’da düzenlenen tören,
bu bekleyiﬂte mutlu sona bir ad›m daha yaklaﬂ›ld›¤›n› gösterdi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

ELTEM-1 projesi kapsam›nda TUSAﬁ’ta
üretilen 9 adet
CN235-100M uça¤›ndan 6 tanesinin Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›) için
deniz karakol uça¤› (DKU), 3
tanesinin de Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› (S.G.K.l›¤›) için
deniz gözetleme uça¤› olarak
modifiye edilmesini ve
10 adet ATR-72 uça¤›n›n
DKU olarak modifiye edilmesini öngören MELTEM-3
projesinde kullan›lacak sistemlerin tedarik edilmesini
kapsayan MELTEM-2 sözleﬂmesi, 6 Eylül 2002 tarihinde imzaland›. Projenin
ana yüklenicisi Frans›z
Thales firmas› olurken, baﬂ-

M
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l›ca Türk altyüklenicileri aras›nda HAVELSAN, TUSAﬁ,
ASELSAN ve MilSOFT yer ald›.
Proje süresince, uçaklar›n
performans› ve görev yetenekleri ile ilgili çeﬂitli güçlükler ve sorunlar s›kl›kla
kamuoyuna yans›d›. Bunlarla
ilgili sürdürülen çeﬂitli görüﬂmeler sonucunda, en sonuncusu 2009 y›l›nda yap›lan
sözleﬂme de¤iﬂiklikleri ile
DKU’lar›n yeteneklerinde baz› de¤iﬂikliklere gidilmesi ve
bu uçaklar›n iki sürüm halinde teslim edilmesi; baz› yeteneklerin yer almad›¤› ilk sürümü, uça¤›n tüm yeteneklerine kavuﬂaca¤› ikinci ve son
sürümün takip etmesi kararlar› al›nd›.

Bu kararlar do¤rultusunda,
ilk sürüme göre modifiye
edilen 4 adet DKU’nun sonuncusunun da resmi olarak
Dz.K.K.l›¤›na teslim edilmesi
nedeniyle, 18 Temmuz’da
TUSAﬁ’ta bir tören gerçekleﬂtirildi. Törene, projede yer
alan firmalar›n temsilcilerinin yan› s›ra Dz.K.K.l›¤›
Hava Platformlar› Onar›m
Baﬂkan› Alb. Faruk Baytürk,
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) Uçak Daire Baﬂkan›
Yakup Taﬂdelen, Frans›z savunma tedarik kurumu DGA
(Direction Générale de
l'Armement) temsilcisi Pierre
Lusseyran baﬂta olmak üzere Türk ve Frans›z yetkililer
kat›ld›.

Platform TUSAﬁ’tan,
Sistem Thales’ten
Kürsüye ilk olarak TUSAﬁ
Özel Görev Uçaklar› Program
Müdürü Serdar Taﬂbilek geldi. MELTEM-2 projesinde
TUSAﬁ’›n iﬂ pay›ndan bahseden Taﬂbilek; güç da¤›t›m
sisteminden, ›ﬂ›kland›rmadan, kabin içi donat›mdan,
malzeme tedarikinden, tak›m tasar›m› ve üretiminden,
kablajdan, seri üretim uçaklar›n›n modifikasyonundan,
e¤itimden, teknik yay›nlardan ve yer ve uçuﬂ testlerine
destek vermekten sorumlu
olduklar›n› anlatt›. Taﬂbilek,
üretim rakamlar›ndan da örnekler vererek, yaklaﬂ›k
3900 parça ürettikleri, 400
www.milscint.com

Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM) Uçak Daire Baﬂkan› Yakup Taﬂdelen

TUSAﬁ
Özel Görev
Uçaklar›
Program Müdürü
Serdar Taﬂbilek

MELTEM, Size Güç
Katan Bir Rüzgârd›r

ﬂiklikler sonras›nda ortaya ç›kan yeni takvime uyumlu olarak teslimatlar› gerçekleﬂtirdiklerini de vurgulad›.
Konuﬂmas›n›n
sonunda,
kendisinin de amatör bir denizci oldu¤unu belirten
Pommellet, rüzgâr olarak
Meltem’in özelliklerinden bahsetti. Pommellet, Meltem’in
güçlü ve zorlu bir rüzgâr olabildi¤ini, fakat nas›l ele al›naca¤› bilindi¤inde, Meltem’in
size h›z kazand›raca¤›n› ve
sizi ulaﬂmak istedi¤iniz yere
götürece¤ini söyledi.
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Törenin bir sonraki konuﬂmac›s›, Thales Havac›l›k Sistemleri Baﬂkan› Pierre Eric
Pommellet oldu. Pommellet,
operasyonel güvenlik ve kalite standartlar›n›n ne kadar
yüksek oldu¤unu bildikleri
Dz.K.K.l›¤›na 20 y›l› aﬂk›n bir
süredir su üstü platformlara

yönelik sistemler sa¤lad›klar›n› hat›rlatarak, MELTEM-2
projesinde ileri teknolojili bir
hava sistemi teslim ederek bu
iﬂ birli¤ini geniﬂlettiklerini belirtti. Projede yaﬂanan zorluklar› çözmek için tüm Thales
ekiplerini adeta teyakkuz durumuna geçirerek çal›ﬂt›klar›n› anlatan Pommellet, baﬂta
Dz.K.K.l›¤›, SSM, DGA ve proje ortaklar› olmak üzere bir
tak›m halinde çal›ﬂarak bugünlere geldiklerini ifade etti.
Pommellet, proje sözleﬂmesinde 3 y›l önce yap›lan de¤i-

©
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tamamlanmas›n›n ard›ndan,
uçaklar›n bak›m hizmetini
vermeye talip olduklar›n› da
sözlerine ekledi.

Dz.K.K.l›¤›
Hava Platformlar›
Onar›m Baﬂkan›
Alb. Faruk Baytürk

Tüm Foto¤raflar:

kablaj seti teslim ettikleri,
her uçak için 800’den fazla
montaj iﬂlemi gerçekleﬂtirdikleri, 1400’ü aﬂk›n çizim ve
240 mühendislik raporu teslim ettikleri bilgilerini iletti.
Dünya üzerinde DKU platformlar›na ihtiyaç duyan ülke
say›s›ndaki art›ﬂa dikkat çeken Taﬂbilek, platformlar›
TUSAﬁ’›n modifiye edece¤i
ve
görev
sistemlerini
Thales’in sa¤layaca¤› bir
model çerçevesinde çal›ﬂmaya haz›r olduklar›n› belirtti. Taﬂbilek ayr›ca, teslimat›n

DGA temsilcisi
Pierre Lusseyran
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Fransa, Türkiye ile
Askeri ‹liﬂkileri
Geliﬂtirmeye Haz›r
MELTEM-2 projesinde geliﬂtirilen uçaklar›n uçuﬂa elveriﬂlilik sertifikasyonu, Fransa’da, DGA sorumlulu¤unda
gerçekleﬂiyor. Ana yüklenici
Thales, nihai olarak SSM’ye
karﬂ› sorumlu olmakla birlikte, sertifikasyon konusunda
DGA’ya karﬂ› bir sorumluluk
da taﬂ›yor. Törende söz alan
DGA temsilcisi Pierre Lusseyran sözlerine, MELTEM-2
sözleﬂmesi imzaland›¤› s›rada, DGA’da füze test merkezinin yöneticisi olarak görev
yapt›¤›n› ve yaklaﬂ›k 10 y›l
sonra projenin teslimat törenine kat›laca¤›n› o zamanlar
akl›ndan geçirmedi¤ini belirterek baﬂlad›. MELTEM-2
projesi kapsam›nda sözü
edilen platform ve sistemlerin kullan›m› konusunda
Türkiye ile Fransa aras›ndaki
benzerliklere dikkat çeken
Lusseyran, Fransa’n›n da sipariﬂ etti¤i ek CN235 uçaklar›n› teslim almakta oldu¤unu
ve deniz karakol uçaklar›
Atlantique 2’lerin de modernize edilmelerinin söz konusu oldu¤unu belirterek bu
durumun, Fransa’n›n platforma ve sisteme olan güvenini gösterdi¤ini söyledi. Projede yaﬂanan güçlükler karﬂ›s›nda, Thales’in proje ekibinin verimlili¤ini artt›rmak ve
teknik baﬂar›m› garantile-
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Thales Havac›l›k
Sistemleri Baﬂkan›
Pierre Eric Pommellet ve
Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM)
Uçak Daire Baﬂkan›
Yakup Taﬂdelen

mek için tüm proje organizasyonunu
de¤iﬂtirdi¤ini,
DGA’n›n da tüm süreci, Fransa için yap›lan bir proje gibi
önem ve öncelik vererek izledi¤ini anlatan Lusseyran,
2009 y›l›nda yap›lan de¤iﬂikliklerin de DGA taraf›ndan
önerildi¤ini ifade etti.
Lusseyran, MELTEM-2 projesinin, DGA’n›n, gelecek projelerde Türkiye için sa¤layabilece¤i katk›lar› da gözler önüne serdi¤ini vurgulad›.
Türk-Frans›z askeri iliﬂkilerine de de¤inen Lusseyran,
bu teslimat ile iliﬂkilerin bir
aﬂama daha kaydetti¤ini, ilk
NATO tatbikat›nda, deniz karakol görevlerinde yap›lacak
iﬂ birli¤i ile Fransa’n›n ve
Türkiye’nin bu konudaki yeteneklerini gözler önüne sermek istediklerini belirtti.

MELTEM-2
Düzlü¤e Ç›kt›,
S›ra MELTEM-3’te
SSM Uçak Daire Baﬂkan› Yakup Taﬂdelen, törende k›sa
bir konuﬂma yaparak, ilk sürümde teslim edilen uçaklar›n, nihai sürümde gelecek
sene teslim edileceklerini;
S.G.K.l›¤›n›n uçaklar›n›n teslimatlar›n›n da bu y›l sonunda baﬂlayaca¤›n› belirtti.
Projede bu noktaya gelinmesi s›ras›nda gösterdikleri sab›r için Dz.K.K.l›¤› ve S.G.K.l›¤›na özel olarak teﬂekkür
eden Taﬂdelen, ayr›ca projede eme¤i geçen tüm taraflara teﬂekkür ve tebriklerini
iletti.
Tören sonras›nda, MELTEM-3
projesi ile ilgili de k›saca bilgi ald›¤›m›z Taﬂdelen, projedeki mevcut durumun,

Dz.K.K.l›¤›n›n da harekat ihtiyac›n› gözden geçirmesi ile
tekrar masaya yat›r›ld›¤›n›,
Alenia Aeronautica ile müzakerelerin devam etti¤ini söyledi. Müzakerelerin, 10 yerine 6 adet DKU tedarik edilmesi, bunlar›n yan›nda
2 adet uça¤›n da e¤itim ve
özel amaçlarla kullan›m için
al›nmas› ve bu 2 uça¤›n modifikasyonun da projeye dâhil
olmas› üzerinden yürütüldü¤ünü anlatan Taﬂdelen,
program bedelinde bir de¤iﬂiklik olmayaca¤›n›, uçak say›s›n›n azalmas› ile ortaya ç›kan fark›n, DKU’lar d›ﬂ›nda
al›nacak 2 uça¤›n modifikasyonu, 3,5 y›ll›k performans
bazl› lojistik hizmetleri ve
program genelinde ileride
ihtiyaç duyulacak yedek parçalar için kullan›laca¤›n› belirtti. Taﬂdelen, müzakerelerin yak›nda tamamlanmas›n›n ve sözleﬂme de¤iﬂikliklerinin Temmuz ay› sonu ya da
A¤ustos ay› baﬂ›nda imzalanmas›n›n beklendi¤ini de ifade
etti.

Dz.K.K.l›¤›
Gelece¤e Bak›yor
Kürsüye
son
olarak
Dz.K.K.l›¤› Hava Platformlar›
Onar›m Baﬂkan› Alb. Faruk
Baytürk geldi. MELTEM-2
projesinin karmaﬂ›kl›¤› ve
büyüklü¤üne dikkat çeken
Baytürk, dünyadaki benzer
projelerin de önemli güçlükler ve gecikmeler yaﬂad›¤›n›n
görüldü¤ünü ifade etti. Baytürk, MELTEM-2 projesinin,
MELTEM program›n›n en kritik safhas› oldu¤unu, bu projede, Dz.K.K.l›¤›nda kullan›lacak olan hava platformlar›n›n görev sistemlerinin ortaya ç›kt›¤›n›, entegre edildi¤ini
ve tüm uçaklar için üretimlerinin yap›ld›¤›n› belirtti. Baytürk sözlerini, gelecek sene
içinde uçaklar›n iki adet
Mk 46 torpidosu taﬂ›yabilecek yetenekte teslim edilmelerini beklediklerini vurgulayarak tamamlad›.
Tören, plaket takdimi ve kokteyl ile sona erdi.
www.milscint.com

FARNBOROUGH
2012 ÖZEL

Farnborough’da
‹niﬂler ve Ç›k›ﬂlar
Bir Arada Yaﬂand›
Dünyan›n önde gelen havac›l›k fuarlar›ndan biri olan
Farnborough International Airshow, sivil havac›l›k ve
savunma sektörlerine ayr› mesajlar verdi. Sivil havac›l›k
sektörü, 2010 y›l›nda gerçekleﬂtirilen bir önceki fuara göre
önemli bir geliﬂim gösterirken, savunma sektörü pek de
iyi bir performans göstermedi. Londra’da yak›nlar›ndaki
Farnborough’da konumlanan ve 9-13 Temmuz tarihleri
aras›nda ticari bölümü, 14-15 Temmuz tarihleri aras›nda da
halka aç›k bölümü gerçekleﬂtirilen fuarda, bu y›l 1506 firma
ve kurum stant açt›. Bu say›, 2010 y›l›nda 1450 idi.
Fuara 46 ülkeden 70 delegasyon kat›l›rken fuar›n ziyaretçi
say›s›, sektör genelinde al›nan tasarruf tedbirleri nedeniyle,
beklendi¤i gibi yüzde 9 oran›nda düﬂtü.
Savaﬂ B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com - K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Fuar›n Y›ld›z› Sivil Havac›l›k

ADS Baﬂrolde

Türkiye’den 4 Firma Kat›ld›

‹ngiltere’nin havac›l›k, savunma ve güvenlik endüstrilerinin ticaret organizasyonu ADS, alt kuruluﬂu taraf›ndan organize
edilen Farnborough fuar›n›n ev sahibi konumundayd›. Fuara
116 ‹ngiliz firmas›n›n kat›l›m›n› sa¤layan ADS, üyelerinin fuar›
en iyi ﬂekilde geçirmeleri için çaba sarf etti. Bu y›lki fuar›n aç›l›ﬂ›n›, ‹ngiltere Baﬂbakan› David Cameron yapt›. Uzun süredir
ilk defa ‹ngiltere Baﬂbakan› taraf›ndan aç›lan fuar›, ayr›ca ‹ngiltere’den 16 bakan ve 31 milletvekili ile gölge kabine üyeleri
ziyaret ettiler. ADS, 13 Temmuz’da, 200 okuldan, yaﬂlar› 11 ile
21 aras›nda de¤iﬂen 7500 ö¤rencinin fuar› ziyaret etmesini ve
havac›l›k ile ilgili ilk elden bilgi edinmesini de sa¤lad›.

Fuara Türk kat›l›m›n›n ise Türkiye’nin havac›l›k sektöründeki
geliﬂmeler göz önüne al›nd›¤›nda, zay›f kald›¤› görüldü.
Farnborough’da, Türkiye’den sadece TUSAﬁ, TEI, myTECHNIC
ve EJS Turbomak firmalar› yer ald›. Özellikle sivil havac›l›k
alan›nda oldukça hareketli geçen fuarda, geliﬂen pazarda pay
almay› düﬂünen firmalar›n ya da onlar› temsil eden birlik, sanayi odas› gibi kurumlar›n yer almamas›, Türk havac›l›k sanayisinin tan›t›m› için önemli bir f›rsat›n kaç›r›lmas›na neden oldu. Türkiye’nin dolduramad›¤› boﬂlu¤un baﬂka ülkeler taraf›ndan dolduruldu¤u da belirtilmesi gereken notlar aras›nda
yer al›yor.

©

uar boyunca sözleﬂmeye
ba¤lanan, büyük ço¤unlu¤u sivil alandaki sipariﬂlerin maddi büyüklü¤ü
72 milyar dolara ulaﬂt›. Bu rakam, bir önceki fuarda 47 milyar dolar olarak gerçekleﬂmiﬂti. Fuar›n ‹ngiltere’ye ekonomik katk›s› ise 20 milyon sterlin olarak aç›kland›. Dünyan›n
en büyük geçici fuar alan›na
kurulan Farnborough, 4 ayl›k
bir çal›ﬂmay› ve 3600 ton malzemenin taﬂ›nmas›n› gerektirdi. Fuar kapsam›nda iki tane de tematik konferans düzenlendi.
Havac›l›k ve uzay temal› konferans 10 Temmuz’da, savunma ve
güvenlik temal› konferans ise 11 Temmuz’da gerçekleﬂtirildi.
Farnborough Asset Management
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Farnborough, Boeing’in yeni nesil 737 MAX ürün ailesinin sipariﬂ ata¤› yapt›¤› fuar oldu. Fuar süresince toplam 98 adet
sipariﬂ alan Boeing, tek koridorlu uçak pazar› için verdi¤i
mücadelede, Airbus’a biraz yaklaﬂma f›rsat› buldu. Airbus,
ATR ve Mitsubishi de sipariﬂ aç›s›ndan verimli bir fuar geçirdiler. Sivil helikopter sipariﬂleri de üreticilerinin yüzünü güldürdü.
Savunma alan›ndaki olumsuz sinyaller ise sipariﬂ say›s›ndan
de¤il, sektörün fuara yaklaﬂ›m›ndan kaynakland›. Northrop
Grumman, aylar öncesinde Farnborough’ya kat›lmayaca¤›n›
aç›klam›ﬂt›. ABD taraf›ndan gelen bir di¤er ilginç karar da
F-35’in, uçuﬂ gösterisi ya da statik sergi için fuara kat›lmamas› oldu. Fuarda, sadece uça¤›n tam ölçekli bir modeli yer
ald›. Özellikle ihracat pazarlar›nda aktif olmaya çal›ﬂan savunma firmalar› bulunsa da sektörün geneli aç›s›ndan
Farnborough’nun sönük geçti¤i de¤erlendirmesini yapabiliriz.

www.milscint.com

©
Farnborough Asset Management

HÜRKUﬁ Uluslararas› Arenada Tan›t›ld›

©

Aylin Ararat, Onur Demir, Yakup Taﬂdelen,
Muharrem Dörtkaﬂl› (Soldan sa¤a)
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uluslararas› alanda ﬂirket sat›n alma ve birleﬂme çal›ﬂmalar›nda kullanmay› planlad›klar›n› da sözlerine ekledi.
Daha sonra kürsüye gelen Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
Uçak Daire Baﬂkan› Yakup Taﬂdelen, HÜRKUﬁ program› ile ilgili bilgi verdi. Taﬂdelen, HÜRKUﬁ’un seri üretimi ile ilgili görüﬂmelere baﬂlad›klar›n›; Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› için yürütülen görüﬂmelerin yan› s›ra özellikle uça¤›n yak›n hava
deste¤i sürümü için Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› ile görüﬂmelere baﬂlamalar›n›n da söz konusu olabilece¤ini belirtti. Taﬂdelen, daha sonra kat›l›mc›lara HÜRKUﬁ’un hangardan ç›k›ﬂ
töreni ile ilgili k›sa bir film izletti.
Bas›n toplant›s›n›n son konuﬂmac›s› ise TUSAﬁ Uçak Grubu
Baﬂkan› Özcan Ertem oldu. Konuﬂmas›na Vecihi Hürkuﬂ’u tan›tarak baﬂlayan Ertem, daha sonra HÜRKUﬁ’un teknik özellikleri ile ilgili bilgiler verdi. Ertem, konuﬂmas›nda, HÜRKUﬁ’un rakiplerine göre üstün yönlerine, bu kapsamda ergonomik özelliklerine ve düﬂük h›z performans›na özellikle vurgu yapt›.
©
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Farnborough fuar›n›, yine özgün bir ürününü uluslararas› pazara sunma f›rsat› olarak kullanan TUSAﬁ, 2010 y›l›nda tan›t›m›n› yapt›¤› ANKA insans›z hava arac›n›n ard›ndan, bu y›l da
HÜRKUﬁ e¤itim uça¤›n›n uluslararas› tan›t›m›na odakland›.
TUSAﬁ, 10 Temmuz’da, fuar alan›nda, Milli Savunma Bakan
Yard›mc›s› Hasan Kemal Yard›mc› ve Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar’›n da kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Toplant›da ilk olarak kürsüye gelen TUSAﬁ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaﬂl›, firma ile ilgili bilgileri ve projelerinin son
durumunu anlatt›. TUSAﬁ’›n halka aç›lmas› hakk›nda da
önemli aç›klamalarda bulunan Dörtkaﬂl›, 2013 y›l› baﬂ›nda
TUSAﬁ hisselerinin yüzde 20’sini halka açacaklar›n›; hisselere
yat›r›m yapacaklar›n üçte ikisinin yurt d›ﬂ› kaynakl› fonlar olmas›n› beklediklerini; bu nedenle Eylül ay›ndan itibaren yurt
d›ﬂ›nda tan›t›m faaliyetlerine baﬂlayacaklar›n› söyledi. Dörtkaﬂl›, halka arz ile elde edilecek geliri, kapasite artt›r›m› ve
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Aero Sekur
Her Sektöre Hitap Etti
Aero Sekur

lar›n bulunmad›¤› yerlerde;
kapal›, iklimlendirilmiﬂ ve
KBRN korumas›na sahip bir
ﬂelter imkan› sunan ürün,
ihtiyaçlara göre de¤iﬂik boyutlarda ve de¤iﬂik kamuflaj
desenlerinde üretilebiliyor.
Aero Sekur yetkilileri, bu
ürünlerinin Northrop Grumman taraf›ndan, F-35 projesi çal›ﬂmalar› için de kullan›ld›¤›n› belirttiler. Firma,
helikopterler için geliﬂtirdi¤i ürünleri de fuarda sergiledi. Bunlardan yap›sal sa¤l›k izleme (Structural Health
Monitoring / SHM) sistemi,
5x5 mm boyutlar›nda bir

©

arnborough s›ras›nda
kendisi ile ilgili önemli
geliﬂmeleri duyuran Aero
Sekur, sivil ve askeri havac›l›¤›n yan› s›ra uzay sektörünü de kapsama alan›na
ald›. Firma cephesindeki ilk
geliﬂme, Sekur Sistemi
S.r.l. adl› yeni bir alt iﬂ kolunun kurulmas› oldu. KBRN,
filtre ve havaland›rma çözümlerini tasarlayacak ve
üretecek olan yeni kuruluﬂun merkezi ‹talya’da olacak. Firman›n ürün alan›ndaki ana vurgular›ndan birisi ise ﬂiﬂebilir uçak ﬂelteri
oldu. Gerekli üs ve altyap›-

F

yonga ve buna ba¤l› alg›lay›c›larla; kompozit yap›lar da
dahil olmak üzere, helikopterlerin yap›sal durumu
hakk›nda bilgi sa¤l›yor.
Ürün, bu bilgileri, uçuﬂ s›ras›nda gerçek zamanl› olarak
iletme yetene¤ine de sahip.
Aero Sekur’un fuar s›ras›nda tan›tt›¤›, uzay uygulamalar›na yönelik ürünü ise Avrupa Uzay Ajans› ESA için,
atmosfere giriﬂ yapabilecek

uzay arac› denemesinde
kullan›lmak üzere geliﬂtirdi¤i kurtarma sistemi oldu.
Suya inecek arac›n yüzmesini sa¤layacak 4 adet ﬂiﬂme
balondan oluﬂan sistem,
Aero Sekur’un 40 y›l› aﬂk›n
uzay sistemleri tecrübesine
ve helikopterler için geliﬂtirdi¤i benzer sistemlere
dayan›yor. Aero Sekur, halen sistemin kritik tasar›m›
üzerinde çal›ﬂ›yor.

