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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yay›n Yönetmeni

Savunma sanayimizdeki a¤›rl›¤›n› artt›rmak için kollar›n› s›vayan ‹zmir, son dönemde
ad›ndan s›kça söz ettirmeye bafllad›. Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO) ve Savunma 
ve Havac›l›k Sanayii ‹malatç›lar Derne¤i (SASAD) ifl birli¤iyle Eylül ay›n›n 

27 ve 28’inde gerçeklefltirilen ve firma ziyaretlerinin de programa dahil edildi¤i 
“‹zmir Savunma Sanayii Günü” etkinli¤i, bu sürecin son halkas› oldu.

‹zmir, bu süreçte, savunma sanayimize katk› yapma iradesini net bir flekilde ortaya koymufl
olsa da tespitlerimiz, Ankara merkezli savunma sanayimizin, ‹zmir’de ne gibi kabiliyetler
oldu¤undan çok da fazla haberi olmad›¤›n› gösteriyor. Savunma Sanayii Müsteflar›m›z 
Murad Bayar’›n, etkinli¤i bir buluflma ve tan›fl›kl›¤› artt›rma toplant›s› olarak nitelendirmesi
de bu tespitimizi do¤ruluyor.

Bu paralelde, baz› Ankaral› firmalar›n, ‹zmir’de, faaliyet alanlar›nda kendilerine muhatap
bulamad›klar›ndan flikâyet ettiklerinin gözümüzden kaçmad›¤›n› da ekleyelim.

Konunun di¤er boyutu da ‹zmir’in savunma sanayisini alg›lamas›yla ilgili…

Gözlemlerimiz, bize, ‹zmirli firmalar›n büyük bölümünün, savunma sektörünün 
dinamiklerinin çok da fark›nda olmad›¤›n›; konuyu basit bir ticari faaliyet olarak
alg›lad›klar›n› düflündürüyor.

Bu durum, gelecekte, sektöre entegrasyon aç›s›ndan, ‹zmir için bir dezavantaj 
teflkil edebilir.

Bu durumun de¤iflmesi için, baflta SASAD olmak üzere, sektörün çat› kurumlar›n›n, 
‹zmir’e yönelik, daha genifl kapsaml› bir bilgilendirme süreci bafllatmas› ve sektör 
dinamiklerini detayl› bir flekilde anlatmas› faydal› olabilir.

Ancak as›l görev, ‹zmir’e düflüyor. E¤er Ankara ile entegre olmak istiyorsa savunma
sanayisinin gereklerini anlay›p h›zla yerine getirmeli; daha da önemlisi, kabiliyetlerini ve
savunma sanayimize ne gibi katk›lar yapabileceklerini net bir flekilde Ankara’ya anlatmalar›
ve kal›c›l›¤› sa¤lamalar› gerekiyor. Özellikle iyi haz›rlan›lm›fl IDEF 2013, bu aç›dan 
bir f›rsat olabilir.

Aksi takdirde, ‹zmir’in bu iste¤i, geçmiflte ‹zmir’de kat›ld›¤›m›z baz› etkinliklerde tan›k
oldu¤umuz üzere, tank yapt›¤›n› / yapaca¤›n› iddia eden firmalar›m›z›n söylemleri gibi, 
hofl birer an›ya konu olmaktan öteye gidemeyecek.

Bir de ‹zmirli firmalar›n, Ankara ile çal›flmak ve ifl hacimlerini artt›rmak istiyorlarsa 
“k›bleyi flafl›rmamak” kavram› ile tan›flmalar› ve ad›mlar›n› ona göre atmalar› gerekiyor!

Her ne kadar konu ‹zmir olsa da bas›nda da yer alan geliflmeler dolay›s›yla ister istemez
Kirpi teslimatlar›ndaki gecikmeler; dolay›s›yla BMC’nin yaflad›¤› mali s›k›nt›lar ve bu
s›k›nt›lar›n ‹zmir sanayisine yans›malar› da etkinli¤in ana gündem maddelerinden biri oldu.
Bayar’›n bas›na verdi¤i bilgiler ›fl›¤›nda, problemlerin bir an önce çözüme kavuflturulmas›n›;
BMC’nin proje kapsam›nda birlikte çal›flt›¤›, her seviyeden alt yüklenicisinin s›k›nt›lar›n›n
ortadan kalkmas›n› ve daha da önemlisi, Kirpi teslimatlar›n›n, bir an önce kald›¤› yerden
devam etmesini diliyoruz.

‹zmir’i yak›ndan izlemeye devam edece¤imizi belirtip bizden bir haberle noktay› koyal›m.
Bu ay, bayide, 5’incisi düzenlenen Deniz Sistemleri Semineri vesilesiyle haz›rlad›¤›m›z 
özel say›m›z olmak üzere, 2 farkl› dergiyi okuyucular›m›zla buluflturuyoruz. 
Aral›k ay›nda da yine 2 farkl› say› ile karfl›n›zda olaca¤›m›z› ekleyelim. Bu kez, 
Aral›k say›m›z›n yan› s›ra 27 Kas›m’da ilki icra edilecek Kara Sistemleri Semineri için 
haz›rlayaca¤›m›z özel say›m›z› sizlere ulaflt›rm›fl olaca¤›z.

Baflta Deniz Sistemleri Semineri ve Sinerjitürk Savunma ve Havac›l›k Teknolojileri Etkinli¤i
olmak üzere, sektörde öne ç›kan konular› ele alaca¤›m›z Kas›m say›m›zla yeniden birlikte
olmak dile¤iyle…

Bu vesileyle Kurban Bayram›n›z› ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›n›z› kutlar›z.