Antonov AN-148 Ailesi Geliﬂimini Sürdürüyor
©

ntonov’un fuar gündeminin ilk s›ras›nda, AN-158 modelini ilk kez 2 y›l önce, yine Farnborough’da tan›tt›¤› AN-148 ürün ailesi vard›. Sivil alanda
AN-148-100, 200 ve 300 modelleri ve AN-158 ile hizmet veren ailenin, askeri
modelleri de geliﬂtiriliyor. Bunlar›n baﬂ›nda AN-148300MP deniz karakol modeli ve AN-178 nakliye uça¤› geliyor. AN-178’in, bir di¤er Antonov tasar›m›
olan emektar AN-12 nakliye uçaklar›n›n yerini almas› öngörülüyor. Uça¤›n,
haz›rlanmam›ﬂ pistler de dâhil olmak üzere, AN-12’nin harekât icra edebildi¤i
tüm alanlarda kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabilece¤i, 18 ton yük taﬂ›yabilece¤i ve bas›nçl›,
daha geniﬂ bir iç hacim sunaca¤› belirtiliyor. Standart konteynerleri nakledebilecek olan AN-178, 99 asker, 80 paraﬂütçü ya da 70 hasta ve yaral› taﬂ›yabilecek. AN-12 ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, AN-178, 225 km/sa daha h›zl› olacak, 3000 m
daha yüksekte uçabilecek ve 10 ton yük ile 800 km daha uzun menzile eriﬂebilecek. Antonov’un 400 uçakl›k bir pazar
öngördü¤ü AN-178’in uçuﬂ testlerine ise 2014 y›l›nda baﬂlamas› planlan›yor. Fuar s›ras›nda sipariﬂler de alan
Antonov, Rusya ve Panama’ya AN-148 ve AN-158 uçaklar› sat›ﬂ›na yönelik, toplam 15 uçak için sözleﬂme imzalad›.
Antonov

A

©
Bombardier
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Bombardier, C Serisindeki Kararl›l›¤›n› Sürdürüyor
ombardier’in geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›na devam
etti¤i C Serisi yolcu uçaklar›, Farnborough’da yeni sipariﬂ almasa da 20 uçakl›k
bir niyet mektubuna konu
oldu. Firma, son y›llarda,
Airbus A380 ve Boeing 787

B
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gibi büyük uçak programlar›nda yaﬂanan gecikmelerin, C Serisi için ﬂu anda söz
konusu olmad›¤›n› ve uça¤›n ilk uçuﬂunun, hedeflendi¤i gibi y›l sonunda gerçekleﬂtirilece¤ini
özellikle
vurgulad›. Bombardier’in

fuar gündeminin bir di¤er
maddesi, Kuzey Amerika
d›ﬂ›ndaki
10’uncusunu
Farnborough’da açt›¤›, Bölgesel Destek Ofisi’ydi.
Almanya, Belçika, Fransa
ve Letonya’daki alan servis
uzmanlar› da bu ofise ba¤l›

olacaklar. Firma, Avrupa’da halen 560 tane
Bombardier iﬂ jetinin uçmakta oldu¤unu belirterek, Farnborough’daki ofisin, bu jetlerin bak›mlar›
konusunda da önemli rol
oynayaca¤›n› belirtti.

www.milscint.com
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lbit, Farnborough’da, CockpitNG,
ALL-in-SMALL ve J-MUSIC’den
oluﬂan, üç yeni ürününün tan›t›m›na
odakland›. Yeni özellikleri sergilenen
CockpitNG, savaﬂ uçaklar›na, helikopterlere ve e¤itim ve nakliye uçaklar›na yönelik bir kokpit
çözümü olarak dikkat çekiyor. Geniﬂ bir dokunmatik kokpit
göstergesi, pilotun görüﬂünü en az ﬂekilde etkileyen baﬂ üstü
göstergesi ve kaska monteli aviyonik sistemlerden oluﬂan
CockpitNG, veri füzyonu gerçekleﬂtirerek pilota, sadece ihtiyaç duydu¤u bilgileri gösteriyor. Sistem, çeﬂitli katmanlardan
oluﬂan ve veri füzyonu ile zenginleﬂtirilmiﬂ 3 boyutlu bir haritay› da üretebiliyor. Pilot, gösterim biçimlerini ve veri kaynaklar›n› kendisine göre ayarlayabilme imkân›na da sahip. Elektronik harp alan›nda ise Elbit, tüm iﬂlevleri içeren mini elektronik harp sistemi ALL-in-SMALL ve yönlendirilmiﬂ k›z›löte-

Elbit Systems

©

Elbit Systems

Elbit’ten Kokpit
ve Elektronik
Harp Çözümleri

©

E

si karﬂ› tedbir sistemi J-MUSIC’i ziyaretçilerinin ilgisine sundu. Hafif, küçük boyutlu ve maliyet etkin bir elektronik harp
sistemi olan ALL-in-SMALL, uça¤a yerleﬂtirilen tek bir merkezi birimde kontrol, say›sal radar ikaz al›c›s›, k›z›lötesi uyar›
sistemi, lazer uyar› sistemi ve karﬂ› tedbir sistemi iﬂlevlerini
bar›nd›r›yor. Sistem kapsam›nda, hava arac›na, bu iﬂlevlerle
ilgili antenler, alg›lay›c›lar ve karﬂ› tedbir at›m sistemleri de
monte ediliyor. C-MUSIC sisteminin teknolojilerine dayanan
J-MUSIC ise nakliye ve tanker uçaklar› ile özel görev platformlar›n› ve iﬂ jetlerini, omuzdan at›lan k›z›lötesi güdümlü
füzelere karﬂ› korumak için geliﬂtirildi. MUSIC ailesi ürünleri,
‹srail, Brezilya, ‹talya ve adlar› aç›klanmayan baz› di¤er ülkeler taraf›ndan halen kullan›l›yor.

ti. Karﬂ› tedbir alan›ndaki bir
di¤er Elettronica ürünü olan
yönlendirilmiﬂ k›z›lötesi karﬂ› tedbir sistemi ELT/572 ise
çeﬂitli konularda kullan›c›s›na sundu¤u esneklik ile öne
ç›k›yor. Kullan›c› taraf›ndan
seçilebilecek füze ikaz sistemleri ya da k›z›lötesi bantta çal›ﬂan kendi füze ikaz
sistemi ile hizmet görebilen
ELT/572, ayn› zamanda küçük boyutu ve hafifli¤i ile entegrasyon konusunda da kolayl›k sa¤l›yor. Elettronica’n›n

©

lettronica, fuarda, elektronik harp uygulamalar›na
yönelik
Virgilius,
ELT/572 ve ELT/800 ürünlerini sergiledi. Elektronik
destek tedbirleri ile elektronik karﬂ› tedbir iﬂlevlerini
entegre bir ﬂekilde bir araya
getiren Virgilius, hava platformlar›na yönelik bir ürün
olarak pazarlan›yor. Virgilius,
geçti¤imiz sene Kas›m ay›nda, ‹talya’n›n AW101 muharebe arama ve kurtarma helikopterleri için de seçilmiﬂ-

E

Elettroica

Elettronica’dan ‹talyan Stili Elektronik Harp

elektronik istihbarat alan›ndaki ürünü ELT/800 ise havadan erken ihbar ve kontrol
uça¤› ve deniz karakol uça¤›
uygulamalar›ndan döner ka-

natl› platformlara kadar geniﬂ bir yelpazede görev yapabilen; en basit konfigürasyonunda, C-J bantlar›nda
çal›ﬂan bir sistem. Firma,
fuarda, ELT/800’ün kulland›¤› yenilikçi RF mimarisine
de vurgu yapt›.

A-29 Super Tucano Amerikan Silahlar› ile Vuracak
©
Embraer
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mbraer, A-29 Super Tucano ile önemli bir paya sahip oldu¤u hafif hava destek uça¤› pazar›nda önemli bir hamle yaparak, silah entegrasyonu konusunda
Boeing ile iﬂ birli¤ine gitti. ‹ki firma aras›ndaki iﬂ birli¤i, 10 Temmuz’da, Farnborough fuar› esnas›nda duyuruldu. ABD’nin, Afganistan Hava Kuvvetlerine teslim
edece¤i uça¤› seçmek üzere açt›¤› hafif hava destek
uça¤› projesinde yar›ﬂan adaylardan birisi olan A-29’un
en büyük eksikli¤i, ABD yap›m› silahlarla entegrasyonunun bulunmamas› olarak görülüyordu. Boeing ile iﬂ
birli¤inin, JDAM (Joint Direct Attack Munition / Müﬂterek Do¤rudan Taarruz Mühimmat›) gibi silahlar›n A-29
ile entegrasyonunun önünü açmas› bekleniyor. ‹ki firma aras›nda Nisan ay›nda imzalanan geniﬂ kapsaml› iﬂ
birli¤i anlaﬂmas› ile son zamanlarda daha da geliﬂen
ortak çal›ﬂmalar›n bundan önceki son örne¤i, 26 Haziran’da, Boeing’in KC-390 nakliye uça¤›na teknik destek
verece¤inin aç›klanmas› olmuﬂtu.

E

www.milscint.com
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urocopter, orta s›n›f
helikopteri
EC175’i,
Farnborough’da, hem statik
sergi hem de uçuﬂ gösterileri ile ziyaretçilerin ilgisine
sundu. Çift motorlu helikopter, özellikle denizde kurulu
petrol ve do¤al gaz kuyular›na taﬂ›ma hizmeti, arama
ve kurtarma görevleri ve VIP
helikopteri uygulamalar›na

E

Eurocopter, EC175’i Görücüye Ç›kartt›
yönelik olarak pazarlan›yor.
Bu görevlerde baﬂar›m rakamlar› ise 12 yolcu ile
190 deniz mili, 16 yolcu ile
135 deniz mili ve 18 yolcu ile
100 deniz mili görev yar›çap›
olarak veriliyor.
Helikopterin petrol ve do¤al gaz kuyular›na yönelik

sürümünün sertifikasyonunun, bu y›l›n sonunda
gerçekleﬂtirilmesi hedefleniyor. Eurocopter, ABD’deki turnesine devam eden
yenilikçi tasar›m› X3’ü
Farnborough’ya getiremese
de stand›nda ölçekli bir modelini sundu. Hibrit bir heli-

kopter olarak tan›mlanan
X3, kuyruk rotoruna sahip
de¤ilken, yanlarda bulunan
iki kanatç›¤›nda öne bakan
birer pervane taﬂ›yor. Böylece X3, klasik düzendeki bir
helikopterle ulaﬂ›lamayan
430 km/sa gibi h›zlara ulaﬂabiliyor.

FN Herstal, Karadaki Etkinli¤ini Havaya da Taﬂ›yor
©

arada kullan›lan makineli tüfek çözümlerini hava platformlar›na
da taﬂ›yarak kullan›c›lar›na önemli bir kuvvet çarpan› sunan
FN Herstal, Farnborough’da, helikopterler ve yak›n hava destek
uçaklar›na yönelik ürünlerini tan›tt›. Bunlardan helikopterde kullan›lan .50 kalibrelik M3M/GAU-21 ve 7,62 mm’lik MAG 58M modeli makineli tüfekler, helikopterlerin kap›lar›na, rampalar›na ya da pencerelerine monte edilebiliyor. Tamamen mekanik olarak çal›ﬂan makineli tüfekler, herhangi bir elektrik ba¤lant›s›na ihtiyaç duymuyorlar;
böylece helikopterde yaﬂanabilecek ar›zlarda bile görevlerine devam
edebiliyorlar. Helikopterlere ba¤lant› noktas›ndaki esnek yataklar›
ise tüfeklerle daha yüksek hassasiyette at›ﬂ yap›labilmesine imkân
sa¤l›yor. FN Herstal’›n helikopter ve yak›n hava destek uçaklar›na yönelik podlu makineli tüfek çözümleri ise sadece
.50 kalibrelik makineli tüfek kullan›yor. HMP250 LCC, HMP400 LC, HMP400 LCC ve RMP modellerinden oluﬂan ürün ailesi,
tak›ld›klar› uça¤›n h›z›n›, Mach 0,70 ila 0,75 aras›nda s›n›rl›yor. RMP modeli, ek olarak 3 adet 70 mm roket de taﬂ›yabiliyor.
FN Herstal, bu silahlar›n kokpitten kontrol edilebilmesine olanak sa¤layan silah yönetim sistemi çözümü de sunuyor.
FN Herstal

K
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Finmeccanica, Yeni Dönemin ‹puçlar›n› Verdi
©
MSI Dergisi

ngiltere ile köklü ba¤lar› bulunan
Finmeccanica grubu, Farnborough
fuar›n›, son dönemde gerçekleﬂtirdi¤i yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›n›n durumu ilgili bilgilendirme yapmak amac›yla kulland›.
Firma, Londra’da bulunan ‹ngiltere Merkezi’nde, 8 Temmuz’da,
MSI Dergisi’nin de kat›l›mc›lar›
aras›nda yer ald›¤›, geniﬂ kat›l›ml›
bir bas›n toplant›s› düzenlendi.
Toplant›da, Finmeccanica Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve Genel Müdürü
Giuseppe Orsi taraf›ndan yap›lan
bilgilendirmenin ard›ndan, bas›n
mensuplar›n›n sorular› al›nd›.
Orsi, sözlerine, Finmeccanica’n›n ‹ngiltere’deki varl›¤› ile ilgili bilgiler vererek baﬂlad›. ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›n›n
ikinci en büyük tedarikçisi olan Finmeccanica, ‹ngiltere’deki 8500 çal›ﬂan› ile y›lda yaklaﬂ›k 2 milyar sterlin gelir elde
ediyor. Finmeccanica’n›n stratejik olarak nitelendirdi¤i pazarlara da de¤inen Orsi, bu pazarlar› helikopter, havac›l›k
ve savunma elektroni¤i ve güvenlik olarak s›ralad›. Firman›n bu pazarlardan geçti¤imiz sene elde etti¤i gelirler ise
helikopter pazar›nda 3,9 milyar avro; havac›l›k pazar›nda
2,7 milyar avro ve savunma elektroni¤i ve güvenlik pazar›nda 6 milyar avro olarak gerçekleﬂti. Finmeccanica’n›n di¤er
faaliyet alanlar› olan uzay ve di¤er savunma sistemleri ise
2,2 milyar avro, enerji ve ulaﬂ›m da 2,9 milyar avro gelir getirdi.
Bu bilgilerden sonra, her pazar ile ilgili ayr›nt›lar› aktaran
Orsi, helikopter pazar›nda yeni ürünlere a¤›rl›k verdiklerini;

‹

2020 y›l›nda gelirlerinin yüzde 50’sinin yeni modellerden
(AW139, AW149, AW169, AW189 ve AW609) sa¤lamay› hedeflediklerini; sat›ﬂlar›n›n yüzde 70’ini ‹talya ve ‹ngiltere d›ﬂ›na
gerçekleﬂtirdiklerini söyledi. Orsi, helikopter konusunda Türkiye’yi anahtar pazarlardan birisi olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.
Finmeccanica’n›n, havac›l›k pazar›nda M346, ATR ve C27J ile
baﬂar›l› bir grafik çizdi¤ini belirten Orsi, Eurofighter’›n ihracat› konusunda yürüttükleri çal›ﬂmalar› yeniden ele almalar›
gerekti¤ini, özellikle uça¤›n fiyat›n› düﬂürme konusunda çaba
sarf etmeleri gerekti¤ini ifade etti.
Savunma elektroni¤i ve güvenlik pazar›nda hareketli bir dönem geçiren Finmeccanica, üç alt ﬂirketini; Selex Sistemi
Integrati, Selex Elsag ve Selex Galileo’yu geçici olarak Selex
Electronic System ad› alt›nda birleﬂtirdi. Orsi, kal›c› birleﬂmenin ise 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile gerçekleﬂece¤ini belirtti.

Finmeccanica, fuar alan›nda, geniﬂ bir bölümde çeﬂitli ürünlerini sergiledi.

©
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Önümüzdeki dönem ile ilgili de¤erlendirmelerini de bas›n
mensuplar›yla paylaﬂan Orsi, ev sahibi olarak faaliyet gösterdikleri ‹talya, ‹ngiltere, ABD ve Polonya’daki sat›ﬂlar›n›n, genel sat›ﬂlar içindeki oran›n›n 2009 y›l›ndan beri düﬂtü¤ünü;
Avrupa ve ABD d›ﬂ›ndaki pazarlara aç›lmaya çal›ﬂt›klar›n› anlatt›.
Orsi, Türkiye’de ise gelecek dönemde AW139 VIP helikopteri,
C-27J nakliye uça¤›, çeﬂitli telsiz ve radar projeleri ve Uzun
Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsam›nda faaliyetlerde bulunacaklar›n› söyledi. Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi hakk›nda görüﬂlerini sordu¤umuzda ise sunduklar› çözümden emin olduklar›n›, yeteneklerini çeﬂitli denemelerde gösterdiklerini
ve projeden umutlu olduklar›n› ifade etti.
Fuar alan›nda, geniﬂ bir bölümde çeﬂitli ürünlerini sergileyen Finmeccanica’n›n stand›n›n savunma alan›ndaki y›ld›z›, yak›n hava deste¤i konfigürasyonundaki MC-27J uça¤›
oldu. ATK firmas› ile iﬂ birli¤i içinde geliﬂtirilen MC-27J,
yük paletlerine benzer biçimde entegre edilmiﬂ görev modülleri ile elektro-optik alg›lay›c›, haberleﬂme sistemi, görev ve at›ﬂ kontrol sistemleri ve ATK’n›n 30 mm GAU-23 topunu taﬂ›yan bir konfigürasyona, k›sa sürede getirilebiliyor. C-27J, nakliye görevlerinde sinerji oluﬂturdu¤u
C-130J ile yak›n hava deste¤i konusunda da benzer bir ortakl›¤a haz›r gözüküyor.
Finmeccanica, fuar s›ras›nda, ‹ngiltere’nin yeni nesil çok rollü helikopteri AW159 Wildcat’in teslim edilmesi ile ilgili bir tören de gerçekleﬂtirdi.
Finmeccanica, Farnborough’da sivil havac›l›k alan›nda da etkindi. Firma, Farnborough’dan 1 adet ATR 42-600 ve 12 adet
ATR 72-600 yolcu uça¤› ile 7 adet AW169 helikopteri sipariﬂi
alarak ayr›ld›. Ayr›ca Finmeccanica, 500’üncü AW139 helikopterinin teslimat›n› da fuar s›ras›nda gerçekleﬂtirdi. Gelecek
ile ilgili de önemli bir sözleﬂme imzalayan Finmecccanica,
Russian Helicopters ile 2,5 tonluk, tek motorlu yeni bir helikopter geliﬂtirmek üzere anlaﬂmaya vard›.
Farnborough’da Finmeccanica stand› ve kendi stand› olmak
üzere iki ayr› sergi alan›nda yeteneklerini sergileyen Selex
Sistemi Integrati ise kendi stand›nda AULOS pasif radar›n› tan›tt›. ‹smini, eski Yunan’da kullan›lan bir rüzgâr cihaz›ndan
alan sistem, çevrede bulunan FM sinyalleri gibi yay›nlar› iﬂleyerek iﬂlev görüyor. Hava sahas› ve bölge gözetlemesinde
kullan›labilen sistem, havaalan›, liman ve kritik altyap›lar›n
korunmas› görevlerini yerine getirebiliyor.
www.savunmahaber.com
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MBDA Gelece¤e Bak›yor

M

Caleus keﬂif füzesi

MBDA

Caleus, bulut alt› irtifada görev yaparak, ‹HA operatörüne gerçek zamanl› görüntü
ve hassas hedef bilgileri iletebilecek ﬂekilde tasarlan›yor. Vigilus’un, muharebe
alan›ndaki askerler taraf›ndan da hedeflere yönlendirilebilmesi planlan›yor.
MBDA’n›n k›sa vadede hizmete girmesi beklenen çözümleri ise Spear güdümlü
mermisi ile deniz hedeflerine karﬂ› kullan›lacak Brimstone füzesi. ‹ngiltere’nin ihtiyac›na yönelik olarak geliﬂtirilen yüksek hassasiyetli
bir hava-yer taarruz silah›
olan Spear, a¤ merkezli, hedef çevresine düﬂük hasar
veren, yüksek ses alt› uçuﬂ
yetene¤ine sahip, küçük boyutlu bir güdümlü mermi
olarak öne ç›k›yor.
F-35 uçaklar›n›n gövde içi
taﬂ›ma noktalar›nda birden
fazlas› taﬂ›nabilecek olan
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BDA, Farnborough’da,
hem k›sa vadede hizmete girecek hem de uzun
vadede müﬂterilerinin ilgisine sunulacak yeni ürünlerini tan›tt›. ‹HA uygulamalar› için 2030’lu y›llarda
hizmete girmesi planlanan
CVS301 Vigilus mühimmat
konseptini tan›tan MBDA,
gelece¤i ﬂekillendirme konusunda önemli bir ad›m att›. ‹HA’lar›n güvenli uzak
mesafelerden, esnek bir biçimde, zaman kritik hedefleri vurabilmesini ve yak›n
hava deste¤i sa¤layabilmesini hedefleyen Vigilus sistemi; bir mühimmat komuta
sisteminden, entegre bir
lançer ve haberleﬂme biriminden ve mühimmattan
oluﬂuyor. Sistemin taﬂ›d›¤›
mühimmat ise Caleus adl›
keﬂif füzesi ve de¤iﬂik tesir
türlerinden güdümlü mermilerden meydana geliyor.

Spear, bu uçaklara, ayn› sortide, çok say›da hedefe taarruz etme yetene¤i kazand›racak. Spear, 100 km’yi geçen menzili ile ana muharebe tank›, güçlendirilmiﬂ yap›lar, hava savunma birimleri, füze lançerleri ve gemiler gibi birbirinden farkl›
dura¤an ve hareketli hedeflere taarruz edebilecek. Boyu yaklaﬂ›k 2 m olan Spear,
çok modlu aray›c› baﬂl›¤a
ve görev bilgilerinin uçuﬂ
esnas›nda güncellenebilmesini sa¤layacak veri ba¤›na da sahip olacak. K›y›
sular›nda karﬂ›laﬂ›lan yüksek süratli bot tehdidine
yönelik olarak 25 Hazi-

ran’da denemesi yap›lan
çift güdümlü Brimstone
füzesinin
baﬂar›s›
da
MBDA’n›n Farnborough gündemindeydi.
Galler bölgesinde, bir
Tornado GR4 taarruz uça¤›ndan at›larak, gerçek bir
süratli botu baﬂar›yla vuran ve bat›ran füze, yar› aktif lazer ve milimetre dalga
radar›ndan oluﬂan çift güdüm yetene¤inin avantaj›n›
kulland›. Yetkililer, süratli
botlara karﬂ› yar› aktif lazer güdümü kullanman›n
daha zor oldu¤unu, milimetre dalga radar›n›n
önemli bir avantaj sa¤lad›¤›n› vurguluyor.
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Mitsubishi, MRJ Sipariﬂlerini Neredeyse ‹kiye Katlad›
itsubishi Aircraft Corporation, Farnborough s›ras›nda, SkyWest Inc’den, 100 adet
MRJ90 bölgesel jet yolcu uça¤› için ald›¤› sipariﬂle ad›ndan söz ettirdi. Uçaklar›n 2017 ile 2020 y›llar› aras›nda teslim edilece¤i ve toplam de¤eri 4,2 milyar dolara
ulaﬂmas› beklenen sipariﬂ kapsam›nda, Skywest’in tercih etmesi halinde, uçaklar›n
70 kiﬂilik MRJ70 modeline dönüﬂtürülmesi de söz konusu olabilecek. Fuar öncesinde Mitsubishi, All Nippon Airways’den 25, Trans States Holdings’den 100 ve
ANI Group Holdings’den de 5 adet olmak üzere, toplam 130 (70 kesin, 60 opsiyon) sipariﬂe sahipti. Mitsubishi Aircraft
Corporation, MRJ’nin ilk uçuﬂunu 2013 y›l›n›n son çeyre¤inde gerçekleﬂtirmeyi ve teslimatlara 2015 y›l›nda baﬂlamay› hedefliyor. Uzmanlar, bu sipariﬂin, firman›n, bölgesel yolcu uça¤› pazar›ndaki konumunu güçlendirece¤ini de¤erlendiriyor.

ratt & Whitney (P&W),
geared (diﬂli) turbofan
uçak motoru teknolojisi ile
çizdi¤i yolda emin ad›mlarla ilerleyiﬂini sürdürüyor.
Airbus’›n A320 ürün ailesinin
yeni sürümü NEO ve
Mitsubishi’nin geliﬂtirmekte
oldu¤u MRJ yolcu jetinde de
kullan›lan bu motorlar, fuar
boyunca çeﬂitli hava yollar›ndan toplam 800 adet sipariﬂ ald›.
P&W; Rolls-Royce, Japanese
Aero Engines Corporation ve
MTU Aero Engines GmbH ortakl›¤› ile oluﬂturdu¤u IAE
(International Aero Engines /
Uluslararas› Hava Motorlar›)’yi de geared turbofan teknolojisi çerçevesinde yeniden ele al›yor.
Rolls-Royce’un, IAE’deki pay›n› P&W’ye devretmesi ana

P

M

Pratt & Whitney

Mitsubishi Aircraft

F100 serisi motorlar›n
40. y›l› kutland›.

©

©

P&W, Motor Teknolojisinin Yolunu Çizdi
ekseninde ﬂekillenen IAE yeniden yap›lanmas› ile ilgili
9 Temmuz’da bir aç›klama
yap›ld› ve baz› ayr›nt›lar verildi. Aç›klamaya göre;
Rolls-Royce’un ayr›lmas› ile
P&W’nin pay› yüzde 61’e,
MTU Aero Engines’in pay› ise

yüzde 16’ya yükseldi. Askeri
motorlar konusunda ise
P&W, F-35 uça¤›na güç veren F-135 motoruna vurgu
yaparken, F100 serisi motorlar›n›n da 40’›nc› y›l›n›
kutlad›. ‹lk olarak 1972 y›l›nda F-15 ile uçan motorlar,

F-16 ve X-47B ‹HA’s›na da
güç veriyor. Bugüne kadar,
24 ülke taraf›ndan F-15 ve
F-16 uçaklar› için seçilen
F-100 motorlar›n›n üretim
adedi 7200, uçuﬂ saati ise
27 milyon saate ulaﬂm›ﬂ durumda.

Raytheon’dan Çok Yönlü Kat›l›m
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Raytheon

u y›l kuruluﬂunun 90’›nc›
y›ldönümünü kutlayan
Raytheon, Farnborough’da,
dinamik bir ﬂirket portresi
çizdi. Fuara özel bir ‹nternet
sayfas› oluﬂturan ve tüm geliﬂmeleri buradan yans›tan
firma, ayn› zamanda baﬂta
Facebook ve Twitter olmak üzere,
sosyal medya araçlar›n› da yo¤un olarak kulland›.
Raytheon’un Farnborough gündeminin merkezinde, ABD
d›ﬂ›ndaki müﬂterileri vard›. Firma, 2004 y›l›ndan beri,
ABD d›ﬂ› sat›ﬂlar›n› yüzde 68 oran›nda artt›rarak, bunlar›n toplam
sat›ﬂlar›ndaki pay›n› yüzde 25’e
yükseltti. Raytheon’un iﬂ geliﬂtirmeden sorumlu K›demli Baﬂkan
Yard›mc›s› ve ayn› zamanda
Raytheon International’›n da Genel Müdürü olan Tom Culligan, Raytheon’un
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Raytheon
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Farnborough ‹nternet sayfas›nda yer alan demecinde, yabanc› ülkelerin savunma bütçelerinin, ABD bütçesine göre
daha kararl› bir seyir izledi¤ini belirtti. Raytheon’un uluslararas› müﬂterilere yönelik sergiledi¤i ürünler aras›nda,
Eurosatory’de de gündeme gelen ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile / Geliﬂmiﬂ Sea Sparrow Füzesi)’nin Hawk füzesinin yerini almas›; yeni radar, kokpit güncellemesi, kaska
monteli görüﬂ sistemi ve veri ba¤›n› içeren F-16 modernizasyonu; son Libya Harekat›’nda ‹ngiltere’nin Sentinel uçaklar›nda baﬂar›yla görev yapm›ﬂ hava-yer radar çözümü; balistik füze savunma sistemleri ve ‹HA’lara yönelik minyatür
mühimmat yer ald›. Minyatür mühimmat, geçmiﬂte üzerinde
yer alan gizlilik perdesi nedeniyle ilgi gören ürünler aras›ndayd›.
Bunlardan Küçük Taktik Mühimmat, 6 kg a¤›rl›¤› ve 55 cm boyu
ile daha önceden sadece gözetleme ve hedefleme yapabilen
taktik ‹HA’lar› da vurucu güç haline getiriyor.

www.milscint.com
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Rosoboronexport’tan
‹ﬂ Birli¤i Vurgusu
usya, Farnborough’da,
40 firma ile 1600 m2’lik
bir alanda ürünlerini sergileyerek, sergi alan› bak›m›ndan en büyük ikinci kat›l›mc›
oldu. Rus firmalar›, fuara,
Rosoboronexport ve Russian
Technologies ﬂemsiyesi alt›nda kat›ld›lar.
Di¤er fuarlarda oldu¤u gibi
Rosoboronexport, Su-35 çok
rollü jet savaﬂ uça¤›,
Mi-17 ve Ka-52 helikopterleri ve Buk-M2E
hava savunma
sistemi baﬂta

R

RUAG, Dornier Efsanesini
Devam Ettiriyor
ralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u kullan›c›lar› taraf›ndan etkin ﬂekilde kullan›lan hafif nakliye uçaklar›
olan Do 28 ve Do 228’in gelene¤ini sürdürerek 2009 y›l›ndan beri Do 228 NG (Next Generation / Yeni Nesil) modelini üreten RUAG, Farnborough’da, Do 228 NG’nin tan›t›m
faaliyetlerinin yan› s›ra mevcut Do 228 kullan›c›lar›na destek çal›ﬂmalar›yla gündeme geldi. Fuardan hemen önce,
‹talya ile 3 uçaktan oluﬂan Do 228 filosunu desteklemek
üzere 4,5 milyon avro de¤erinde bir sözleﬂme imzalayan
firma, sözleﬂme uyar›nca,
uçaklar›n basit bak›m iﬂlemlerini Roma yak›nlar›ndaki
Viterbo’da; y›ll›k ana bak›m
iﬂlemlerini ise RUAG’›n ‹sviçre’deki Oberpfaffenhofen
tesislerinde gerçekleﬂtirilecek. RUAG cephesinden fuar›n hemen öncesinde gelen
bir di¤er haber de firman›n
‹sviçre için modernize etti¤i 3’üncü Super Puma helikopterini teslim etmesi oldu. Helikoptere uçuﬂ yönetim sistemi, iki adet küresel konumlama sistemi, ataletsel seyrüsefer sistemi, kayan harita, uçuﬂ veri kaydedicileri, çarp›ﬂma uyar› sistemi, yeni telsizler, k›z›lötesi görüﬂ sistemi
ve arama ›ﬂ›¤› entegrasyonunu içeren modernizasyon, 12
helikoptere daha uygulanacak. Modernize edilen helikopterler, keﬂif, arama-kurtarma ve insani yard›m operasyonlar›nda kullan›labilecek. Modernize etti¤i helikopterlerden birisini fuara getiren RUAG, potansiyel müﬂterilerine helikopteri gösterme f›rsat› da buldu.
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olmak üzere
geniﬂ ürün
yelpazesini ziyaretçilerin ilgisine sundu. Öne ç›kan ürün ise fuarda uçuﬂ gösterileri de yapan
Yak-130 e¤itim ve hafif taarruz
jeti oldu. Di¤er fuarlardan
farkl› olarak Rosoboronexport,
Farnborough’da iﬂ birli¤i konusuna ise özel bir vurgu
yapt›. Silah sistemlerinin
geliﬂtirilmesi ve üretilmesinde yap›labilecek ortak
çal›ﬂmalar›n yan› s›ra sat›ﬂ

sonras› destek ve idame konusunda da birlikte çal›ﬂmaya haz›r oldu¤unu belirten Rosoboronexport, Frans›z Safran Grubu ve Thales
ile yürüttükleri iﬂ birli¤ini
örnek olarak gösterdi.
Rosoboronexport, yeni iﬂ
birlikleri için bir de ad›m atarak, Finmeccanica ile mevcut deniz karakol uçaklar›n›n
modernize edilmesi ve yeni
uçaklar›n geliﬂtirilmesini
kapsayan sözleﬂmeler imzalad›. Sözleﬂmeler, Rus tasar›m› uçaklara,
Selex Elsag tasar›m› haberleﬂme, seyrüsefer ve
tan›ma sistemlerinin,
Selex Galileo tasar›m› görev
sisteminin ve WASS tasar›m› hafif torpidolar›n entegrasyonunu öngörüyor. Fuar›n di¤er
dikkat çekici Rus kat›l›mc›lar›, Ka-62
orta s›n›f çok
amaçl› helikopterinin tam ölçekli modelini ilk
defa Farnborough’da sergileyen Oboronprom ve Rusya’n›n yeni nesil yolcu uça¤›
MS-21’de kullan›lacak PD-14
motorunun tam ölçekli modelini sergileyen United
Engine Corporation oldu.

aab, Farnborough’da, hem mevcut programlar›ndaki geliﬂmeler hem de yeni programlar› ile müﬂterilerinin gözündeki imaj›n› güçlendirdi. En son ‹sviçre’de kazand›¤› ihale
ile bir kez daha ilgi oda¤› haline gelen Saab’›n Gripen savaﬂ
uça¤›, pazarda önem verilen bir özellik olan aktif elektronik
taramal› radar›na kavuﬂtu. Haziran ay›nda gerçekleﬂtirilen
yo¤un çal›ﬂmalar sonucunda, fuara, üzerinde Selex Galileo
Raven ES-05 radar› ile gelen Gripen, mevcut ve potansiyel
müﬂterilerine vaat etti¤i bu yetene¤i kazanma yolunda önemli bir ad›m att›. Uçak, fuar sonras›nda radar entegrasyon testlerinden kalanlar› tamamlayarak, radarla uçuﬂ testlerine geçecek. Gripen ayr›ca, fuar s›ras›nda hava gösterileri de gerçekleﬂtirdi. Saab’›n Farnborough sürprizi ise Saab 340 MSA
deniz gözetleme uça¤› oldu. Daha önce Erieye Havadan Erken
‹hbar ve Kontrol (HE‹K) program› kapsam›nda platform olarak da kullan›lan Saab 340 turboprop yolcu uça¤›, bu sefer deniz gözetleme uça¤› konfigürasyonu ile fuar ziyaretçilerinin
karﬂ›s›na ç›kt›. Saab 340 MSA; 7 saatten fazla görev süresi,
1300 deniz milinden fazla menzil, 200 deniz millik münhas›r
ekonomik bölge için 3,5 saat istasyon süresi ve 25.000 feet
servis taban› ile kullan›c›lar›na olgun ve etkin bir platform sunuyor. Platformun görev yükü ise 360 derece kapsama alan›na sahip radar, elektro-optik alg›lay›c›, otomatik tan›mlama
sistemi, uydu ve veri ba¤› çözümlerinden oluﬂuyor.
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Saab Emin Ad›mlarla
‹lerliyor
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Sikorsky, Sat›ﬂ
Sonras› Destekte de
Müﬂterilerinin Yan›nda
ikorsky’nin Farnborough
s›ras›nda yapt›¤› duyurularda, sat›ﬂ sonras› destek faaliyetleri ön plana ç›kt›. Bunlardan ilki, ‹spanya’da, Sikorsky helikopterlerinin askeri modellerinin
bak›m ve tamir çal›ﬂmalar›
konusunda, Sikorsky ile
INAER Maintenance SAU
aras›nda bir mutabakat
muht›ras› imzalanmas›yd›.
INAER, hâlihaz›rda sivil helikopterlerin bak›m ve tamir çal›ﬂmalar›n› yürütüyor, ayr›ca S-61 ve S-76 helikopterlerinden oluﬂan bir
filoyu da arama kurtarma,
ambulans ve gözetleme
görevlerinde kullan›yor.
Destek faaliyetleri ile ilgili
ikinci geliﬂme, Sikorsky’nin
Kolombiya Kara Kuvvetlerine sa¤lad›¤› bak›m ve
destek personelini iki kat›na ç›karmas› oldu. Dünya

S

üzerinde 4’üncü en büyük
BLACK HAWK filosuna sahip
olan Kolombiya’ya, bundan
böyle Sikorsky taraf›ndan
e¤itilmiﬂ 42 teknisyen destek verecek. Bak›m ve destek faaliyetlerini ‹nternet ve
mobil cihazlara da taﬂ›yan
Sikorsky, Farnborough’da
Sikorsky360 ‹nternet sitesinin Apple, Android and
Blackberry cihazlar›na hizmet verecek mobil sürümünün de duyurusunu
yapt›. Fuarda Sikorsky’den
gelen sipariﬂ haberi ise
Tayland Kraliyet Kara Kuvvetleri ile 2 adet UH-60M
helikopterinin sat›ﬂ› için
mutabakat muht›ras› imzalanmas› oldu. Sat›ﬂ›n gerçekleﬂmesi durumunda,
Tayland, Güneydo¤u Asya’da, BLACK HAWK’›n bu
son modelinin ilk müﬂterisi
olacak.

ANAL‹Z
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Meslek Eti¤i
ve Uçak, Havac›l›k ve
Uzay Mühendisli¤i Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi
Bu makalede, sayg›de¤er akademisyen ve teknokratlar›n temel etik ile ilgili
alt disiplinlerde yapt›¤› baz› çal›ﬂmalar derlenerek oluﬂturulan tespitler ›ﬂ›¤›nda,
havac›l›¤›n yan› s›ra uçak, havac›l›k ve uzay mühendisleri (UHUM) aç›s›ndan
meslek eti¤i de¤erlendirilecek ve baz› önerilerde bulunulacakt›r.
Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
*Uçak Mühendisi
ireyin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama,
aç›klama ve gerçe¤i arama çabas› olan felsefe
dallar›ndan birisi de aksiyolojidir. Aksiyoloji, insan›n
yaﬂam› boyunca vard›¤› birçok yarg›n›n kayna¤› olan de¤erler
sistemiyle ilgilendi¤i için “de¤er felsefesi” olarak da bilinir.
Etik de aksiyolojinin u¤raﬂ› alanlar›ndand›r.
Aristoteles’ten beri kullan›lagelen çok eski bir kelime olan
etik, etimolojik olarak Yunanca “ethos” (töre) sözcü¤ü
kökenlidir.
Etik ile ilgili, birkaç› takip eden paragraflarda sunulan, farkl›
tan›mlar mevcuttur:
I Etik, insanlar›n kurdu¤u bireysel ve toplumsal iliﬂkilerin
temelini oluﬂturan de¤erleri, normlar› ve kurallar›,
do¤ru-yanl›ﬂ veya iyi-kötü gibi ahlaki aç›lardan araﬂt›ran
bir felsefe disiplinidir; davran›ﬂ biçimi ifade eden
karakterler olarak, istenilecek bir yaﬂam›n araﬂt›r›lmas›
ve anlaﬂ›lmas›d›r.
I Etik, yanl›ﬂ› do¤rudan ay›rabilmek amac›yla
ahlak kavram›n›n do¤as›n› da anlamaya çal›ﬂ›r.
Bu yaklaﬂ›mla, etik;
G ‹nsano¤lunun yap›p-etmelerini özel bir problem alan›
olarak araﬂt›ran,
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Bu alan›n varl›k-niteliklerini,
Bu alan› yöneten,
N De¤erlerin,
N ‹lkelerin,
N ‹nsano¤lunun yap›p-etmelerinin ba¤›ml›l›k
durumlar›n› ve seviyelerini,
inceleyen bir disiplin ve ahlak›n üzerinde yeniden düﬂünmedir.
I Etik, insano¤lunun,
G Gerçekleﬂtirdi¤i bütün etkinlik ve amaçlar›
yerli yerine koymas›n›,
G Neyi yapaca¤› / yapamayaca¤›n›,
G Neyi isteyece¤ini / isteyemeyece¤ini;
G Neye sahip olaca¤›n› / olamayaca¤›n›,
bilmesidir. Bu nedenle etik, insan›n yasal gerekleri de aﬂan
ölçüde kendini kontrol edebilmesini sa¤layan ideal bir özelli¤idir.
G
G

Etik ve Ahlak ‹liﬂkisi
Ço¤u halde, “ahlaks›z” bir davran›ﬂa “etik d›ﬂ›” dendi¤i zaman
daha kibar oldu¤u; hatta yasal olarak “ahlaks›z” söyleminin
hakaret anlam›na geldi¤i, ancak “etik d›ﬂ›” denildi¤inde
hakaret kabul edilmedi¤i düﬂünülerek ahlak kelimesi yerine
etik kelimesinin kullan›ld›¤› görülür.
Etik, uygulamal› (pratik) felsefenin bir konusudur; kurallar›
www.milscint.com

mant›kl› olarak yorumlamaya çal›ﬂarak insanlar›n ne ﬂekilde
davranmalar› gerekti¤iyle ilgili “iyi veya kötü” ayr›ml› somut ve
kan›tsal bilgiler sunar. Eti¤in yöneltti¤i sorular, do¤rudan tekil
eylemlere iliﬂkin de¤ildir; belirli bir somut, münferit, özel
durumla ilgilenmez, bu nedenle ahlak sorular›ndan ayr›l›r.
Ahlak ise sosyolojik bir konudur; içinde yaﬂan›lan toplumun
ço¤unlu¤u taraf›ndan herhangi bir gerekçe gösterilemeden
do¤ru kabul edilen de¤erlerin ve düﬂüncelerin toplam›d›r.
Yani toplumun ço¤unlu¤u taraf›ndan "do¤ru" oldu¤u
hissedilen ﬂeyler, ahlaka uygun olarak kabul edilir. Bu nedenle ahlak, içinde yaﬂad›¤›m›z topluma ve zaman içinde bu
toplumun durumuna göre de¤iﬂir, toplumdan topluma da
farkl›l›k gösterir. Ahlak ve ahlakilik eti¤in konusunu oluﬂturur.
Etik ve ahlak aras›ndaki bu kavramsal de¤erlendirmelerden;
I Eti¤in birden fazla bireyin uymas› gereken ortak
davran›ﬂ, ahlak›n ise bireyin uymas› gereken
normlar oldu¤u,
I Etik kurallar›n›n bir gruba yönelik yaz›l› davran›ﬂ
kurallar›, ahlak kurallar›n›n ise bireye yönelik yaz›s›z
normlar oldu¤u,
I Ahlak›n, eti¤e göre daha dar bir anlamda ve
kiﬂisel davran›ﬂlar› yönlendiren de¤er yarg›lar› oldu¤u,
I Eti¤in ahlak kavram›n› da bir bütün olarak kapsayarak
onu aﬂan anlam taﬂ›d›¤›,
ﬂeklinde sonuçlar ç›kar›labilir.

Etik Kaynaklar›, De¤erleri ve Davran›ﬂ
Eti¤in kaynaklar›, ödevsel (deontolojik) ve faydac› olarak
adland›r›lan iki temel yaklaﬂ›ma göre farkl›l›k gösterir:
I Ödevsel yaklaﬂ›ma göre; davran›ﬂlar›n eti¤e uygun olup
olmad›¤›n› yönlendirici nitelikteki kurallar belirler.
Eylemin etiksel de¤eri, eylemi gerçekleﬂtiren bireyin
niyetine ba¤l›d›r ve eti¤in temelini oluﬂturan bir görev
olarak alg›lan›r.
I Faydac› yaklaﬂ›m ise davran›ﬂlar› yaratt›¤› sonuçlar
aç›s›ndan de¤erlendirirken, ilgili taraflar›n hepsinin
en büyük kazanc›na sebep olan davran›ﬂ, do¤ru ve
etik aç›dan zorunlu davran›ﬂ olarak tan›mlanmaktad›r.
Ortak yaﬂam› mümkün k›lan de¤erlere ba¤l› oluﬂan kurallar,
bütün bireyler ve toplumlar aç›s›ndan aran›lan ve hedeflenen
de¤erler temel etik de¤er ve ilkeleriyle örtüﬂmektedir. Bu
gerçekten hareketle, bir toplumdan di¤erine çok büyük
de¤iﬂiklik göstermeyen adalet, eﬂitlik, dürüstlük ve do¤ruluk,
tarafs›zl›k, sorumluluk, insan haklar›na sayg›, hümanizm
(insanc›ll›k), ba¤l›l›k, hukukun üstünlü¤ü, sevgi, hoﬂgörü,
sayg›, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan iliﬂkileri, hizmet
standartlar›n›n yükseltilmesi, aç›kl›k, hak ve özgürlükler,
eme¤in hakk›n› verme, yasa d›ﬂ› emirlere karﬂ› direnme gibi
çeﬂitlenebilecek temel ve üst etik de¤er ve ilkeler;
I Adalet (hakça davranma),
I Do¤ruluk - Dürüstlük (içi - d›ﬂ› bir olma, hilesiz olma),
I Tarafs›zl›k (nesnel davranma, liyakati esas alma),
I Sorumluluk (bencillik ve bireysel ç›karlardan uzak olma,
sorumlu davranma),
ﬂeklinde dört baﬂl›kta toplanabilir.
Toplumsal, ekonomik, fiziki ve teknolojik koﬂullar, toplumdaki egemen de¤erleri / ilkeleri ve uygulama kurallar›n› belirlemektedir. Zamanla bu koﬂullardaki de¤iﬂikliklere paralel
olarak, ilkeler ve uygulamalar da geliﬂme ve de¤iﬂim gösterebilmektedir. Bu nedenle temel etik de¤erler zaman içinde de
de¤iﬂebilir.
www.savunmahaber.com

“Duygular›n›za dikkat edin; davran›ﬂlar›n›za dönüﬂür…
Davran›ﬂlar›n›za dikkat edin; al›ﬂkanl›klar›n›za dönüﬂür…
Al›ﬂkanl›klar›n›za dikkat edin; de¤erlerinize dönüﬂür…
De¤erlerinize dikkat edin; karakterinize dönüﬂür...
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüﬂür...”
Mahatma GHANDI
Etik davran›ﬂ, bireyin ö¤renme, modelleme ve taklit ile elde
etti¤i, sahip oldu¤u kültür(ler), de¤er(ler) ve norm(lar) etkisi
sonucunda taﬂ›d›¤› rol(ler)e uygun olarak ve tekrarlar›n›n
s›kl›¤› ile otomatikleﬂen özelliklerdir. Bu nedenle etik
davran›ﬂ›n toplumsal etmenleri, kültür, de¤erler ve normlar
kabul edilir.
Temel etik de¤erleri kapsam›nda birey;
I Olumlu (adil olmak, do¤ruyu söylemek, aç›k olmak,
tutarl› olmak, bireysel bütünlük [integrity] göstermek gibi),
ve
I Olumsuz (ayr›mc›l›k, kay›rma, rüﬂvet, psikolojik y›ld›rma
[mobbing], ihmal, sömürü ve istismar, bencillik, yolsuzluk,
ﬂiddet- bask› - sald›rganl›k, iﬂ iliﬂkilerine politika
kar›ﬂt›rma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz,
görev ve yetkinin kötüye kullan›m›, dedikodu, zimmet gibi),
davran›ﬂlar gösterebilir.
Bireyin etik uyumu, KOHLBERG’in ahlaki geliﬂim yaklaﬂ›m›na
göre üç aﬂamada geliﬂir:
Birinci aﬂamada etik kurallara uyma, özünde ceza görmemek,
cezadan kaç›nmak içindir.
Örnek: Çocuklar›n (hatta baz› yetiﬂkinlerin) do¤ru - yanl›ﬂ›
tam anlamadan ama muhtemel cezadan kaç›nmak için
kurallara uymalar›.
‹kinci aﬂamada etik kurallara uyma, özünde ödül almaya
yönelik bireysel ç›kar kaynakl›d›r. Davran›ﬂ›n kayna¤›nda bir
karﬂ›l›k beklentisi, öz ç›kara yönelik ödül edinme güdüsü yatmaktad›r.
Örnek: Çocuklar›n ebeveynlerinin övgüsünü kazanmak
için istenilen davran›ﬂlar› göstermeleri veya bireylerin
arkadaﬂlar›n›n, sosyal gruplar›n›n ve iﬂ çevresinin takdirini
kazanmak için etik kurallara uymas›.
Üçüncü aﬂamada ise bireyin, kural›n do¤rulu¤una yani ilkeye
inand›¤› için kurala uygun davranmas›d›r. Bu aﬂamada etik
ilke benimsenmiﬂtir ve özümsenmiﬂtir. Bu ilkeleri
baﬂkalar›n›n empoze etmesine gerek yoktur; çünkü birey etik
davran›ﬂ› etik ilkelere inand›¤› için göstermektedir.
Örnek: Bireyin k›rm›z› ›ﬂ›kta ceza almamak için de¤il,
trafi¤in ak›ﬂ›n› bozmamak için durmas› veya yasa d›ﬂ› oldu¤u
için de¤il yanl›ﬂ oldu¤una inand›¤› için rüﬂvet vermemesi.
Bireylerin üçüncü aﬂamaya ulaﬂmalar›, toplumsal ve örgütsel
etik düzeyleri ile yak›ndan ilgilidir. Zamanla bireysel etik ile
toplumsal ve örgütsel etik etkileﬂimi, birbirine yaklaﬂmakta ve
birbirlerini desteklemektedir. Bu süreçte aile, yak›n çevre,
e¤itim kurumlar›, çal›ﬂma yaﬂam›ndaki kuruluﬂlar, medya gibi
toplumsal ve iktisadi yap›lar ve bunlar›n içerdi¤i ilkeler, kurallar ve kültürel örgü birbirini desteklemekte ve evrensel etik
özellikleri egemen olmaktad›r.
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Uygulamal› Etik Alt Disiplinleri
Analitik felsefede, etik geleneksel olarak;
I Etik ifadelerin do¤as›n› araﬂt›ran “Meta-Etik”,
I Do¤ruyu yanl›ﬂtan ay›racak pratik ahlak standartlar›n› ve
ahlakl› bir hayat›n nas›l yaﬂanaca¤›n› bulmaya çal›ﬂan
MSI Dergisi - A¤ustos 2012
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ve bu özelli¤i ile meta-etik ile uygulamal› etik aras›ndaki
köprü olan “Normatif Etik”,
I ‹nsan için güzel eylemin bilgisine ulaﬂmaya çal›ﬂan eti¤in,
insan yaﬂam›n›n somut sorunlar›na ve açmazlar›na da
e¤ilmesi gerekti¤ini savunan anlay›ﬂtan do¤arak
uygulamal› bir bilim (eylem-bilimi) kimli¤ine
kavuﬂturmaya çal›ﬂan “Uygulamal› Etik”,
alanlar›na ayr›l›r.
Uygulamal› eti¤in, farkl› uzmanl›klardaki etik problemleri inceleyerek karakterize eden ve bunlar›n kamuya olan sorumluluklar›n› tan›mlayan (iﬂ eti¤i, t›bbi etik, yasal etik gibi) alt disiplinleri mevcuttur.
Toplum birleﬂtiricisi olarak ortak yaﬂam› mümkün k›larak
toplum düzenini sa¤layan eti¤in bir alt disiplini olarak “‹ﬂ Eti¤i” (business ethics) de iﬂ dünyas›ndaki etik sorunlar› inceler,
davran›ﬂlara rehberlik etmek üzere kurallar geliﬂtirir. ‹ﬂ eti¤i
“Çal›ﬂma Eti¤i” (work ethics) ve “Meslek Eti¤i” (professional
ethics) alanlar›n› kapsamaktad›r.

Çal›ﬂma Eti¤i
Çal›ﬂma eti¤i bir toplumda iﬂe ve çal›ﬂmaya iliﬂkin de¤erler ve
tutumlarla ilgilenir, toplumun kültür ve de¤erlerinden
do¤rudan etkilenir.
Çal›ﬂma eti¤i, çal›ﬂman›n;
I Sosyal bir görev olarak yaﬂam›n en merkezdeki
u¤raﬂ› oldu¤u,
I Bireysel yarat›c›l›¤›n ve yeteneklerin geliﬂtirilmesine
imkân vererek kimlik, sayg›, psikolojik tatmin ve statünün
kazan›lmas›n› sa¤layaca¤›,
I Zaman› düzene sokan bir eylem olarak bireyi dakik,
tutumlu ve disiplinli yapaca¤›,
gibi kabulleri temel al›r.
Çal›ﬂma eti¤i; disiplin, verimlilik, kalite ve etkinli¤i önemser ve
bireylerin çal›ﬂkan, tutumlu, dakik olmalar›n› da öngörür.
Çal›ﬂma eti¤ine sahip olmak, bireysel özellik oldu¤u kadar,
ayn› zamanda kültürel bir olgudur ve her kültürel olgu gibi
sosyalizasyon ve e¤itim süreçleri ile aktar›labilir.
Bir toplumun iﬂe yönelik tavr›, o toplumun de¤iﬂik katmanlar›
aras›nda ve bir baﬂka topluma göre farkl›l›klar gösterebilir.
Toplumun baz› kesimleri veya farkl› baz› toplumlar, iﬂe iliﬂkin
olumlu bir tutum sergilerken ve çal›ﬂmay› yaﬂaman›n amac›
gibi nitelerken, baz›lar› iﬂi ve çal›ﬂmay› bu derece ön plana
almayabilir. Ancak, çal›ﬂma eti¤inin yüksek oldu¤u toplumlarda, geliﬂmiﬂlik düzeyinin de genellikle yüksek oldu¤u bir
gerçektir.
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Meslek Eti¤i
Meslek eti¤i, meslek sahibinin izlemesi ve uymas› gereken
kurallar, standartlar ve yöntemlerle ilgilidir.
Meslek eti¤i ilkeleri, genellikle toplumsal kültür ve de¤erlerden ba¤›ms›z olup, evrensellik arz eder.
Meslek eti¤i kapsam›nda do¤ruluk, yasall›k, yeterlik, güvenirlik ve iﬂe/mesle¤e ba¤l›l›k gibi baz› ilkeler önemsenmektedir.

Do¤ruluk ‹lkesi:
Do¤ruluk; do¤ru sözlülük ve güvenirli¤e iﬂaret eder.
Etik davran›ﬂ, baﬂkalar› ile iliﬂkilerde dürüst olmay› ve içtenli¤i gerektirir. ‹ﬂ hayat› içerisinde do¤ru davran›ﬂ biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eﬂit ve tarafs›z olmak ve yalan söylememek, meslek eti¤inin temel ilkelerindendir.
Meslektaﬂlar, çal›ﬂmalar›n›n her cephesinde dürüstlük
sergilemelidir. Meslektaﬂlar›n kurduklar› iliﬂkiler ve kuMSI Dergisi - A¤ustos 2012

rum d›ﬂ›ndaki temaslar›, samimi ve hakkaniyetli olmal› ve
sürdürülen faaliyetlerde bir güven ortam› sa¤lanmal›d›r.

Yasall›k ‹lkesi:
‹ﬂ hayat›nda, her türlü mal ve hizmetin üretiminde ve çal›ﬂanlarla ilgili problemlerin çözümünde yasalara ba¤l› kalmakt›r.
Günümüzde, çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen yasalar mevcuttur. Devletlerin yan› s›ra çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (ILO), üretim standartlar›n›
düzenleyen Uluslararas› Standartlar Örgütü (ISO) gibi
uluslararas› bir tak›m kuruluﬂlar da bu konuda etkilidir.

Yeterlik ‹lkesi:
‹ﬂ hayat›yla ilgili geliﬂmeleri takip etmek, kendini yenilemek ve iﬂ hayat›na uyarlamak mesleki etik ilkeleri aras›nda önemli yer tutmaktad›r.
Meslekte sahip olunan mesleki boyut, o iﬂi yapmak konusunda bireye toplum içerisinde “uzman”, ”yetkili” veya
“yeterli birey” gibi kimlikler kazand›r›r. Bir iﬂi yapabilmek
için diploma ya da herhangi bir belge almak, bireye, söz
konusu iﬂi yapabilme konusunda hak ve yetki verir. Yeterlik, ayn› zamanda sorumluluk alabilme, inisiyatif kullanabilme davran›ﬂ›d›r.

Güvenirlik ‹lkesi:
Mesle¤in üyeleri, iﬂlerinin kendine özgü etik de¤er ve ilkelerine uygun davranmal› ve bu konuda güvenilir olmal›d›rlar.
Meslek türüne, özelli¤ine ve hizmet alan›na göre çeﬂitlense de en genel hali ile güvenirlik ilkesine uygun davran›ﬂ
sa¤lamak için;
N Mesle¤in ideallerini korumak,
N Meslek içi rekabeti düzenlemek,
www.milscint.com

T›p, adalet ve esnaf guruplar› gibi, faaliyetleri büyük kitleleri etkileyebilen meslek dallar›nda, bu giriﬂimler as›rlar
önce baﬂlat›lm›ﬂt›r. T›p doktorlar›n›n “Hipokrat Yemini”;
esnaf, zanaat ve meslek sahipleri olarak Ahilerin
“Ö¤üt”leri ilk giriﬂimlerdendir. Günümüzde, çal›ﬂmalar›
büyük kitleleri etkileyen ve ilgilendiren meslekler ve kuruluﬂlar için saptanm›ﬂ ve yürürlü¤e konmuﬂ çeﬂitli yeminler vard›r.
Kayna¤› evrensel etik de¤erlere dayal› mesleki etik kodlar›n›n en önemli özelliklerinden biri de dünyan›n neresinde
olursa olsun, ayn› meslekte çal›ﬂan bireylerin bu davran›ﬂ
kurallar›na ve kodlar›na uygun davranmalar›n›n gerekli olmas›d›r.

Meslek ve Meslek Örgütü
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Üyeleri ve faaliyetlerini izlemek, yetersiz ve ilkesiz
üyeleri teﬂhis, tespit ve gerekti¤inde teﬂhir ve tecrit
etmek, hatta meslekten ay›rmak,
gibi genel mesleki etik davran›ﬂ kurallar› oluﬂturulur.

N

‹ﬂe/Mesle¤e Ba¤l›l›k ‹lkesi:
Meslek sahibi bireyin yapt›¤› iﬂi önemsemesi ve en iyi ﬂekilde yapmaya çal›ﬂmas›d›r.
Bireyin iﬂ hayat› içerisinde sürekli kendini geliﬂtirmesi
ve e¤itim olanaklar›ndan yararlanmas›, iﬂine verdi¤i
önemi gösterir. Kendi geliﬂimine paralel olarak meslektaﬂlar›n›n mesleki geliﬂimine katk›da bulunmak gere¤i
de meslek eti¤i içindedir. Mesle¤e ba¤l›l›k, iﬂi sevmeye
ve huzurlu bir ortamda çal›ﬂmaya katk› sa¤lar ve verimlili¤i art›r›r.
Mesleki aç›dan ilkeler ve de¤erler, kayna¤›n›, genel (üsttemel) etikten al›rlar; do¤ruluk, dürüstlük ilkeleri tüm
meslekler için geçerlidir. Mesle¤in standartlar› ve kurallar› ise ilgili mesle¤e özgü olarak oluﬂturulur.
Mühendisin, doktorun, avukat›n, ö¤retmenin mesleklerini
icra ederken izlemesi ve uymas› gereken kurallar, standartlar ve yöntemler meslek eti¤indeki farkl›l›klar›
oluﬂturur.
Meslek topluluklar› içinden ç›kan kiﬂi veya örgütler, meslek
eti¤i ilke ve kurallar›n› saptayarak yürürlü¤e koymuﬂ; baz›lar›
da ahlaka uygun davran›ﬂla ve insanl›¤a onurlu hizmet verilmesini sa¤lamak amaçl› kural ve ilkeleri, meslek yemini (ant)
ﬂeklinde düzenlemiﬂlerdir.

“Gönlün, elin, kap›n, sofran aç›k;
gözün, dilin, belin kapal› gerek”
Ahi EVRAN
www.savunmahaber.com

Meslek;
I ‹nsanlara yararl› mal/hizmet üreten, hizmet veren,
I Belli bir e¤itim ile kazan›lan sistemli bilgi ve becerilere
dayal›,
I Yeterlilik standartlar› ve kurallar› belirlenmiﬂ,
I Karﬂ›l›¤›nda maddi ve manevi kazanç sa¤lamak için
yap›lan,
u¤raﬂ veya iﬂtir.
Mesle¤in kabulü;
I Yeterlilik ve yetkilendirmeye yönelik (diploma, lisans,
ruhsat, sertifika gibi) belge(ler),
I Uygulama standartlar›,
I Etik (kod) kurallar›,
varl›¤› ile artar.
Bireysel aç›dan meslek de¤eri, meslek ilgisinin
yarat›lmas› ve görevleri yerine getirmesi ile elde edilen
sonucun bireyde sa¤lad›¤› doyumdur. Mesleki de¤er yaratma sürecinde;
I Meslek sahibi birey için önemli olan her türlü mesleki
duygu ve düﬂünce,
I Mesleki obje,
I Mesleki etkinlik,
önem taﬂ›r ve birey üzerinde etkilidir.
Ayn› mesle¤i çok say›da kiﬂinin yapmas›, bu kiﬂilerin bir araya
gelmelerine ve bir meslek birli¤i etraf›nda toplanmalar›
olgusunu gerekli k›lar. Meslek mensuplar› taraf›ndan;
I Hizmet ideallerini koruyabilecek,
I Mesleki de¤erler ve bu de¤erlere uygun tutum ve
davran›ﬂlar› belirleyebilecek,
I Mesleki rekabeti düzenleyebilecek,
I Mesleki uygulamalar için standartlar geliﬂtirecek,
I Mesleki standartlara uyulmas›n› izleyebilecek,
I Üyelerini denetleme yetene¤i/gücü olacak,
I Üyelerini paylaﬂ›lan ilke ve de¤erleri etraf›nda toplayarak
birlik ve beraberliklerini sa¤layacak,
ﬂekilde özgür irade ile kurulan bir meslek örgütü o mesle¤in
kurumsal kimli¤inin ifadesidir.
Uygulama standartlar› ve etik kurallar› ile bir meslek
örgütünün varl›¤›, meslek ile ilgili toplumsal fark›ndal›¤›n
“yarat›c› gücü”dür ve mesle¤in de¤erinin artmas›na katk›
sa¤lar.
Mesle¤in de¤erlerini, geliﬂimini, yetkilendirilmesini ve
di¤er insanlar aç›s›ndan tan›nmas›n› sa¤layarak de¤erini
artt›racak bir meslek örgütü, mesleki etik gibi, mesle¤in
küreselleﬂme derecesi ile beraber daha da önem kazanmaktad›r.
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Mühendislik ve Mühendislik Meslek Eti¤i
Mühendislik; matematiksel ve do¤al bilimlerden; çal›ﬂma,
deneyim ve uygulama yollar› ile kazan›lm›ﬂ bilgileri ak›ll›ca
kullanarak, do¤an›n madde ve kuvvetlerini insano¤lu yarar›na sunmak üzere ekonomik yöntemler geliﬂtiren bir meslektir.
Mühendislik, bilimsel çal›ﬂmalar›n, araﬂt›rmalar›n
sonuçlar›n›, toplumun somut ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
üzere, teknolojiye ve uygulamaya geçiren çal›ﬂmalar

“Bilim insan› do¤ada var olan› araﬂt›r›r,
Mühendis ise var olmayan› oluﬂturur...”
Theodore von KARMAN
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bütünüdür.
Mühendis, bir özne olarak insan›n dünyayla olan iliﬂkisine
arac›l›k eden ve bilimsel bilgiyi teknolojik bilgiye
dönüﬂtüren kiﬂidir. Mühendis olarak insan, baﬂkalar›yla
veya do¤ayla kurdu¤u veya oluﬂturdu¤u bütün iliﬂkiler
dünyas›nda, fark›na vars›n ya da varmas›n, etik
eylemlerin ve ayn› zamanda buna ba¤l› olarak etik
iliﬂkilerin de öznesi ve nesnesidir.
Bugünün ve gelece¤in mühendislerinin, bilim ve teknolojinin
ve mühendislik etkinliklerinin topluma olan etkilerini,
mühendislerin bu etkilerden do¤an kiﬂisel sorumluluklar›n›,
kararlar›nda baﬂvurduklar› de¤erleri ve etik ikilemleri
tan›malar› gerekmektedir.
Günümüzde, çal›ﬂmalar› büyük kitleleri etkileyen ve
ilgilendiren meslek ve kuruluﬂlar›n için saptanarak
yürürlü¤e konmuﬂ yeminler oldu¤u öndeki bölümlerde
belirtilmiﬂti. Mühendislik de çok yayg›n ve geniﬂ bir
meslektir; toplum içindeki faaliyetleri çok yayg›n ve ilgi
alan› büyüktür. Kaydedilen sanayi hamlelerini dikkate
alan ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ), "Mühendisin
Yemin Metni"ni;
"Bana verilmiﬂ olan mühendis unvan›na daima lay›k
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olmaya, onun bana kazand›rd›¤› yetki ve sorumluluklar›n
her zaman bilincinde olarak hangi koﬂullar alt›nda olursa
olsun onlar› ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve
insanl›¤a yararl› olmaya, kendimi ve kat›ld›¤›m mesle¤i
maddi ve manevi alanda yükseltmeye çal›ﬂaca¤›ma
namus ve ﬂerefim üzerine yemin ederim."
ﬂeklinde haz›rlayarak yürürlü¤e koymuﬂtur.
Mesleki eti¤in geliﬂmesine, meslek birlikleri de önemli katk›
sa¤lamaktad›r. Mühendislik mesle¤inin etik kodlar›
anlam›nda uluslararas› nitelikte say›labilecek ilk yaz›l› dizge,
Mesleki Geliﬂme için Mühendisler Birli¤i taraf›ndan 5 Ekim
1977 tarihinde yay›nlanm›ﬂt›r. Türkiye’de, mühendislerin ve
mimarlar›n mesleki etkinliklerinde göz önünde bulundurmalar› gereken de¤erleri, kararlar›na k›lavuzluk edecek bir
toplumsal sözleﬂmenin ö¤elerini vermek için, Türkiye
Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) taraf›ndan bu
konudaki ilk ulusal belge niteli¤inde “Mesleki Davran›ﬂ
‹lkeleri”;
I Birey Olarak Kendine Karﬂ› Sorumluluklar,
I Örgütsel Davran›ﬂ Kurallar›,
I Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar,
I Do¤aya ve Çevreye Karﬂ› Sorumluluklar,
baﬂl›klar›nda haz›rlanarak kabul edilmiﬂtir.
Geliﬂmiﬂ ülke ve endüstri kollar›nda faaliyet gösteren kuruluﬂlar da önem verdikleri etik de¤erleri (kodlar›) ve kendilerine
özgü davran›ﬂ kurallar›n› içeren k›lavuzlara sahiptir. Hatta baz›
kuruluﬂlar aras›nda, bu k›lavuzlar› iﬂ akitleri ekine yerleﬂtirecek ölçüde ön planda tutanlar oldu¤u da bilinmektedir. Benzer
uygulamalar ülkemizde de her geçen gün artmaktad›r.

Uçak, Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i
Türkiye’de bugün;
I ‹TÜ Makine Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi
yetiﬂtiren bir dal olarak 1941'de kurulmuﬂ ve daha sonra
1944'de Makine Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiﬂ,
www.milscint.com

1983 y›l›nda ‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin
kurulmas›ndan sonra bu fakülteye ba¤lanm›ﬂ
Uçak Mühendisli¤i,
I ODTÜ'de Makine Fakültesi'nin bir bölümü olarak
1981 y›l›nda kurulmuﬂ Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i,
I ‹TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile birlikte 1983
y›l›nda kurulmuﬂ, lisans seviyesinde ö¤retime
1986-87 ders y›l›nda baﬂlam›ﬂ Uzay Mühendisli¤i,
örgün ö¤retim programlar› mevcuttur.
Bu ö¤retim programlar›ndan mezun olan mühendisler, bugün
dünya genelinde a¤›rl›kl› olarak havac›l›k ve uzay ekosistemlerinde görev yapmaktad›r.
Bu programlardan mezun olan mühendisler için bu alana özel
bir meslek örgütü henüz mevcut de¤ildir. UHUM meslek örgütü ihtiyac›, TMMOB Makine Mühendisleri Odas› kapsam›nda yap›lanan bir meslek kolu ﬂeklinde karﬂ›lanmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, UHUM çözüm/karar süreçlerinde, di¤er mühendisler gibi, ortaya koydu¤u teknik çözüm veya karar›nda;
I Teknik soruna çözüm sa¤lama,
I Mesle¤in ilkeleri ve ölçütleri ile tutarl› olma,
gereklerini sürecin temel parçalar› olarak kabul ederken faaliyetlerde esas ald›klar› ortam›n ço¤u zaman ak›ﬂkan ve hareketin 3 boyutlu olmas›n›n getirdi¤i ilaveleri de bu süreçlerde dikkate almaktad›r.
Di¤er taraftan, havac›l›k ve uzay ekosistemlerinin, di¤erlerinden farkl› geliﬂen dinamiklere, geliﬂme ve güncellenme h›z›
çok yüksek standartlara sahip oldu¤u bilinmektedir. Bu ekosistemlerde son y›llarda yaﬂanan geliﬂme ve gelece¤e yönelik

yap›lan analizlere göre, takip eden bölümde özetlenen baz›
özellikler de mevcuttur:
I Havac›l›k faaliyetlerinde, güvenlik / emniyet ilk s›radaki
düﬂünce / beklentidir.
I Havac›l›k ve ekonomi iliﬂkisi ve karﬂ›l›kl› etkisi h›zla
büyümektedir.
I Ekosistemi vei faaliyet standartlar› küresel, çok merkezli
izlenebilen, s›k› toleransl› ve sürekli de¤iﬂime tabidir ve
bu özelli¤i geliﬂimle daha da artmaktad›r.
I Teknoloji h›zla geliﬂmekte, detay› ve etkileri artmas›na
ra¤men ömrü azalmaktad›r.
G Ö¤renilmesi gereken hacim artmakta ve ö¤renme
yöntemleri de¤iﬂmektedir.
G Edinim maliyetleri artmaktad›r.
G Ürün/süreç karmaﬂ›kl›¤› ve ürün geliﬂim h›z› ve
paralelinde temel e¤itim yan›nda süreklilik ve fark
e¤itimi ihtiyac› artmaktad›r.
G ‹zlenebilirlik ihtiyac› artmaktad›r (görüntüsel
beraberlik co¤rafik uzakl›¤a ra¤men olanakl›d›r).
G Metal ve mekanik a¤›rl›k, yerini, kompozit ve
elektronik a¤›rl›¤a b›rakmaktad›r.
I Faaliyetlerde küreselleﬂme etkisi h›zla artmaktad›r.
G Yabanc› dil bilgisi önemi artm›ﬂt›r.
G Uyum, iﬂ birli¤i ve empatinin önemi artmaktad›r.
G Toplumsal ve ulusal kaynakl› kültürel etkilerin önemi
azalm›ﬂt›r.
G Sistemler, iliﬂki esas›ndan baﬂar› ve ilke esas›na
yönelmektedir.
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Faaliyetlerin idari, mali ve hukuki boyutlar› artmakta ve
etkileri karmaﬂ›klaﬂmaktad›r.
Geliﬂmiﬂ (bat›) ekonomilerden, geliﬂmekte olan (do¤u)
ekonomilere yönelim baﬂlam›ﬂt›r.
‹kmal zinciri yap› ve faaliyetleri h›zla de¤iﬂmekte, stok
ve stok maliyeti hoﬂ görülmez seviyelere inmektedir.
K›smi sorumluluk yerine, bütünleﬂik sonuç sorumlulu¤u
de¤er kazanmaktad›r.
Proje bazl› sözleﬂmeli eleman kullan›m› h›zla
artmaktad›r.
Güvenlik/emniyet yönetimi de¤er kazanmakta,
sistematikleﬂerek kurumsal kültürün bir ö¤esi haline
gelmektedir.
Ana faaliyet alanlar›nda organik uzmanl›k/yetkinlik
geliﬂtirilmesi, di¤er alanlarda d›ﬂ kaynak kullan›m›na
yönelim vard›r.
Ücret art›ﬂ› bask›lar›, verimlilik ve üretkenlik art›ﬂ›na
odakl› karﬂ› de¤erlendirmelerle dengelenmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r.
©
Erinç EREL ÇA⁄LAR

Ekonomik konjonktür, etkileri ve temel kabulleri sürekli
de¤iﬂmektedir.
G ‹ﬂ modelleri ve organizasyon standartlar›
de¤iﬂmektedir.
G Mobil yaﬂam ön almakta ve her geçen gün daha da önem
kazanmaktad›r.
G Kriz, kaos ve denge içeri¤i de¤iﬂtirmektedir.
N Geçerlilik süreleri de¤iﬂmektedir.
N Etkileri de¤iﬂmektedir.
G Yenileﬂim (inovasyon) ve iﬂ birli¤i, rekabetin temel
gereklili¤i haline gelmektedir.
G ‹ﬂ birli¤i ve ortak giriﬂim gere¤i artmakta ve rekabet
ederek iﬂ birli¤i yapabilecek organizasyonlar de¤er
kazanmaktad›r.
G Zekân›n devreye girdi¤i aﬂamalarda, insan daha da fazla
önem kazanmaktad›r.
G Faaliyet gerçekleme süresi (Turn Around Time / TAT)
de¤er kazanmaktad›r.
G Ekosistemde, gayri resmi (informal) sistemler, resmi
(formal) sistemlere karﬂ› h›zla güç kazanmaktad›r.
Mesleki davran›ﬂ kurallar›, evrensel etik ilkeler çerçevesinde
özel olarak bir mesle¤in uygulama alan›ndaki hizmetlerle
s›n›rl› olarak düzenlenmiﬂ yaz›l› dizgeler olduklar› için, belirtilen özellikler, en basit hali ile UHUM, düﬂünce ve
de¤erlendirmelerde boyut zenginli¤i ve daha fazla uzgörü
derinli¤i gerektirirken, meslek eti¤i aç›s›ndan farkl› etki ve
sonuçlar da oluﬂturabilmektedir.

I
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Sonuç
Ça¤daﬂ dünyada, dürüst, insan haklar›na sayg›l›, sorumluluk
sahibi, kural ve yasalara sayg›l› çal›ﬂanlar, iç ve d›ﬂ müﬂteriler, iﬂverenler;
I Kabul edilmiﬂ/edilebilir davran›ﬂlar› belirleyen,
I Uygulaman›n standartlar›n› yükselten,
I Öz eleﬂtiri için yol göstericilik sa¤layan,
I Mesleki davran›ﬂ ve sorumluluklar için bir çerçeve
oluﬂturan,
I Bir mesleki kimlik-statü arac› ve mesleki olgunluk
standard› olan,
etik kurallar› tan›mlayan ve kabul edenleri arama bilincine
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu durum, mesle¤in küreselleﬂme derecesi ile
beraber yayg›nlaﬂmakta ve bu durum özellikle de UHUM’un
yo¤un olarak görev yapt›¤› ekosistemlerde etkili olmaktad›r.
Bu nedenle, UHUM’un;
I Mesle¤i ile kendisinde oluﬂturdu¤u tutum ve davran›ﬂ,
I Meslek örgütünün meslekle ilgili belirledi¤i etik kod /
davran›ﬂ kurallar›,
I Görev yapt›¤› kurumun belirledi¤i etik kod / davran›ﬂ
kurallar›,
konusunda önce fark›ndal›¤›n›n sa¤lanmas›, ö¤renerek
özümsemesi sonra da izleyece¤i yolu belirleyerek kendini geliﬂtirmesi beklenmektedir.
UHUM’un kendi mesle¤i ve meslek uygulamalar› ile ilgili kuruluﬂlara ait etik de¤erleri (kodlar›) / davran›ﬂ kurallar›n›, örnek olay örneklerini araﬂt›rmas› ve yorumlamas› da geliﬂim ve
olgunlaﬂmay› h›zland›rabilir. Bu bak›mdan;
I KING ve SKAKOON taraf›ndan kaleme al›nan
"Mühendisli¤in Yaz›l› Olmayan Kurallar›",
ve
I Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Baﬂkan›
Alev ALATLI’n›n, okulun Nevﬂehir Yerleﬂkesi 2012 y›l›
mezunlar›na yönelik,
“...
Güçlüsün, kuvvetlisin, ak›ll›s›n, diplomal›s›n!
Nerde, nas›l kullanaca¤›n› bil ki bunlar›,
Hayat›n hayhuyunda savrulup gitmeyesin!
Daima sab›rl›, daima sebatl›, daima iradeli ol ki,
Öfken ve nefsin bir olup akl›n› yenemesin!
Kendine inanc›n› kaybetme asla!
Çorak olup çöle, ekﬂiyip sirkeye dönmeyesin!
...
Hakl› oldu¤unda mücadeleden korkma.
Aç›k sözlü ol,
Ama... her sözü, üstüne alma.
Her ﬂeyi gör,
Ama... her gördü¤ünü söyleme!
Her ﬂeyi bil,
Ama... her bildi¤ini bildirme.
Unutma ki, yüksekte yer tutanlar aﬂa¤›dakiler gibi
emniyette de¤ildir!
Cahiller aras›nda alim olma!
Ey, göz bebe¤imiz, art›k mezunsun!
...
Hocan›, atan›, kasaban›, hemﬂerini saymak sana!
Unutma ki, bereket vermektedir, okuluna sahip ç›kmak sana!
...”
ö¤üdü önemli ipuçlar› içermektedir.
Ulusal havac›l›k ve uzay sanayimizde son y›llarda elde edilen
geliﬂme h›z›n›n sürdürülebilirli¤i için;
www.milscint.com
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UHUM’un, mesle¤inin temelini oluﬂturan etik ilkeleri ve
yasal sorumluluklar› bilmesi, benimsemesi ve
uygulamas›,
UHUM’un meslek ile ilgili gerekli yasal düzenlemelere
ba¤l› kalmas›,
UHUM’un meslek eti¤i ilkelerine uymada/gözetmede ve
mesleki sorumlulu¤u taﬂ›mada kararl› olabilmesi ve bu
ilkelerin ve de¤erlerin yaﬂat›lmas› için sorumluluk
taﬂ›mas›,
UHUM meslek birli¤i ve meslekle ilgi di¤er kuruluﬂlarla iﬂ
birli¤ine aç›k olunmas›, faaliyetlere kat›l›m ve bu
faaliyetlerde görev ve sorumluluk al›nmas›,
‹yi bir UHUM mesleki uygulamas›n›n toplum, di¤er meslek
mensuplar›, meslek örgütü ve müﬂterileri ile aras›ndaki
karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ve iliﬂkiye ba¤l› oldu¤unun alg›lanarak
mesleki de¤erlerini ve etik ilkelerini belirtilen taraflar
yarar›na korumak ve güçlendirmek zorunlulu¤unda
oldu¤unun kavranmas›,
D›ﬂ ve iç müﬂterilerin;
G Kültür, inanç ve özerkli¤ine,
G Gizlili¤ine ve haklar›na,
sayg› gösterilmesi,
D›ﬂ ve iç müﬂteriler ile ilgili olarak etik yükümlülüklerini
bilmesi,

Di¤er meslek mensuplar›na ve yan›nda çal›ﬂanlar›na
(stajyerler gibi) sayg›l› olunmas›,
I Çal›ﬂanlar aras›nda iﬂ birli¤inin teﬂvik edilmesi,
I Bireysel ve mesleki s›n›rlar›n›n fark›nda olunmas›,
gerekti¤inde yard›m istenebilmesi ve edilebilmesi,
I Öz denetimin gerçekleﬂtirebilmesi ve sürekli
kendini geliﬂtirme gere¤inin bilinmesi ve uygulanmas›,
I Zaman›n etkin biçimde kullan›labilmesi,
I Belirsizliklerle baﬂa ç›k›labilmesi,
I De¤iﬂimlere uyum gösterilebilmesi,
I Bireysel de¤er yarg›lar›n (dünya görüﬂü, sosyo-kültürel ve
manevi de¤erleri) kontrol edilerek tüm bireysel ve
toplumsal de¤er yarg›lar›na eﬂit uzakl›kta mesle¤in
yürütülebilmesi,
I Kiﬂisel - Mesleki - Kurumsal - Toplumsal ölçekte
vefa sahibi olunmas›,
belirlemelerinin UHUM mesleki etik ilkeleri kapsam›nda
dikkate al›nmas› uygun olacakt›r.
Bilmek gerekir ki, mesleki yaﬂam biçimi mesleki ilke ve de¤erler ile belirlenir. Mesleki ilke ve de¤erlerle bir ömür boyu yaﬂamak ise hür irade ile mesle¤e adanmay› gerektirir. Uçak, havac›l›k ve uzay mühendislerinin hayallerini gerçekleﬂtirmeye yönelik eylemlerinde bir ömür sürecek meslek adanm›ﬂl›¤› da ancak gönüldeki meslek sevgi ve sayg›s› ile mümkün olabilir…
I

©
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Mühendisli¤i Bölümü, ‹ﬂaret ve Görüntü ‹ﬂleme
konu haline geldi. Bu amaçla kullan›lan Haberleﬂme
Laboratuvar› (KUL‹S), Ö¤retim Üyesi
uzaktan kumandal› su alt› araçlar›
ünümüzde, insans›z su taban› araﬂt›rmalar›na ise ilk
alt› araçlar›nda kulla- olarak, Wood taraf›ndan 1935
(Remotely Operated Vehicles / ROV) ve
akustik sensör- y›l›nda tasarlanan basit isotonom su alt› araçlar› (Autonomous lerler,n›lan
genellikle görüntüle- kandil (echosounder) ile baﬂUnderwater Vehicle / AUV)’na olan ilgi de me sonar› ve yandan tarama- land›.
sonarlard›r. Bu makalede, Ses dalgalar›n›n, suyun içerigün geçtikçe art›yor. ‹nsans›z su alt› l›k›saca
sonarlar›n tarihsel sinde ›ﬂ›k ve radyo dalgalar›araçlar›, en genel tan›m› ile bir operatörün geliﬂiminin yan› s›ra görün- na göre daha iyi ve daha h›zl›
sonar› ve yandan ta- yay›lmas› nedeniyle akustik
uzaktan kontrol ederek, suyun alt›nda tüleme
ramal› sonar ile bu sonarla- yöntemler, deniz taban› ve
de¤iﬂik amaçlara yönelik bir dizi iﬂlevi r›n çal›ﬂma prensipleri hak- tabandaki cisimlerin tan›nmas› ve s›n›fland›r›lmas›nda
yerine getirmesini sa¤lad›¤› bir su alt› k›nda bilgi verilecektir.
baﬂar›l› bir ﬂekilde kullan›lrobotudur [1]. Ticari, askeri ve bilimsel Sonar Nedir?
maktad›r. Örne¤in ›ﬂ›k, deSu alt› hedeflerinin rinlik artt›kça so¤urulmaktaamaçl› çeﬂitli uygulamalarda kullan›lmakta
tespitine yönelik ilk d›r. Bu nedenle derinlik heolan bu araçlar, su alt› görüntülerini
çal›ﬂma, 1827 y›l›nda saplamas›nda kullan›lmas›
D. Colladon ve C. yan›lt›c› olmaktad›r. Oysa ses
yakalamak için optik sensörler,
Sturm taraf›ndan, ‹s- iﬂaretleri, su içerisinde havalazer sensörler, görüntüleme sonarlar›,
viçre’nin Genova Gö- dakinden yaklaﬂ›k 5 kat
lü’nde gerçekleﬂtiril- (1500 m/sn) daha h›zl› yol
yandan taramal› sonarlar gibi farkl›
di [2]. Colladon ve alabilmekte ve önlerine ç›akustik sensörler ile donat›labilirler.
Sturm’un as›l amaç- kan engellerden yans›yarak
lar› ise sesin sudaki geri dönebilmektedir.
Bu sensörler içerisinde, deniz dibi
h›z›n›n ölçülmesiy- Bu yaklaﬂ›m ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirigörüntülemek için en çok tercih edileni
di. Ses dalgalar› len sonar (Sound Navigation
kullan›larak deniz And Ranging / Ses ile Seyrüise akustik sensörlerdir.

G

sefer ve Menzil Bulma), ses
dalgalar›n› kullanarak, özel-
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Periskop ile birlikte denizalt›lar›n en önemli alg›lay›c›lar›ndan olan sonar,
insans›z su alt› araçlar›n›n da ana alg›lay›c›s› olarak iﬂlev görüyor.
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likle su alt›ndaki cisimlerin
boyutu, uzakl›¤› ve yap›lar›
hakk›nda uzaktan bilgi sahibi
olunabilmesi için kullan›lan
bir teknolojidir. Yank› yöntemine dayal› bu teknoloji, göreceli olarak yüksek frekansl›
ses iﬂaretlerinin demetler hâlinde gönderilmesi ve sesin
su alt›nda yay›lma özelli¤ininin kullan›lmas› sayesinde,
cisimlerin tespit edilmesini;
ses dalgalar›n›n hedefe gidiﬂ
geliﬂ miktar ve sürelerinin
kullan›lmas› sayesinde de
cismin boyutlar› ve uzakl›¤›
hakk›nda bilgi edinilmesini
sa¤lar. Bu aç›dan sonar, radar›n su alt› akusti¤indeki
kavramsal benzeri olarak da
nitelendirilebilir.
Sonar, ilk olarak ‹kinci Dünya
Savaﬂ› s›ras›nda, denizalt›lar›n yerlerinin tespit edilmesi
amac›yla kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bilinen ilk ticari
sistem, savaﬂ s›ras›nda ‹ngiltere’de kurulan “Anti-Submarine Detection Investigation
Committee” (Denizalt› Teﬂhis
Soruﬂturma Komitesi) için
üretilen ve bu kelimelerin k›salt›lmas›ndan ad›n› alan
ASDIC sistemidir [3].
1958 y›l›na gelindi¤inde ise
Chesterman taraf›ndan, yandan taramal› bir sonar ile ilk
kez jeolojik incelemeler yap›lm›ﬂt›r. Chesterman, çal›ﬂmalar›nda, yüksek frekansl›
ses dalgalar› kullanm›ﬂt›r.
‹lk düzenli yandan taramal›
sonar uygulamas› ise Clay ve
Weisman taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. 1969-71 y›llar› aras›nda
Sanders, Wong, Chesterman
ve di¤erleri bu uygulamalar›
geniﬂletmiﬂlerdir.
1972-75 y›llar› aras›nda ise
Hopkins taraf›ndan, yüksek
imge kalitesine sahip sonar

verisi üretebilen, fiber optik
kay›t osiloskoplar› geliﬂtirilmiﬂtir [4-5].
Sonarlar günümüzde, askeri
amaçlar d›ﬂ›nda da birçok
alanda kullan›lmaktad›r. Örne¤in deniz haritac›l›¤›, derinlik ölçme, sismik ölçümler, ak›nt› ölçme ve bal›kç›l›kta av›n yerini saptama gibi
birçok kullan›m alan› mevcuttur.
Sonar sistemleri pasif ve aktif olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Pasif sonar sistemleri, sudaki hedeflerin
motor ve pervane gibi akustik dalga kaynaklar›ndan yay›lan sinyallerin tespiti esas›na göre çal›ﬂan sistemler
olup “dinleme sonarlar›” olarak da bilinirler. Aktif sonar
sistemleri ise gönderdi¤i
akustik dalgalar›n, su alt› hedeflerden yans›malar›n›n yakalanmas› prensibine göre
çal›ﬂan sistemlerdir [6].
b

Görüntüleme Sonarlar›
Görüntüleme sonarlar›, genellikle insans›z su alt›
araçlar›nda engel ve hedef
tespiti ile bunlardan sak›nma amaçl› kullan›l›rlar. Görüntüleme sonar›, nesnelerden dönen yank›lara (echo)
ba¤l› olarak, sonar etraf›nda
bulunan nesnelere dair bilgiler içeren bir imge oluﬂturabilir. Böylece, insans›z su
alt› arac›n›n güvenli bir ﬂekilde yoluna devam etmesi
sa¤lan›r.
Bir görüntüleme sonar› ﬂu
ﬂekilde çal›ﬂ›r: Önceden
ayarlanm›ﬂ küçük aç›sal art›ﬂlar uyar›nca, mekanik bir
iﬂlemle transducer döndürülür ve yatay iki boyutlu düzlemde taramalar gerçekleﬂtirilir. Ortaya ç›kan aç›sal pozisyonlar›n her biri için de
akustik yelpaze ﬂeklinde ›ﬂ›n
demeti elde edilir. Bu ›ﬂ›n demetinin dar bir yatay geniﬂli-

¤i ve geniﬂ bir dikey geniﬂli¤i
vard›r. Bir ›ﬂ›n demeti gönderildi¤inde, akustik sinyal su
içinde ilerler ve yolu üzerindeki herhangi bir engele
çarpt›¤›nda, gönderilen bu
enerjinin bir k›sm› yank› olarak al›c›ya geri döner. Basitleﬂtirecek olursak, sonar bir
›ﬂ›n demeti gönderdi¤i zaman, geriye, menzile ba¤l›
yank› genlikleri serisi al›r.
Ard›ndan verici, bir sonraki
yön (orientation) için ad›m
aral›¤› kadar döner ve yeni
aç› de¤eri için tekrar menzile
ba¤l› yank› genlikleri al›r. Yukar›daki iﬂlemler, belirtilen
dönme ad›m aral›¤› kadar
saat yönü ya da tersine tarama ﬂeklinde devam eder ve
360 dereceyi kapsayan imgeler oluﬂturulur [7]. ﬁekil 2’de,
bir su alt› arac›na monte
edilmiﬂ, görüntüleme sonar›n›n çal›ﬂma ﬂekli gösterilmektedir.
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ﬁekil 2. ‹leri bak›ﬂl›
görüntüleme
sonar›n›n
çal›ﬂma ﬂekli [7].

ﬁekil 1. Aktif (a) ve pasif (b) sonar›n çal›ﬂma prensibi.

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi - A¤ustos 2012

ANAL‹Z

a

68

b

ﬁekil 3. 325 kHz’de al›nm›ﬂ örnek akustik görüntü (a) ve 650 kHz’de al›nm›ﬂ örnek akustik görüntü (b).
Akustik görüntü, sesin yol- Su alt›nda bulunan cisimle- ru bir alan› tarayarak arama
culuk mesafesinin, yank› rin aranmas›nda kullan›lan yapmas›d›r. ﬁekil 4’te bir su
genli¤ine göre çizilmesi ile yandan taramal› sonar sis- alt› arac›na monte edilmiﬂ
elde edilir. Di¤er bir deyiﬂle, teminde, bir deniz birimi yandan taramal› sonar›n›n
su alt›n›n iki boyutlu görün- (towfish) veya AUV üzerine çal›ﬂma ﬂekli gösterilmektüsü üretilir. E¤er ses sinya- monte edilecek sancak ve tedir.
li, su içerisinde ilerlerken iskele diye adland›r›lan Yandan taramal› sonar,
herhangi bir nesneye çarp- transducerlar bulunmakta menzillerine göre Tablo 1’de
mazsa, geri dönen “ping” ve bu transducerlar ile yük- oldu¤u gibi 3 kategoriye
(aktif sonar taraf›ndan yay›- sek frekansl› akustik sin- ayr›lmaktad›r [5,9].
lan ses dalgas›)’de anlaml› yaller üretilmektedir. Sis- K›sa menzilli yandan tarabir yank› genli¤i oluﬂmaz, temin çal›ﬂma ilkesi, tow- mal› sonarlar , genellikle
sadece biraz gürültü oluﬂur. fish’in her iki yan›na bakan k›tasal ﬂelflerde kullan›l›rE¤er herhangi bir nesneye bu transducerler yard›m›y- lar. 100-500 kHz frekans
çarparsa, yüksek yank› gen- la üretilen yüksek frekansl› aral›¤›nda çal›ﬂ›rlar ve deliklerinin bulundu¤u bir ping ses sinyallerinin, dar ve niz taban›nda, ortalama
elde edilir [8].
yelpaze ﬂekilli ›ﬂ›nlar ﬂek- 300 m geniﬂli¤inde bir alaﬁekil 3’te farkl› frekanslarda linde yay›lmas›na dayan- n›n taranmas›n› sa¤larlar.
elde edilmiﬂ akustik görün- maktad›r.
Bu tip sonarlar, oldukça
tüler görülmektedir.
Rota yönüne dik ve aﬂa¤› yüksek frekanslarda çal›do¤ru yay›lan sinyaller, de- ﬂan yüksek çözünürlüklü
niz taban›ndan yans›y›p sa- sistemler olup, deniz tabaYandan Taramal›
ç›ld›ktan sonra, yine ayn› n›n›n ayr›nt›l› ﬂekilde inceSonarlar
Deniz taban›n›n yüksek çözü- transducer taraf›ndan alg›- lenmesine olanak sa¤lad›¤›
nürlüklü akustik görüntüsü- lan›p, kuvvetlendirilir ve de- için, günümüzde en s›k kulnün elde edilmesinde kulla- niz taban›n›n görüntüsü elde lan›lan sonarlard›r. Orta
n›lan en pratik ve önemli yol, edilir. Sonar›n bu tipine yan- menzilli sistemler, deniz
yandan taramal› sonarlard›r. dan taramal› denilmesinin taban›n›n jeolojik olarak
Asl›nda bu sonarlar ile su al- sebebi ise towfish’in çekildi- araﬂt›r›lmas›nda kullan›lan
t›n›n bir foto¤raf›n›n elde ¤i yöne göre dik olarak tow- ana araçlardan birisidir.
fish’in sa¤›ndan soluna do¤- Uzun menzili sistemler ise
edildi¤i söylenebilir.
ﬁekil 4. Yandan taramal› sonar›n›n çal›ﬂma ﬂekli [10].

TABLO 1: Yandan Taramal› Sonarlar›n Türleri
Sonar Tipi
K›sa Menzilli

Orta Menzilli

Uzun menzilli
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oldukça büyük boyutludur.
Bu sistemlerin çal›ﬂmalar›
için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulur.
ﬁekil 5’teki yandan taramal›
bir sonar ile al›nm›ﬂ bat›k bir
geminin görüntüsünde, yukar›da bahsedildi¤i gibi, su
alt›n›n yüksek çözünürlüklü
görüntüsünün elde edildi¤i
görülebilir. Özetle, su alt›n›n
bir foto¤raf›n›n çekildi¤ini
söyleyebilece¤imiz bu çal›ﬂmada, towfish’in sa¤›nda ve
solunda yer alan iskele ve
sancak transducerlar› taraf›ndan al›nan veri, tek bir imgede birleﬂmiﬂtir ve dipteki
bat›k gemi de aç›kca görülmektedir.
Yandan taramal› sonar görüntüleri, ﬁekil 5’teki örnekte de görüldü¤ü gibi, tipik olarak yank›, gölge
(shadow) ve su alt› yank›laﬂ›m (sea-bottom reverberation) ﬂeklinde üç bölge ile
tan›mlanmaktad›r
[11].
Yank›, nesnenin üzerinde
akustik dalga yans›mas› nedeniyle yüksek gri düzeyde
piksel bölgelerin oluﬂturdu¤u k›s›md›r. Gölge, bir nesnenin arkas›ndaki akustik
yank›lanma eksikli¤inden
kaynaklan›r ve çok düﬂük
gri seviye (karanl›k) piksellere karﬂ›l›k gelir. Kalan
k›sma ise deniz alt› yank›lanma alan› denir. Bu bölgede yank› ya da gölge yoktur. Gölge ve yank›, hedef
tespiti ve s›n›fland›r›lmas›
için önemli bölgelerdir.
Nesne tespiti çal›ﬂmalar›nda, as›l önem taﬂ›yan ve
ay›rt edicili¤i sa¤layan, yank› ve gölge bölgeleridir.

Kullan›m Amac›
Küçük sahalar›n
görüntüsünü
elde etmek
Derin denizlerin
dip yap›s›n›n
tespiti
Okyanus taban›
yap›s›n›n
araﬂt›r›lmas›

Çal›ﬂma Frekans›

Tarama Geniﬂli¤i

100 - 500 kHz

25 - 750 m

11 - 30 kHz

5-10 km

6,5 kHz

En fazla 60 km
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Yine de bu imgelerde hedef
ya da nesne tespiti zor bir
görevdir. Çünkü yandan taramal› sonar, çeﬂitli gürültüler de içermektedir [12].
Yandan taramal› sonar imgelerinde çeﬂitli nedenlerden kaynaklanabilen bu gürültüler, aﬂa¤›daki baﬂl›klar
alt›nda toplanabilir:
I Deniz yüzeyinde oluﬂan
dalgalar,
I Deniz canl›lar›,
I Dümen gürültüsü
ve pervane etkisi,
I Deniz taban›ndaki
çukurlar,
Yandan taramal› sonarlar
arac›l›¤› ile yakalanan görüntülerin; may›n tespiti ve
s›n›fland›r›lmas›, hedef tespiti ve s›n›fland›r›lmas›, bal›k sürülerinin tespiti, dalga
ve ak›nt›lar›n ölçümü veya
deniz dibi haritalar›n›n ç›kar›lmas›, boru hatt› denetleme, AUV için seyrüsefer ve
yol planlamas› gibi birçok
uygulama alan› bulunmaktad›r. ﬁekil 6’da, may›nlar›n
yer ald›¤› örnek bir yandan
taramal› sonar imgesi gösterilmektedir. Örne¤in bu
imgedeki may›nlar›n tespiti,

askeri amaçl› önemli ve zor
bir problemdir. Bu tarz uygulamalar için, görüntü iﬂleme yöntemlerinden de
faydalan›lmaktad›r.

Sonuçlar ve Gelecek
Bu makalede sonarlar ile
ilgili genel bilgiler verilmiﬂ,
devam›nda da insans›z su
alt› araçlar›nda kullan›lan
sonarlar ve bu sonarlar›n
çal›ﬂma prensipleri anlat›lm›ﬂ ve sonarlar›n bir kullan›m amac›n›n da insans›z
su alt› araçlar›n›n güvenli
ilerlemesi veya su alt›ndaki
nesnelerin tespit edilmesini sa¤lamak oldu¤u üzerinde durulmuﬂtur. Kocaeli
Üniversitesi ‹ﬂaret ve Görüntü ‹ﬂleme Laboratuvar›
(KUL‹S) bünyesinde, yukar›da bahsedilen sonar teknolojileri kullan›larak çeﬂitli geometrilerdeki su alt›
nesnelerinin tespit edilmesine dönük araﬂt›rma faaliyetleri yürütülmekte ve özgün yöntemler geliﬂtirilmektedir. KUL‹S’te bir su
alt› arac›n›n güvenli bir ﬂekilde yoluna devam edebilmesi için görüntüleme so-

ﬁekil 5. Yandan taramal› sonardan elde edilen örnek bir görüntü [13].
www.savunmahaber.com

nar›
kullan›larak
engel/nesne tespiti yapan ve
gerçek zamanl› çal›ﬂan özgün yöntemler geliﬂtirilmektedir. Bunun yan›nda
yandan taramal› sonardan
al›nan görüntülerde, büyük
bat›klar›n ve may›n benzeri
nesnelerin tespitini yapan
özgün algoritmalar üzerinde de çal›ﬂ›lmaktad›r.

U.S. National Oceanographic and Atmospheric Administration

Yaklaﬂ›k 91 m derinlikte yatan, ‹kinci Dünya Savaﬂ›'ndan kalm›ﬂ bir karakol botu bat›¤›n›n yandan taramal› sonar ile al›nm›ﬂ görüntüsü.

ﬁekil 6. Yandan taramal› sonar
görüntüsünde may›nlar [13].
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Silahl› Kuvvetlerle Bütünleﬂmiﬂ Güneﬂ Panelleri
BD’nin baﬂ›n› çekti¤i dünyan›n
çeﬂitli ülkelerinin silahl› kuvvetleri,
sabit üslerde ve muharebe
sahas›ndaki birliklerde güneﬂ enerjisi
kullan›m›n› artt›rmaya çal›ﬂ›yor. Fakat güneﬂ
panellerinin esnek olmayan yap›lar› ve kamuflaja
uygun olmayan renkleri, bu çabalar› s›n›rland›r›yor.
Frans›z savunma tedarik kurumu DGA’n›n baﬂlatt›¤›
bir proje, bu duruma bir son verebilir. DisaSolar firmas›,
3 Temmuz’da yapt›¤› aç›klamada, Frans›z CAE/INES ve

©

DisaSolar

A

Kesintisiz
Uçuﬂ ‹çin
Lazerle ﬁarj
essiz uçuﬂ avantajlar›
nedeni ile tercih edilen
elektrik motorlu ve bataryal›
insans›z hava arac› (‹HA)’lar,
görev süresi konusunda,
yak›tl› motora sahip
‹HA’lar›n oldukça gerisinde
kal›yor. Bu soruna bir
çözüm arayan Lockheed
Martin ve LaserMotive,
‹HA’lar› yerden iletilecek
lazer ›ﬂ›n› ile ﬂarj etmeyi
planl›yor. Bu konuda
gerçekleﬂtirilen

S

baﬂar›l› deneme ile ilgili
ayr›nt›lar› 11 Temmuz’da
aç›klayan Lockheed Martin,
özel kuvvetler için
geliﬂtirdi¤i Stalker
‹HA’s›n›n, gerektikçe yerden
lazer ›ﬂ›n› ile ﬂarj edilerek
48 saatten fazla bir süre
uçtu¤unu bildirdi. Bu süre,
Stalker’›n ﬂarj olmadan
uçtu¤u sürenin 24 kat›na
karﬂ›l›k geliyor. Deneme,
kapal› ortamda, bir rüzgâr
tünelinde gerçekleﬂtirildi.
Yetkililer, denemenin

CNRS/XLIM araﬂt›rma kurumlar› ile birlikte, biyolojik
sistemlere benzer özelliklere sahip esnek güneﬂ
panelleri üzerinde çal›ﬂmak üzere, DGA ile 3 y›ll›k
bir sözleﬂme imzalad›¤›n› aç›klad›.
Yap›lacak araﬂt›rmalar, kamuflaj amac›yla, çevresindeki
nesnelerin ﬂeklini ve rengini alabilecek güneﬂ panelleri
geliﬂtirmeyi amaçl›yor. DisaSolar, mürekkep püskürtme
prensibi ile çal›ﬂan esnek güneﬂ paneli üretme yetene¤ine
sahip ve bu uzmanl›¤› ile projeye katk›da bulunacak.
(Kaynak: DGA ve DisaSolar)

48 saat sonra bitirilmesinin
tek nedeninin, hedefledikleri
süreye ulaﬂmalar›
oldu¤unu; deneme
sonunda, Stalker’›n ﬂarj›n›n,
deneme baﬂ›ndaki ﬂarj›ndan
daha iyi durumda oldu¤unu
gördüklerini belirttiler.
LaserMotive ise teknolojisinin,
teknoloji haz›rl›k seviyesi
6’ya ulaﬂt›¤›n› vurguluyor.
Lazer diyotlar kullanarak,
tek bantta yap›lan lazer

›ﬂ›mas›n›, ‹HA’da bulunan ve
güneﬂ panellerine benzeyen
bir yüzeye düﬂürmeye
dayanan teknoloji,
LazerMotive belgelerinde
yer alan bir örne¤e göre,
yüzde 25 civar›nda bir enerji
verimlili¤ine sahip.
Önümüzdeki dönemde,
sistemin d›ﬂ mekânda
denenmesi planlan›yor.
(Kaynak: Lockheed Martin
ve LaserMotive)

©
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© MIT - Franz Hover, Brendan Englot

Gemi Üzerinde May›n Arama
‹ﬂi Robotlara Emanet

ortaya ç›karacaklar.
Bu deneyin baﬂar›ya
ulaﬂmas› halinde, DARPA,
geleneksel yöntemlerin
d›ﬂ›na ç›karak, baﬂar›s›zl›k
korkusu olmadan, yaz›l›m
alan›nda yenilikçi
yaklaﬂ›mlar›n ortaya
ç›kar›labilece¤ini bir örnek ile
göstermiﬂ olacak. Uzmanlar,
1960’l› y›llardan beri yaz›l›m›n
bir mühendislik dal› m› yoksa
bir zanaat ya da sanat olarak m›

görülmesi gerekti¤ini
tart›ﬂ›yor. Yaz›l›m geliﬂtirmek
için kullan›lan prosedürel
metotlara karﬂ› ç›kan baz›
mühendisler, çevik (agile)
yaz›l›m geliﬂtirme
yöntemlerini ortaya
koymuﬂlard›. DARPA’n›n
gerçekleﬂtirece¤i deneyin,
tüm bu tart›ﬂmalar› nas›l
etkileyece¤ini ise zaman
gösterecek. (Kaynak: George
Mason Üniversitesi)

DARPA

ARPA, George Mason
Üniversitesi ile iﬂ birli¤i
ile “Yenilik Evi” ad› verilen bir
yaz›l›m geliﬂtirme deneyi
gerçekleﬂtirecek. Deneklere,
çal›ﬂma ortam› ile iç içe bir
yaﬂam ortam› sunan
deneyde, DARPA, iﬂ birli¤i
içinde çal›ﬂan, odaklanm›ﬂ,
küçük boyutlu yaz›l›m
ekiplerinin, k›sa zamanda
önemli yenilikleri
gerçekleﬂtirebileceklerini
göstermeyi amaçl›yor.
Deneyin konusu, foto¤raf,
video, co¤rafi veri ve di¤er
görsel tabanl› veriden
anlaml› sonuçlar
ç›kartabilecek yaz›l›mlar›n
geliﬂtirilmesi olacak.
Temmuz ay›nda yap›lan
aç›klamalara göre; ekipler,
17 Eylül ile 9 Kas›m aras›nda,
8 hafta boyunca, George
Mason Üniversitesindeki
ofislerinde çal›ﬂacak ve yine
bu üniversitenin kampüsünde
kalacak. Ekiplerin haftan›n
5 günü çal›ﬂmas› ve
üniversite ile ABD Savunma
Bakanl›¤›ndan uzmanlarla
s›kl›kla bir araya gelmesi
planlan›yor. ‹lk 4 hafta
tasar›m ve kavram ispat›
yapmas› beklenen ekipler,
son 4 haftada da yaz›l›m›

D

©

emilerin gövdelerinin su alt›ndaki k›s›mlar›, özellikle
liman bölgelerinde, may›n yap›ﬂt›r›lmas› gibi tehditlerle
karﬂ› karﬂ›ya kalabiliyor. Bu tehdidin var olup olmad›¤›n›
tespit edebilmek için y›llard›r dalg›çlar› ve e¤itilmiﬂ yunus
ve denizaslanlar›n› kullanan ABD Deniz Kuvvetleri, yüksek
maliyetleri olan her iki yöntemin de yerini alacak maliyet
etkin çözümü, bir insans›z su alt› arac› (‹SAA)’nda buldu.
Asl›nda uzun süredir var olan ‹SAA’lar, k›sa menzilli
alg›lay›c›lar› ile gemi gövdesi boyunca ve özellikle dümen,
ﬂaft ve pervanenin bulundu¤u k›ç bölgesinde etkin
manevralarla arama yapma konusunda güçlük yaﬂ›yordu.
ABD Deniz Kuvvetlerinin Ar-Ge ofisi ONR (Office of Naval
Research)’nin deste¤i ile konu üzerinde çal›ﬂan
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute
of Technology / MIT) araﬂt›rmac›lar› Doç. Dr. Franz Hover
ve doktora ö¤rencisi Brendan Englot, geliﬂtirdikleri
algoritmalarla, ‹SAA’lar›n gemilerin su alt› bölümünü
etkin bir ﬂekilde kontrol edebilmelerinin önünü açt›lar.
Araﬂt›rmac›lar›n geliﬂtirdi¤i algoritma uyar›nca, ‹SAA
ilk önce gemi gövdesinin uzaktan 3 boyutlu bir tel kafes
modelini ç›kart›yor. Geçmiﬂ uygulamalardan farkl› olarak
bu iﬂ için özel görüntü iﬂleme algoritmalar› kullan›l›yor.
Böylece ‹SAA, yak›n mesafe tarama iﬂlemi için ihtiyaç
duyaca¤› hassasiyette bir tel kafes modeli elde edebiliyor.
‹kinci aﬂamada da bilinen uygulamalar›n d›ﬂ›na ç›kan algoritma,
gemi gövdesini çim biçmeye benzer ﬂekilde ﬂeritler halinde
de¤il, kendi hesaplad›¤› optimum yola göre tar›yor.
Bu sayede, ‹SAA’n›n taramas› çok daha k›sa sürede
tamamlan›yor. Araﬂt›rmac›lar, algoritmalar›n›, 183 m
ve 82 m boyunda iki gemide denediler ve baﬂar›yla
çal›ﬂt›¤›n› gösterdiler. (Kaynak: MIT)

G

Yenilik Evinde Yaz›l›m
Geliﬂtirmeye Yeni Bir Pencere
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GELECE⁄E DA‹R

DARPA

örünmezlik teknolojileri
üzerinde 1970’li ve
1980’li y›llarda yürüttü¤ü
çal›ﬂmalarla günümüz
hava gücünün geliﬂimini
etkileyen DARPA’n›n yeni
gözdesi, hipersonik h›zda
uçuﬂ oldu. Radara
yakalanmayan hava
araçlar›n›n, ilk ortaya
ç›kt›klar› dönemlerde sahip
olduklar› avantajlar›
kaybetmeye baﬂlad›¤›na
dikkat çeken DARPA,
günümüzün “görünmezlik
teknolojisini”, hipersonik h›z
olarak belirledi. Entegre
Hipersonik (Integrated
Hypersonics / IH) ad› alt›nda
baﬂlatt›¤› yeni program›n ilk
duyurusunu 6 Temmuz’da
gerçekleﬂtiren DARPA,
sesin 20 kat› h›z (Mach 20)’a
ulaﬂabilecek hava araçlar›
geliﬂtirmek istiyor. Bu
araçlar›n çeﬂitli sivil ve
askeri görevlerde; uzay
çal›ﬂmalar›nda, ulaﬂ›mda
ve askeri taarruz amac›yla
kullan›lmas› öngörülüyor.

©

Hipersonik H›z,
Görünmezlik
Teknolojilerinin
Taht›na
Oturacak

G

Projeyi ABD Savunma
Bakanl›¤›n›n Stratejik
Muharebe Dairesi ile ortak
yürüten DARPA, proje için
40 milyon dolar ay›rd›.
Ayr›ca proje ile ilgili
opsiyonlar için
harcanabilecek 30 milyon
dolarl›k ek bir bütçe de
bulunuyor. Projede
yap›lacak çal›ﬂmalar; yeni
aerodinamik tasar›mlar›n;
›s›l koruma sistemlerinin;
malzemelerin; güdüm,
seyrüsefer ve kontrol
teknolojilerinin; iyileﬂtirilmiﬂ
at›ﬂ sahas› veri toplama
yöntemlerinin ve geliﬂmiﬂ

itki teknolojilerinin
geliﬂtirilmesini kapsayacak.
Projenin takvimi, çeﬂitli
denemelerin sonunda,
2016 y›l›nda gerçekleﬂtirilecek
ve tüm geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n›
üzerinde taﬂ›yan, uçuﬂ
sonras›nda kurtar›labilecek
bir hava arac›n›n
denenmesini içeriyor.
Bu hava arac›, roket
deste¤i de kullanabilecek.
DARPA, projenin teknik
baﬂar›m kriterlerinin
ayr›nt›lar›n› ise ﬂöyle
s›ral›yor: 2 saat boyunca
uçuﬂ kabiliyeti, en az 10.000

deniz mili menzil ve küçük
ya da orta s›n›f araçlarla
karadan ya da havadan
f›rlat›labilme yetene¤i.
DARPA’n›n program
kapsam›nda vurgu yapt›¤›
bir baﬂka konu ise bilgi
paylaﬂ›m›. DARPA, program
çal›ﬂmalar› sonucunda
ortaya ç›kan veri ve
bilgilerin, bu konuda
araﬂt›rma yapan topluluklar
aras›nda, firmalara ait
fikri mülkiyet haklar› gibi
herhangi bir k›s›tlama
olmadan paylaﬂ›labilmesini
de hedefleri aras›nda
s›ral›yor. (Kaynak: DARPA)
©

BD Kara Kuvvetleri Araﬂt›rma Laboratuvar› (U.S. Army
Research Laboratory / ARL), bak›m kavram›na yeni bir
yaklaﬂ›m getirmek istiyor. Bu konuda yapt›¤› çal›ﬂmalarla
ilgili olarak 5 Temmuz’da bilgilendirme yapan ARL, belirli
periyotlarla yap›lan bak›m yerine, sistem bileﬂenlerinin
tamir edilmesi ya da de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i zaman
bak›m yap›lmas›n› sa¤lamak üzerine çal›ﬂt›¤›n› bildirdi.
Duruma göre bak›m (Condition-Based Maintenance /
CBM) olarak adland›r›lan bu yeni kavram, sistem
bileﬂenlerinin ömürlerinin tahmin edilebilmesine
dayan›yor. Bunun için Sa¤l›k ve Kullan›m ‹zleme Sistemi
(Health and Usage Monitoring System / HUMS)’nden
destek alan CBM yaklaﬂ›m›, sistem birleﬂenlerinin
kullan›m s›ras›nda maruz kald›¤› titreﬂim gibi yüklerden
hareketle, o birleﬂenlerin ömürlerini tahmin etmeye
çal›ﬂ›yor. Bu konuda ABD Federal Havac›l›k ‹daresi
FAA ile iﬂ birli¤i yapan ARL, HUMS verilerinin, sivil
havac›l›ktaki CBM uygulamalar› için kullan›m› konusunda
da katk› sa¤l›yor. ARL’nin HUMS verisi kullanarak Apache
helikopterlerindeki bir sorunu tespit etti¤i bir baﬂar›

U.S. Army Research Laboratory

‹htiyaç Varsa Bak›m Yap›l›r
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hikâyesi de bulunuyor. CBM’nin uygulanmas› durumunda,
sadece bir y›l içinde gerçekleﬂtirilen bak›m amaçl› test
uçuﬂlar› konusunda; Apache filosu için 29,3, BLACK
HAWK filosu için ise 2,6 milyon dolar tasarruf
edilebilece¤ini hesaplayan ARL, CBM kavram› üzerindeki
çal›ﬂmalar›na devam ediyor (Kaynak: ARL).

www.milscint.com
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ikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS), yonga üzerinde,
mikro boyutta, elektronik ve mekanik bileﬂenleri
bir araya getirerek, çeﬂitli cihazlar›n minyatür hale
getirilebilmesini sa¤l›yor. Örne¤in, yayg›n olarak kullan›lan
ak›ll› telefonlar›n, hareketi ve ekran›n yönünü alg›lamas›,
MEMS sensörleri sayesinde gerçekleﬂiyor. Yonga üretimi ile
benzer bir süreçle üretilen MEMS’in, mikrometre ya da
nanometre mertebesindeki yap›lar›, üretim sonras›nda,
tasarland›¤› boyutlardan farkl›l›k gösterebiliyor. Ak›ll› telefon
örne¤inden devam edecek olursak, son derece küçük olan
bu farkl›l›klar nedeniyle, ak›ll› telefonu yatay konuma
getirdi¤imizde, bir MEMS
alg›lay›c›dan okudu¤unuz
de¤er ile bir di¤er MEMS
alg›lay›c›dan okudu¤unuz
de¤er farkl› olabiliyor.
Göz ard› edilebilecek bu
fark, günlük kullan›mda
önemli bir etki yaratm›yor.
Di¤er yandan, seyrüsefer
gibi uygulamalar çok
Ülkemizde MEMS teknolojileri konusunda daha yüksek hassasiyet
mükemmeliyet merkezi haline gelen ODTÜ gerektirdi¤inden, üretilen
MET’te geliﬂtirilen bir cihazdaki tarak yap›s›. her MEMS için tasar›m› ile

©

METU-MEMS

M

Purdue University

Kendi Kendini
Kalibre Eden MEMS
üretimi aras›ndaki fark›n bilinmesi ve ele al›nmas› gerekiyor.
Bu fark›n ele al›nmas› ise kalibrasyon ile mümkün oluyor.
Fakat çok küçük boyutlar›n söz konusu oldu¤u MEMS için
kalibrasyon, hem tüm üretim tesislerinde ve laboratuvarlarda
ayn› ﬂekilde gerçekleﬂtirilemiyor hem de pahal› bir süreç.
Uzmanlar, üretim maliyetinin yüzde 30’unun kalibrasyon için
harcanabildi¤ini belirtiyorlar. Purdue Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›n›n ise tüm bu sorunlara bir çözüm önerisi
var: MEMS’in kendi kendini kalibre etmesi. Üniversite,
16 Temmuz’da yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, Yrd. Doç. Dr.
Jason Vaughn Clark ve doktora ö¤rencisi Fengyuan Li’nin,
kendi kendini kalibre eden bir MEMS cihaz› geliﬂtirerek,
bu konudaki teorilerinin geçerli oldu¤unu ispatlad›klar›n›
bildirdi. Araﬂt›rmac›lar, MEMS üzerinde oluﬂturduklar› tarak
ﬂeklindeki yap›daki parmaklar› birbirine yaklaﬂt›rarak,
uygulanan voltaj› ve oluﬂan s›¤ay› (capacitance) ölçtüler ve
parmaklar aras›ndaki mesafeyi ve bu mesafenin, MEMS
tasar›m›ndan fark›n› ortaya ç›kartt›lar. Bu fark› kullanarak
kendini kalibre eden MEMS cihazlar, çok daha yüksek
hassasiyetle çal›ﬂabiliyor. Uzmanlar, bu geliﬂmeden askeri
sistemlerin de önemli ölçüde fayda sa¤layaca¤›n›
belirtiyorlar. (Kaynak: Purdue Üniversitesi)

Haz›rlayan: Ayd›n ASLANTAﬁ
aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

S‹BER GÜNLÜK

Elektrik ﬁebekelerinin
Güvenli¤inin Sa¤lanmas›nda
Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar
BD Kongresi için çal›ﬂan, hükümetin
yapt›¤› harcamalar› denetleyen,
tarafs›z ve ba¤›ms›z bir kurum olan
Hükümet Denetim Kurumu
(Government Accountability Office / GAO),
17 Haziran’da, Siber Güvenlik ana baﬂl›¤›
alt›nda “Elektrik ﬁebekelerinin Güvenli¤inin Sa¤lanmas›nda
Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar” baﬂl›kl› raporunu yay›nlad›.
Elektrik ﬂebekelerinde biliﬂim teknolojilerinin kullan›m›,
maliyetlerin azalmas›n› sa¤larken, verimlili¤i de artt›r›yor.
Her geçen gün artan biliﬂim teknolojisi kullan›m›, ayn›
zamanda elektrik ﬂebekelerinde siber tehditlere karﬂ› da
bir zafiyet oluﬂturuyor. GAO’nun raporunda, ABD’nin kritik
altyap›lar listesi içinde yüksek riske sahip olan bu sistemler
için yap›lmas› gerekenler ile al›nan önlemler ve halen
karﬂ›laﬂ›lmakta olan sorunlar tart›ﬂ›l›yor. Raporda, elektrik
ﬂebekelerini etkileyen potansiyel ve bilinen siber zafiyetler
ﬂöyle s›ralan›yor:
I Giriﬂ noktalar›n›n ve yollar›n›n artmas› ve bunlar›n
kötü niyetli ve yetkisiz kiﬂiler taraf›ndan kullan›m›,
I Yeni sistemlerin ve a¤ teknolojilerinin kullan›m› ile bu
sistemlere karﬂ› bilinen ve bilinmeyen zafiyetlerin art›ﬂ›,
I A¤ ba¤lant›lar›n›n artmas› ile beraber sistemlerde daha
geniﬂ yetki ve kontrollerin bulunmas› ve bu geniﬂ yetki
ve kontrollerin kötü niyetli kiﬂilerin kullan›m›na da
aç›k olmas›,
I Müﬂteri bilgilerinin, bunlara eriﬂmek isteyen kiﬂilerin
hedefinde olmas›.
GAO’nun önerileri aras›nda, sistemlerin modernizasyonu ile
geliﬂtirilecek bir standart çerçevesinde, bu sistemlerin
izlenmesi ve sistemlerin bu standarda uygunlu¤unun takibi
yer al›yor. (Kaynak: http://www.gao.gov/products/GAO-12-926T)

TÜB‹TAK
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www.euas.gov.tr
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II. Ulusal Siber Güvenlik
Tatbikat› Haz›rl›k
Çal›ﬂmalar› Baﬂlad›
ilgi Teknolojileri ve ‹letiﬂim Kurumu (BTK) ve Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araﬂt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)
koordinasyonunda, en son 2011 y›l›nda, 41 özel sektör,
kamu ve sivil toplum kuruluﬂu ile gerçekleﬂtirilen tatbikat›n,
ikincisi için çal›ﬂmalar baﬂlad›. BTK’n›n 9 A¤ustos’ta yapt›¤›
aç›klamaya göre, y›l sonunda, Ulaﬂt›rma, Denizcilik ve
Haberleﬂme Bakanl›¤›, BTK ve TÜB‹TAK iﬂ birli¤iyle
yap›lmas› planlanan tatbikatta, yaz›l› senaryolar›n yan›nda,
gerçek siber sald›r›lar da uygulanacak. Kurumlar›n,
hem kurum içi hem de kurumlar aras› koordinasyon
yeteneklerinin de test edilece¤i tatbikata, kat›l›mc›lar›n bilgi
iﬂlem birimleri ile birlikte, hukuk ve iletiﬂim birimlerinin de
kat›lmas› hedefleniyor. (Kaynak: www.tk.gov.tr)

B

Ulusal Siber Güvenlik
Stratejisi Taslak
Belgesi Yay›nland›
ilgi Güvenli¤i Derne¤i taraf›ndan,
ülkemizin “Siber Güvenlik
Stratejisi” belgesine katk› sa¤lamak amac›
ile haz›rlanan taslak doküman, Ulaﬂt›rma Denizcilik ve
Haberleﬂme Bakan› Binali Y›ld›r›m’a sunuldu. Alt› bölümden
oluﬂan raporda; stratejik hedefler, stratejinin uygulanmas›
ile ilgili somut ad›mlar ve genel hatlar› ile yap›lmas›
gerekenler listeleniyor. Raporun de¤erlendirme ve sonuç
bölümünde ise ülkenin siber güvenli¤inin sa¤lanabilmesi
için gereken kritik altyap›lar›n tan›mlanmas›; Ulusal
Siber Güvenlik Dan›ﬂma Kurulunun kurulmas› ve
bu süreçlerin hukuki düzenlemeler ile desteklenmesi;
bilgilendirme ve bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n›n
gerçekleﬂtirilmesi; ulusal ve uluslararas› boyutta iﬂ birli¤inin
sa¤lanmas› yer ald›. (Kaynak: www.bilgiguvenligi.org.tr)

B

SSM’den Bütünleﬂik Güvenlik Sistemi ‹çin ‹lk Ad›m
illi Güvenlik Kurulu’nun 27 Ekim 2010 tarihli toplant›s›n›n bas›n bildirisine giren siber tehdit
kavram›na yönelik çal›ﬂmalar h›z kazan›yor. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) ile STM A.ﬁ.
aras›nda 23 Temmuz’da imzalanan fizibilite çal›ﬂmas› sözleﬂmesi uyar›nca, prototip bir ürün
geliﬂtirilecek ve a¤ destekli yetenek (ADY) kapsam›nda kullan›labilecek sistemleri, yaz›l›mlar› ve
süreçleri kapsayan bir rapor haz›rlanacak. Ülkemizin önemli kurumlar›n›n, RedHack ve Anonymous
gibi hacker gruplar› taraf›nda sürekli hedef haline geldi¤i bir noktada, zamanlamas› oldukça dikkat
çeken bu çal›ﬂman›n içinde, ulusal bilgi güvenlik merkezi ve ulusal erken uyar› merkezi gibi oluﬂumlar›n da mutlaka
planlanmas› gerekti¤ini de¤erlendiriyoruz. (Kaynak: www.ssm.gov.tr)
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Bat› Asya’da “So¤uk Savaﬂ!”
Suriye’de süren iç savaﬂ, “bölgesel aktörlerin”, birbirlerine do¤rudan silah
do¤rultmadan, Bat› Asya (Orta Do¤u)’da silahl› güçleri kullanarak güç mücadelesi
geliﬂtirdikleri yeni bir So¤uk Savaﬂ’a dönüﬂtü. Suriye’deki geliﬂmelerin “küresel düzeyde”
rakip cephelerinde, ABD ve NATO ile Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti bulunuyor.
BD ve NATO, örne¤ini
Libya’da gördü¤ümüz
ﬂekilde, t›pk› Muammer
Kaddafi gibi, Beﬂar el-Esed’in
de tarih sahnesinden çekilmesini ve Suriye’deki Baas rejiminin yerini, çok partili, özgürlükçü-liberal bir sistemin almas›n› savunuyor.
Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti
ise Bat› Asya’da yeni bir Libya
örne¤inin yaﬂanmas›n›n, kendileri aç›s›ndan stratejik yenilgi
olaca¤›na inan›yorlar.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu
konudaki yaklaﬂ›m› ile müttefiki gözüken Rusya’n›n hedefleri
aras›nda ciddi farkl›l›klar bulunmas›, “küresel ret cephesinin” ne ölçüde sa¤l›kl› oldu¤una iliﬂkin soru iﬂaretlerinin
do¤mas›na neden oluyor.

Çin’in ‹ran Hassasiyeti
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ABD ile Güney Pasifik stratejik
bölgesinde ciddi bir askeri gerginlik yaﬂayan, bu arada, Afrika’daki son geliﬂmeler çerçevesinde, Libya ve Sudan baﬂta,
çok ciddi gerilemeler sergileyen Çin, “küresel hesaplaﬂmay›” Suriye topraklar›na taﬂ›may› tercih etmiﬂ bir görünüm
sergiliyor.
Çin’in bu tutumunda, ‹ran rejimi ile olan “ekonomik ç›karlara” dayal› iliﬂkilerin de büyük
rolü var. ‹ran, Çin’e petrol sa¤lay›c›s› ülkelerin önde gelenlerinden biri… Çin, ‹ran’›n nükleer program› nedeniyle Bat›’n›n
bu ülkeye karﬂ› koymuﬂ oldu¤u
ekonomik ambargoyu, Hindistan ile birlikte delen, hatta zaman içinde etkisiz hale getiren
bir ülke…
Amerikan yönetimi, ‹ran’a dönük ekonomik ambargonun
hedefine ulaﬂabilmesi için, bu
iki ülkeyi, ‹ran’dan petrol almaktan vazgeçirmeye çal›ﬂ›yor. Fakat Çin, bu tür bir uygu-
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lamaya yöneldi¤inde, enerji ihtiyac›n› Rusya ve ABD’nin hakim oldu¤u kaynaklardan sa¤layaca¤›n› da biliyor. ‹ran, özellikle Çin için, Rusya ve ABD
kontrolündeki enerji kaynaklar›na önemli bir alternatif oluﬂturuyor.
Çin’in, Suriye konusundaki kararl› tutumunun, bu nedenle
yak›n gelecekte benzer geliﬂmeler ile karﬂ›laﬂmas› ihtimal
dahilinde olan ‹ran yönetimine
aç›k güvence oldu¤u dikkat çekiyor. Suriye’yi savunan Çin’in,
yar›n, nükleer tart›ﬂma nedeniyle ‹ran’a dönük bir askeri
müdahale olmas› halinde de
benzer politikay› sürdürece¤i
giderek aç›kl›k kazan›yor.

Putin’in
Jeo-Stratejik Oyunu
Ekonomik gelece¤ini, Avrupa
Birli¤i (AB)’ne dönük petrol ve
do¤al gaz sat›ﬂ›na ba¤lam›ﬂ görünen Rusya lideri Vladimir Putin ise yine enerji kaynaklar›ndan do¤an hassasiyet ile hareket eden bir görüntü veriyor.
Suriye’de rejimin y›k›lmas› sonras›nda do¤acak yeni dengeler,
“Levant” olarak adland›r›lan
Do¤u Akdeniz’de, yeni bir yap›lanman›n da gündeme gelmesine neden olacak. Bu yap›lanman›n temelinde ise çok zengin

do¤al gaz yataklar› bulunan
bölgenin, ABD liderli¤inde sürdürülecek bir çal›ﬂmayla AB’nin
alternatif enerji kayna¤› olmas›
yat›yor.
‹srail-Filistin-Lübnan-M›s›rK›br›s- Türkiye’nin K›br›s’la aras›nda olan sular ve Girit çevresinin Avrupa ekonomisi aç›s›ndan
çok büyük bir enerji potansiyeli
oldu¤u, benzer ﬂekilde Suriye
karasular›n›n da ayn› kaynaklara sahip oldu¤u biliniyor.
Ayr›ca, Suriye’deki rejim de¤iﬂikli¤inin, Kerkük-Lazkiye petrol boru hatt›n› yeniden devreye
sokaca¤›; Irak petrolünün siyasi
ve askeri riskler taﬂ›yan Basra
Körfezi’nden çok, do¤rudan Do¤u Akdeniz’e akaca¤› da biliniyor. Rus petrol ﬂirketlerinin,
K›br›s Rum kesiminin bölgede
açt›¤› son petrol ve do¤al gaz
arama ihalelerine Türkiye’nin
itirazlar›na ra¤men kat›lmalar›
ise Moskova’n›n bölgede kal›c›
olmak için büyük çaba harcad›¤›n›, “yar›n›n Suriye’sinde de”
söz sahibi olmak amac›yla bugünkü kat› durumunu sürdürdü¤ünü iﬂaret ediyor.

Bölgesel Aktörlerin
Durumu
Bir NATO ülkesi olarak Türkiye’nin, Suriye’deki Baas rejimine aç›kça cephe almas›, Bat›

Asya’daki cepheleﬂmeyi aç›¤a
ç›karan bir ad›m oldu.
Türkiye, Suriye politikas›nda,
ABD+NATO Bloku’nun yan›nda,
Baas rejimlerine karﬂ› mücadeleleri ile dikkat çeken Suudi
Arabistan ve Katar’›n da tam
deste¤ini alm›ﬂ durumda.
Bölgesel cepheleﬂme aç›s›ndan bakt›¤›n›zda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar ittifak›na
karﬂ›, ‹ran’›n ayakta durmaya
çal›ﬂt›¤›, ‹srail’in ise geliﬂmeleri derin endiﬂe ile izledi¤i görülüyor.
‹srail, Suriye’deki iç savaﬂ›n
“çok y›pranm›ﬂ ve art›k kimseye
bir zarar› dokunamayacak” Beﬂar el-Esed’i bir süre daha
ayakta tutmas›ndan rahats›z
görünmüyor. ‹srail ayr›ca, savaﬂ sonunda, Müslüman Kardeﬂler’in yönetimde a¤›rl›k kazanaca¤› bir Suriye’yi, t›pk› günümüzün M›s›r’› gibi, kendi güvenli¤ine tehdit olarak kabul
ediyor.
Bat› Asya’n›n “iki uzlaﬂmaz
düﬂman›” olarak görülen ‹ran
ve ‹srail’in, Suriye iç savaﬂ›n›n
uzamas›na dönük talepte ayn›
çizgide yer almalar› ise dikkat
çekici…

Cephede Hesaplaﬂma
Bütün göstergeler, Türkiye‹ran-‹srail ve Suudi Arabistan’›n, bu aﬂamada birbirlerini
do¤rudan hedef almaya cesaret edemediklerini; aralar›ndaki hesaplaﬂmay› ise bölgedeki silahl› gruplar üzerinden
sürdürmeyi -ﬂimdilik- tercih
ettiklerini ortaya koyuyor.
Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ittifak›, Suriye’de Baas rejimine karﬂ› savaﬂan Özgür Suriye Ordusu’nu aç›kça destekliyorlar.
Buna karﬂ›l›k ‹ran, Rusya’dan
da ald›¤› cesaretle, Suriye Ordusuna aç›k destek veriyor,
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ayr›ca, Lübnan’›n güneyinde
yerleﬂik kendisine ba¤l› Hizbullah güçlerini, Özgür Suriye Ordusu’na karﬂ› kullan›yor. “‹ttifak” ise Lübnan’daki Sünni milisler arac›l›¤›yla dengeyi kurmay›, Lübnan Ordusuna da aç›k
destek vermeyi tercih ediyor.
Benzer durum, çok parçal› bir
görünüm sergileyen Irak’ta da
söz konusu. ‹ran, Irak’›n ﬁii
as›ll› baﬂbakan› Maliki ile birlikte, ülkenin güneyinde yer
alan ﬁii milis gruplar›n› desteklerken, Türkiye’nin buna
yan›t›, Kürt gruplar ile yak›n iﬂ
birli¤i ve Sünni aﬂiretlere tam
destek olarak ﬂekilleniyor.
Özellikle ‹ran ve Türkiye, 1638
Kasr-› ﬁirin Anlaﬂmas›’ndan
bu yana titizlikle koruduklar›
“savaﬂmama” ilkesine sonuna
kadar sad›k kal›rken, bölgedeki silahl› güçler arac›l›¤›yla bir
baﬂka bilek güreﬂinin de aktörleri olarak kendilerini gösteriyorlar.

Davuto¤lu: “Haritalar Hayali”
D

›ﬂiﬂleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu, Suriye’deki geliﬂmelerin, bu ülkenin kuzeyinde yeni bir
Kürt siyasi yap›lanmas›na yol aç›p açmayaca¤› ve Türkiye’nin, Kuzey Irak’tan sonra, yeni bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya bulunup bulunmad›¤›na dönük sorulara aç›kl›k getirdi. Davuto¤lu ile yap›lan söyleﬂi, Suriye sonras›nda Bat› Asya’n›n yaﬂayaca¤› yap›lanmay› göstermesi bak›m›ndan önemli…

Suriye'nin kuzeyindeki geliﬂmeler, Türkiye'nin Suriye vizyonunu de¤iﬂtirecek mi? ‹nsanlarda
PYD'nin ata¤a geçmesi ile ilgili sonuçlar›n, hükümet taraf›ndan öngörülemedi¤i alg›s› var…
Suriye rejiminin unsurlar›yla birlikte, Suriye halk›na zulmetmiﬂ olan PKK/PYD unsurlar›, f›rsatç›l›k
yaparak bu kaostan bir fayda ç›karmaya çal›ﬂ›yorlar. Esed kalsayd›, onunla iﬂ birli¤i yapt›¤› için bir fayda ç›karacakt›. Esed giderse de bu ortaya ç›kan boﬂlu¤u kullanarak fayda sa¤lamay› umuyorlar. Ama
baﬂaramazlar.
Baﬂar›yorlar gibi mi?
Yok, baﬂaramazlar; çünkü her ﬂeyden önce Suriye halk› bunu görüyor. Suriyeli Türkmenler de Kürtler de bunu görüyor. Tabii ki böyle geçiﬂ döneminde ortaya ç›kabilecek kaosla ilgili her türlü öngörümüz vard›. Kamuoyunda oluﬂturulmak istenen panik havas›na karﬂ› eylem plan›m›z belliydi. Gereken
ad›mlar da at›ld›.

“Bunlar›n Hepsini Öngörmüﬂtük”

www.savunmahaber.com

Ama Suriye'nin kuzeyinde oluﬂan tats›z durum
ve olas› sonuçlar› için tümüyle hayali bir tehdittir de
denilemez öyle de¤il mi?
Bak›n, gereksiz bir panik var. Emin olun, biz bunlar›n hepsini öngördük. Panik halinde yorumlar yap›l›rken biz pek çok üst düzey toplant› yapt›k, kararlar ald›k, ad›m ad›m uygulamaya koyduk. ﬁu anda
Suriye'de herhangi bir yerde, herhangi bir olay üzerinde Türkiye'nin etki gücü zay›flam›ﬂ de¤il. Zaten
öyle Kam›ﬂl›'dan Lazkiye'ye kadar kesintisiz bir Kürt kuﬂa¤› yok ki! O bölgede nerede ne var, hepsini
köy köy ç›kar›r›m size. Dara'daki Dürziyi de, Haseki'deki Kürtü de Humus'taki Türkmeni de biliriz. Biz
bu resim içinde hepsini birlikte tutmaya çal›ﬂ›yoruz.
©

Suriye’de yaﬂan›lan savaﬂ, bütün yönleriyle, ‹kinci Dünya
Savaﬂ› öncesinde, 1936-1939
y›llar› aras›nda yaﬂan›lm›ﬂ ‹spanya iç savaﬂ›n› and›r›yor.
Her iki iç savaﬂ da tarihe
“uluslararas› güçlerin taraf
oldu¤u” iç savaﬂlar olarak
geçmiﬂ durumda. ‹spanya iç
savaﬂ›nda Nazi Almanyas› ve
faﬂist ‹talya’n›n destekledi¤i
Franko, ‹ngiltere baﬂta, Avrupa’n›n liberal demokrasilerinin destekledi¤i devrimci güçlere karﬂ› zafer kazanm›ﬂt›.
Suriye’de, Franko’nun yerini
Beﬂar el-Esed; Nazi Almanyas› ile faﬂist ‹talya’n›n yerini ise
Rusya ve ‹ran alm›ﬂ görünüyor. Suriye’deki geliﬂmeler, bu
kez, tarihin do¤ru bir rotada
akaca¤›n› ve zalim taraf›n yenilece¤ini gösteriyor.
Burada unutulmamas› gereken, ‹spanya iç savaﬂ›n›n, yaklaﬂmakta olan ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’n›n da bir provas› oldu¤uydu…
Suriye iç savaﬂ›n›n da bir baﬂka büyük hesaplaﬂman›n habercisi olup olmad›¤›n›, yak›n
gelecek gösterecek…
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‹spanya ‹ç Savaﬂ› Örne¤i

Rejim taraf›ndan oraya götürülmüﬂ bir gazetecinin
izlenimi üzerinden bu eleﬂtiriyi yap›yor ve argüman
da ﬂu:
“Hükümet Esed'in kalaca¤›n› öngöremedi. ﬁimdi
Esed'in gidece¤i belli olunca, bu sefer kuzey Suriye diye bir harita ç›kard›lar. Evet, Esed gidecek; ama bu hükümet yine öngöremedi, sonras› için ortaya ç›kacak
senaryolar› düﬂünemediler, demeye baﬂlad›lar. Böyle
bir ﬂey olabilir mi? Benim elimde köy köy nerede Kürt
var, nerede Dürzi var hepsi mevcut. Veya PKK/PYD
oraya bir ﬂeyler götürecek de Türkiye bundan habersiz olacak. Mümkün mü? Aylard›r bizi eleﬂtirenlere
bak›n. Bir yazar diyor ki "Davuto¤lu'nun ya bilgisi yok
ya yalan söylüyor".

Sorun Gerçek, Harita Hayali
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Suriye'de birlik istiyoruz ve inﬂallah öyle olacak. Öte yandan elbette Afrin ve Kobani'ye PKK geçti ve
Beﬂar Esed bunlara silah deste¤i sa¤lad›. Evet bu, hayal de¤il, gerçek. Bunu bir tehdit olarak de¤erlendirdik ve gerekli tedbirleri ald›k, al›yoruz. Ancak o harita hayali. Kam›ﬂl›'dan Lazkiye'ye kadar, sanki her taraf ayn› Kuzey Irak'ta oldu¤u gibi Kürtlerden oluﬂuyor argüman› üzerinden yap›lan kurgudur,
hayalidir.
Peki, biz Kürtlerin Suriye'deki haklar›na karﬂ› m›y›z?
Yok. Söz konusu de¤il. Erbil'deki toplant›da, sa¤ taraf›mda Suriye Kürt Ulusal Konseyi (SKUK), sol taraf›mda Suriye Ulusal Konseyi (SUK) oturuyor. Dedim ki SUK Baﬂkan› bir Kürt, siz de Suriyeli olarak
masan›n baﬂ›ndas›n›z, oturun anlaﬂ›n. Bizim görmek istemedi¤imiz ﬂey terör tehdidi. Yani aran›zdan
biri hiç konuﬂmadan, kalk›p ﬂu köy benim demesin. Seçilmiﬂ parlamento olduktan sonra aran›zda konuﬂursunuz, buraya özerklik verelim, buras› ise ﬂöyle olsun vs. dersiniz. O zaman ne yaparsan›z, o sizin bilece¤iniz iﬂ. Ama halk›n seçti¤i bir parlamento olmadan, silahl› bir grup bir yeri ele geçirirse,
baﬂka bir silahl› grup da baﬂka yeri ele geçirir. Bizim görmek istemedi¤imiz ﬂey bu.
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uriyeli makamlar›n, ülkelerinin bir d›ﬂ müdahale ile karﬂ›laﬂmas› halinde, ellerindeki
“kimyasal silahlar›” kullanabileceklerini aç›klamalar›, dünya
aç›s›ndan ciddi bir alarm iﬂareti…
Bat› Asya’daki kimyasal silahlar›n yay›lmas› sürecini, ‹srail’in
asla resmen kabul etmedi¤i
nükleer silah üretiminin tetikledi¤ini, 1980-1988 y›llar› aras›ndaki ‹ran-Irak Savaﬂ›’n›n da bu
süreci h›zland›rd›¤›n›
biliyoruz.
Konu,
Suriye’nin kimyasal
silahlar› olunca,
kamuoyu, geliﬂmelerin Sovyetler
Birli¤i’ne dayand›¤›n› düﬂünebilir… Moskova’n›n, “nükleer” ‹srail’e karﬂ› Arap müttefiklerini
bu tür kitle imha silahlar›yla do-
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aﬂkent Ankara’da esen genel hava, ‹ran’›n “kadir bilmez” bir devlet oldu¤u yönünde. Çünkü Türkiye, ‹ran’›n, Bat› karﬂ›s›nda nükleer program› nedeniyle en çok s›k›ﬂt›¤› bir dönemde, Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olarak yard›m›na koﬂmuﬂ ve
bu ülkeye dönük ambargo giriﬂimlerini, önemli müttefiki ABD’yi karﬂ›s›na alma pahas›na engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›. Türkiye, 2010 y›l›ndaki
BM Güvenlik Konseyi oylamas›nda, ABD’nin karar tasar›s›na karﬂ› yürüttü¤ü diplomasi çerçevesinde “hay›r” oyu kullanarak Bat› ülkelerinde çok ciddi bir endiﬂe ve tepkinin do¤mas›na neden olmuﬂtu.
Türkiye-‹ran iliﬂkileri, günümüzde ise Suriye’deki geliﬂmeler nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Her iki ülke, Suriye’deki iç savaﬂ›n bu ölçüde kanl› hale gelmesinde birbirini suçluyor. Asl›nda ‹ran,
Türkiye ile olan iliﬂkilerini, Ankara’n›n, NATO’nun “füze kalkan›” projesini kabul etmesi ve Malatya’n›n Kürecik mevkiinde bir radar istasyonunun kurulmas›yla tart›ﬂmaya açt›. Radar istasyonunun kendisine karﬂ› düﬂmanca bir tutum oldu¤unu savunan Tahran, aç›klamalar›nda, iﬂi, muhtemel bir savaﬂta, füzelerinin ilk hedefinin Malatya
oldu¤unu söylemeye kadar vard›rd›.
Türkiye ise söz konusu radar istasyonunun sald›r› de¤il, savunma
amaçl› oldu¤unu, do¤rudan ‹ran’› de¤il, elinde uzun menzilli füze kapasitesi olan bütün devletlere karﬂ› koruma amaçl› oldu¤unu söylemekle yetindi.
‹ranl› yetkililerin Türkiye aleyhindeki aç›klamalar›, Kürecik ile s›n›rl›
kalmad› ve Suriye konusunda da Ankara’n›n aç›kça rahats›zl›k belirtti¤i sözler peﬂ peﬂe geldi.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu, son olarak, D›ﬂiﬂleri konutunda görüﬂtü¤ü ‹ranl› mevkidaﬂ› Ali Ekber Salihi’ye, ‹ran Genelkurmay Baﬂkan› Hasan Firuzabadi ve ‹ran Meclisi Ulusal Güvenlik ve
D›ﬂ Politika Komisyonu üyesi Kaz›m Celali’nin Türkiye aleyhinde yapt›¤› aç›klamalar nedeniyle Ankara’n›n resmi tepkisini dile getirdi.
Davuto¤lu, hiç kimsenin, Türkiye'yi Suriye'deki geliﬂmelerin sorumlusu olarak gösteremeyece¤ini ve bu gibi aç›klamalar›n kabul edilemeyece¤ini belirtti.
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Türkiye-‹ran Gerginli¤i
B

‹ranl› yetkili ise Davuto¤lu’nun bu eleﬂtirilerine, “resmi aç›klamalara itibar edin” yan›t›n› verdi. Salihi, Türkiye’nin mesajlar›n› ‹ran yönetimine götürece¤ini de aktard›.
Devrim Muhaf›zlar›’n›n ‹nternet sitesine konuﬂan ‹ran Genelkurmay
Baﬂkan› Tümgeneral Firuzabadi, Suriye’ye komﬂu baz› ülkelerin,
ABD’nin Orta Do¤u’daki amaçlar› do¤rultusunda hareket etti¤ini
söylemiﬂti. Firuzabadi, “Suriye’de akan kandan Türkiye, Katar ve
Suudi Arabistan sorumludur. Bu ülkeler bu yaklaﬂ›mla devam
ederlerse Suriye’den sonra, s›ran›n Türkiye’ye gelece¤ini bilmeliler.” dedi.
Benzer bir aç›klama, ‹ran Meclisi Ulusal Güvenlik ve D›ﬂ Politika Komisyonu üyesi Kaz›m Celali’den de geldi. Celali, Suriye’de kaç›r›lan
‹ran vatandaﬂlar›n›n can güvenli¤inden, “Türkiye ve ülkedeki teröristleri destekleyen ve silahland›ran ülkelerin sorumlu oldu¤unu”
öne sürdü.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an da ‹ranl› yetkililerin Türkiye aleyhine yapt›¤› aç›klamalar› eleﬂtirdi.
Erdo¤an, “Ne yaz›k ki ‹ran Genelkurmay Baﬂkan›'n›n, devrim muhaf›zlar›na ait bir siteden, Suriye'deki bu kanl› geliﬂmelerin sorumlusunun Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar oldu¤unu aç›klamas› düﬂündürücüdür, üzüntü vericidir. Dünyada yan›nda hiç kimsenin kalmad›¤› bir dönemde her ﬂeye ra¤men ‹ran'›n yan›nda bulunan ülke Türkiye'ydi ve bunu nükleer enerji konusunda sonuna kadar savunan ülke Türkiye oldu. Ama Suriye'de tüm kardeﬂlerini ki ﬂu anda 25 bine
ulaﬂt›¤›n› zannediyorum, öldüren bir rejimi savunman›n bizim de¤erlerimizde, bizim inanc›m›zda acaba yeri var m›d›r, yok mudur?”
dedi.

Kimyasal Silah Kâbusu
natm›ﬂ oldu¤u düﬂüncesi, “düz
mant›¤›n” do¤al sonucu…
Günümüzün Rusya yönetimi ise
gördü¤ümüz kadar›yla bu konuda ellerinin temiz oldu¤unun rahatl›¤› içinde. “Zengin” ‹srail’in
nükleer bombas›na karﬂ›, “fakir” Arap’›n kimyasal silah›n›n
perde arkas›nda, -ne yaz›k kiesas olarak 22 Alman firmas›yla
1 ‹sviçre firmas› var!.. Yani… Suriye D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›n aç›klamas›yla bir anda dünya gündemine yerleﬂen “kimyasal silah
tehdidi”, Bat›l› firmalar›n teknoloji ve kimyasal silah yap›m›nda
kullan›lacak hammadde desteklerine dayan›yor…

Korkunç Silahlanma
Bat› Asya’n›n bu aç›dan durumuna bakal›m: M›s›r Ordusunun,

1960 y›l›nda Yemen’deki bir
ayaklanmay› bast›rmak amac›yla kimyasal silah kulland›¤›;
1973 Yom Kippur Savaﬂ›’nda da
‹srail’e karﬂ›, müttefiki Suriye’ye
de benzer silahlardan aktard›¤›
biliniyor. M›s›r ve Suriye, o savaﬂta ellerindeki kimyasal silahlar›, ‹srail’in muhtemel nükleer
tepkisinden çekinerek kullanmad›lar. Ama ‹ran ve Irak, 8 y›l
süren savaﬂlar› boyunca, birbirlerine karﬂ› çok rahat kulland›lar! Hatta Saddam Hüseyin,
1988’de, Halepçe baﬂta Kürt
yerleﬂim birimlerini kimyasal
silahlar ile yok etti!
Bir gerçe¤i kabul edelim: Kimyasal silah tehdidi, ﬁam’dan yap›lan son aç›klama ile baﬂlamad›… Bu riski, hayli uzun zamand›r zaten yaﬂ›yoruz!
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Suudi Arabistan’da Savaﬂ Atamas›
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Prens Bandar bin Sultan, yaﬂama çok iyi bir savaﬂ uça¤› pilotu
olarak ad›m att›. Çünkü hanedan üyesi olman›n de¤il, bir iﬂi
çok iyi yapman›n gelece¤ini kurtarabilece¤ini inan›yordu. Hava
kuvvetlerindeki görevi s›ras›nda, Amerikal›lar ile kurdu¤u çok
yak›n dostluklar, dönemin Suudi
Kral› Faysal’›n dikkatini çekince,
1983 y›l›nda, kendini ülkesinin
Washington Büyükelçili¤i makam›nda buldu.
Bu görevden 2005 y›l›nda istifa

bütün haz›rl›klar› onunla yapm›ﬂ, hatta iﬂgalin baﬂlayaca¤›
haberini kendi savunma bakan›ndan önce ona bildirmiﬂti!..
Dick Cheney’in, Suriye ve
‹ran’daki rejim de¤iﬂikliklerine
dayanan “yeni Orta Do¤u plan›”n›n en güçlü destekçisiydi…

Prens Bandar bin Sultan,
Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde
F-15 uçaklar› ile uçtu.

US DoD

Tarih Yazan
Bir Büyükelçi

edene kadar, tam 5 Amerikan
baﬂkan› ile çal›ﬂt›. Ronald
Reagan ile baﬂlayan öyküsü,
özellikle “baba” ve “o¤ul”
Bush’lar ile “aile iliﬂkisine varan” s›cakl›¤a ulaﬂt›.
O, her zaman, “perde arkas› pazarl›klar›n” ve “zorlu stratejik
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ünyaya, Suudi Prensi Sultan
bin Abdülaziz’in 32 çocu¤undan biri olarak merhaba dedi. Do¤du¤u y›l, okuma-yazma
bilmeyen ve toplumun biraz orta halli tabakas›ndan gelen annesi 16, babas› ise 20 yaﬂ›ndayd›. Baba Sultan bin Abdülaziz,
Suudi Arabistan’›n kurucu kral›
Abdülaziz’in (‹bn Suud) 45 çocu¤undan biriydi ve daha do¤du¤u
anda, krall›k s›ralamas›nda
12’nci s›raya yerleﬂmiﬂti bile…
Nitekim 2005 y›l›nda “veliaht
prens” ilan edildi; ama sa¤l›k
durumu kral olmas›na izin vermedi, 2011 y›l›nda öldü.
Bu ölçüde önemli bir hanedan
üyesinin o¤lu olmas›na ra¤men,
çocuklu¤u, annesiyle birlikte,
saray›n d›ﬂ›nda, Riyad’›n kendi
halinde bir mahallesinde geçti.
Oysa de¤iﬂik annelerden do¤an
kardeﬂleri, sarayda yaﬂ›yorlard›.
Babas›n› ilk kez 8 yaﬂ›nda görebildi; 11 yaﬂ›nda “hanedan üyesi” oldu¤unu anlayabildi. Bu nedenle hanedandan de¤il, yaln›z
yeteneklerinden kaynaklanan
güçle yükselirken, kendisini
“köylü prens” olarak tan›mlamaktan da çekinmedi.
Prens Bandar bin Sultan, günümüzde, annelerinin aristokrat
geçmiﬂleri nedeniyle sarayda
yetiﬂmiﬂ di¤er kardeﬂlerinden
çok daha önemli bir Suudi hanedan› üyesi…
O, son olarak, Suudi Arabistan
‹stihbarat Teﬂkilat›n›n baﬂ›na
atanarak bölgede büyük bir dalgalanma yaratan bir isim…

ad›mlar›n” adam› olarak dikkat
çekti. Bu nedenle Amerikan
Merkezi Haberalma Teﬂkilat›
CIA ile her zaman yak›n çal›ﬂt›.
1984 y›l›nda, Nikaragua’daki
solcu yönetime karﬂ› CIA taraf›ndan örgütlenmiﬂ kontra gerillalara hat›r› say›l›r mali yard›m
yapt›¤› biliniyor. Afganistan’daki
Sovyet iﬂgaline karﬂ› örgütlenen
“mücahit direniﬂinin” bir numaral› kurucular›ndan biri oldu¤u,
hatta Usame bin Ladin’i görevle
o co¤rafyaya gönderdi¤i de…
“Baba” Bush, Saddam Hüseyin’i
Kuveyt’ten kovalarken yan› baﬂ›nda o duruyordu… “O¤ul”
Bush, Irak’› iﬂgal ederken de

Atanmas›
“Savaﬂ” ‹ﬂareti mi?
Suudi rejiminin “ﬂahin kanad›n›n” en önemli isminin, birden
istihbarat teﬂkilat›n›n baﬂ›na getirilmesi, tabii ki çok önemli bir
iﬂaret. Prens Bandar bin Sultan,
özellikle Suriye’deki Beﬂar elEsed rejiminin devrilmesi için
yürütülen “örtülü operasyonu”,
CIA ile en iyi ﬂekilde örgütleyebilecek tek isim… ‹ran ile süren
So¤uk Savaﬂ’ta ise istihbarat›n
gücünü en etkin ﬂekilde sergileyebilecek çok önemli bir
portre… Zaten, atanmas›, Tahran’da f›rt›nan›n do¤mas›na,
‹ran resmi yay›n organlar›n›n bir

a¤›zdan sald›r›ya geçmesine,
hatta daha sonra yalanlanan
suikast iddialar›n›n do¤mas›na
neden oldu.
Prens Bandar bin Sultan, yar›n
“nükleer ‹ran” ortaya ç›kt›¤›nda,
Suudi Arabistan’› en k›sa zamanda “nükleer güç” haline getirebilecek iliﬂkilere sahip bir
isim ayn› zamanda. 1987 y›l›nda,
Amerikan Kongresi, Yahudi lobisinin bask›s›yla Suudi Arabistan’a orta ve uzun menzilli füze
sat›ﬂ›n› durdurunca, Suudilerin
Çin’den ayn› füzeleri ald›klar›,
bu anlaﬂmay› da Prens Bandar
bin Sultan’›n yapt›¤› ortaya ç›km›ﬂt›. CIA’n›n, bu füzelerin Suudi topraklar›na yerleﬂti¤ini çok
sonra ö¤renmiﬂ olmas› (!) da
(sahi, mümkün mü?) Prens
Bandar bin Sultan’›n, bu teﬂkilat
ile ne ölçüde güçlü iliﬂkileri oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan
önemlidir…
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Büyük
Hesaplaﬂmaya Do¤ru
Belli ki, bölgemizde ipler koptu… Devletler, geliﬂmelerin
sonunun ne oldu¤unu biliyor
ve bu gerçekler do¤rultusunda durum sergiliyorlar. Her
ﬂeyin kontrolden ç›kabilece¤i
bir D-noktas›na do¤ru ilerliyor gibiyiz…
Prens Bandar bin Sultan, yaln›z
Suudi istihbarat›n›n baﬂ›na gelmedi… Kral, onu, bir “savaﬂ kabinesinin” baﬂ›na atad›…
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PKK’n›n A¤›r ‹haneti
K

ürtler, Türkiye-Irak-‹ranSuriye co¤rafyas›nda yaﬂayan bir halk…
Kültürel kimliklerini korumak,
siyasi olarak geleceklerini tayin
etmek ve bölgede “varl›klar›na
sayg›” istiyorlar. 21’inci yüzy›l›n
bu döneminde, bu tür taleplere
“hay›r” diyebilecek bir demokrasi yok. Ancak Saddam Hüseyin veya Beﬂar el-Esed gibi zaman› dolmuﬂ diktatörler, bu tür
talepleri görmezden gelebilirler… Ama sorun, taleplerin
“ulaﬂabilece¤i bir noktada” ciddi
bir gerginli¤e yol aç›yor: “Bat›
Asya’da “s›n›rlar›n de¤iﬂmesi
mümkün mü?” sorusu gündeme geldi¤i anda, sivillerden çok,
askerlerin konuﬂtu¤u sürece
kolayl›kla giriyoruz!

Geniﬂ Kürdistan’a
Do¤ru mu?
Irak’ta yaﬂan›lan geliﬂmeler, bu
ülkenin “fiilen” üçe bölünmesine neden oldu. Kuzey Irak’ta
yerleﬂik otonom Kürt yönetimi,
bu bölünme sürecinde siyasi
kimli¤ini yerli yerine oturttu.
Gelinen nokta, Irak Kürdistan
yönetiminin, Bat› Asya’daki bütün Kürt nüfusun “do¤al hamisi”
konumuna oturmaya çal›ﬂt›¤›n›
gösteriyor. Barzani yönetiminin
Suriye’deki Kürt nüfusa dönük
stratejisi, bu yöndeki arzular›
bölge devletlerine gösterdi.
Barzani’nin, Suriye’de oluﬂacak

Kürt bölgesiyle birleﬂmeye dönük ad›mlar at›p atmayaca¤›,
zaman›n sergileyece¤i bir geliﬂme… Ama en az›ndan, nihai hedefin bu oldu¤unu anlam›ﬂ bulunuyoruz… Bu hedeflerin, ilerleyen y›llarda ‹ran ve Türkiye’deki Kürt co¤rafyalar›n› da
kapsayaca¤› yönünde iddialar
ise güçleniyor.
Bu strateji, Kürt halk› aç›s›ndan
“büyük felaketin” zeminini de
oluﬂturabilir. Çünkü Türkiye ve
‹ran, “y›k›lm›ﬂ” iki Arap ülkesi,
Irak ve Suriye’den çok farkl›
güçlere sahip iki devlettir…

Geniﬂ Demokrasi,
ﬁeffaf S›n›rlar
“Kürt sorunu”nun “insani çözümünde” izlenecek rota, bütün
bu kanl› senaryolar›n ötesinde,
kendisini gösterdi bile: Kürtlerin
yaﬂad›¤› dört ülkede insan haklar›na sayg›l›, “çok kültürlü yap›y›” benimsemiﬂ geniﬂ bir demokrasi ve s›n›rlar›n ﬂeffaflaﬂmas›yla do¤acak güçlü ekonomik iﬂ birli¤i…
• Bat› Asya’n›n, günümüzde,
yeni s›n›rlara de¤il, mevcut s›n›rlar›n gölgeye dönüﬂtü¤ü, bölge halklar›n›n serbest dolaﬂ›m›
ile kültürel-ekonomik hatta giderek siyasal entegrasyonun
sa¤land›¤› demokratik yap›lanmaya ihtiyac› var.
• Böyle bir Bat› Asya’da, Kürtler bir “sorun” de¤il, aksine, her

alanda iﬂ birli¤i sa¤lam›ﬂ dört ülke aras›nda bu iﬂ birli¤ini h›zland›ran, zeminlendiren ve güçlendiren çok önemli bir “stratejik
nüfus” konumuna yükselirler.
Bat› Asya’n›n yeni Kürt savaﬂç›lardan çok, iﬂini bilen ve yaﬂad›¤›
topraklarda zenginlik üreten
Kürt iﬂadamlar›na ihtiyac› var!..
Geniﬂ demokrasi-ekonomik iﬂ
birli¤i-kültürel zenginlik üçgeninde ﬂekillenecek formül, Kürtlerin “geri kalm›ﬂl›k” kaderini y›kacak, hatta Bat› Asya’n›n zengin
ulusu olmalar›n› sa¤layacak tek
formüldür.
Kürtler ne olmak istiyorlar?
Kanl› hesaplaﬂmalar içinde kaybolup gitmeyi mi, yoksa Bat› Asya’n›n Katalanlar› olmay› m›?
Önce buna karar vermek zorundalar!.. Bölgeye bu pencereden
bakt›¤›n›zda, Kürtlerin gelece¤i
aç›s›ndan en önemli devletin
“TeCe” oldu¤unu görüyorsunuz.
Kürt vatandaﬂlar›n›n kültürel
kimli¤ini kabul etmiﬂ, yerel yönetim anlay›ﬂ›nda en geniﬂ siyasi
haklar› tan›m›ﬂ “kaliteli demokrasi”ye sahip bir Türkiye’nin,
“Kürt sorununu” 21’inci yüzy›la
yak›ﬂan ölçülerde çözebilecek
tek bölge ülkesi oldu¤u bellidir.

PKK’n›n ‹hanetine
Ra¤men!
Terör örgütünün bitmek bilmeyen kan dökme arzusunun, Türk
demokrasisi aç›s›ndan en yüksek tehdit oldu¤u aç›kt›r ve
“Kürt halk› ad›na mücadele etti-

¤ini savunan” bir örgütün “demokratik geliﬂmeyi baltalayan”
silahl› mücadelesi, öncelikle
Kürt halk›n›n gelece¤i aç›s›ndan
yüksek risktir…

Kim Kullan›yor?
PKK’n›n, yaz aylar›yla birlikte,
ﬁemdinli-Hakkâri çizgisinde
artan, bu arada Türkiye’nin geneline de yay›lma e¤ilimi gösteren silahl› sald›r›lar›n›n perde arkas›nda, Türkiye’nin Bat›
Asya politikalar›ndan memnun
olmayan komﬂu devletlerin oldu¤u yönündeki görüﬂler a¤›rl›k kazan›yor.
Ankara, bu yöndeki düﬂüncelerini, en yüksek makamdan,
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n aç›klamalar›nda da dile
getirdi.
Beﬂar el-Esed’in, PKK’n›n Suriye’deki uzant›s› PYD’yi Türkiye’ye karﬂ› kullanmakta kararl›l›k gösterdi¤i, hatta bu örgüte
a¤›r silahlar ve lojistik destek
sa¤lad›¤› da biliniyor. Suriye,
1983-1998 y›llar› aras›nda da
örgütün liderini ﬁam’da misafir
ederek zaten Türkiye’ye karﬂ›
düﬂmanca tutumunu sergilemiﬂti… Fakat al›nan istihbaratlar, PKK’n›n, ayn› zamanda bir
baﬂka bölge ülkesi, ‹ran’dan da
destek ald›¤›n› ortaya koyuyor.
Sald›r›lar, Türk demokrasisine
ve Türk ekonomisine karﬂ› bir
sabotaj; ama PKK, iplerini ellerinde bulunduran yabanc› devletlerin emirlerinden ç›kam›yor.
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