‹zmir, Savunmada Ata¤a Kalkt›

YÖNET‹M MERKEZ‹
Ethem Efendi Cad. F›r›n Sok. 
Servet Apt. No: 26/2 
Erenköy Kad›köy
‹stanbul TÜRK‹YE
Tel: +90 216 467 7952
Faks: +90 216 467 7953

TEKN‹K H‹ZMETLER
Bask›: Ada Ofset Matbaac›l›k 
San. ve Tic. Ltd. fiti. 
Litros Yolu 2. Matbaac›lar Sitesi
E Blok No: ZE-2 Kat 1
Topkap› ‹stanbul
Tel: +90 212 567 12 42 Pbx

Military Science & Intelligence Ayl›k Savunma Teknolojileri Dergisi
UMSA Ltd. fiti. Taraf›ndan T. C. Yasalar›na Uygun Olarak
Yay›mlanmaktad›r. Military Science & Intelligence Ayl›k
Savunma Teknolojileri Dergisi’nin ‹sim ve Yay›n Hakk› 
UMSA Ltd. fiti’ye Aittir. Dergide Yay›mlanan Yaz›, Foto¤raf,
Harita, ‹llüstrasyon ve Konular›n Her Hakk› Sakl›d›r. Kaynak
Gösterilmek fiart›yla Al›nt› Yap›labilir. Yay›nlanan Eserlerin
Sorumlulu¤u Eser Sahiplerine Aittir.

14



BAfiYAZI

4

MSI Dergisi - Ekim 2012 www.milscint.com

Dönün, 20’nci yüzy›ldan
bu yana yaflan›lanlar›,
beyninizde bir süzün.

Durup dururken savafl ilan
etmifl bir tek demokrasi
bulamazs›n›z; ama son yüz
y›l›n tarihi, demokrasilerin
sald›rgan diktatörler ile
mücadelesinin tarihidir. 
Bu süreçte, demokrasi ile
yönetilen iki ülke asla
savaflmam›flt›r. Savafl
dedi¤imiz berbat olay,
demokrasiler ile 
diktatörlükler aras›nda
yaflan›lan bir gerçektir.
‹kinci Dünya Savafl› bunun
örne¤idir. Demokrasi 
güçleri, Alman Nazizmine ve
‹talyan Faflizmine karfl› zafer
kazanm›fllard›r. Devam›nda,
dünyay› tehdit eden Sovyet
Stalinizmine karfl›, So¤uk
Savafl’› yürütmek zorunda
kalm›fllard›r.
Diktatörler pervas›zlard›r.
Bu nedenle kolay savafl

karar› verirler. Halk
deste¤iyle görev yapan
demokratik devletlerde ise
yöneticiler, cephede ölen 
bir tek gencin bile hesab›n›
vermek zorundad›rlar. 
Bir diktatörün sald›r›s›n›
püskürtmek için alacaklar›
karar› bile geciktirerek,
kendi kamuoylar›n› ikna
ederek almak zorundad›rlar.
Türkiye, bu durumu, bir kez,
1974 y›l›nda, K›br›s’ta yaflad›.
O s›rada, Ankara’da, seçimle
iflbafl›na gelmifl bir koalisyon
hükümeti; Atina’da, faflist
Albaylar Cuntas› ve
Lefkofla’da da bu faflist 
cuntaya ba¤l› güçlerin darbe
giriflimi vard›. Türkiye,
müdahale etti; Yunanistan ve
K›br›s’a, kal›c› demokrasinin
dönmesini sa¤layan
demokratik güç olarak ad›n›
tarihe yazd›rd›.
Beflar Esad bir diktatör. 
O, savafl karar›n› kimseye

sormadan al›yor ve uyguluyor.
S›n›r›m›zda top sesleri ile
yaflan›lan ise bir demokrasi
ile bir diktatörlük aras›nda
yaflan›lmas› kaç›n›lmaz 
olan geliflme…
Geçiniz…

Diktatörlüklerin 
A¤›r Faturas›
Shahira Mehrez gibi bir
han›mefendi ile Kahire’de
karfl›laflmak, Bat› Asya’daki
diktatörlüklerin yaratt›¤›
y›k›m› anlayabilmek
aç›s›ndan büyük bir flans. 
70 yafl›ndaki bu sanat 
tarihçisi “bilge kifli”, 
1971-2006 y›llar› aras›nda,
M›s›r’da gerçeklefltirilmifl
bütün gösterilere öncülük

etmifl bir isim. Gülerek,
“2006’dan sonra gösteri
say›s› çok artt›, bu nedenle
ancak seçerek kat›labildim”
diyor. Hüsnü Mübarek 
diktatörlü¤üne karfl›, sesini,
Tahrir Meydan›’n› dolduran
milyonlardan çok önce 
yükseltmifl. “Bazen o 
meydanda 300 kifli olurduk,
çevremizde 3000 polisle 
birlikte” diye anlat›yor…
Vurgulad›¤› ana nokta ise
çok ac› verici: “Diktatörün
arkas›nda b›rakt›¤› ülkeye 
bir bak›n. Yüzde 50’si fakirlik
s›n›r›n›n alt›nda yaflayan,
yüzde 25’i okuryazar
olmayan bir ulus.
Diktatörlükler, dilenen ve
cahil insanlar›n üzerinde

Demokrasi Savafl›r m›?
Son sözü bafltan söyleyelim;

sürmekte olan “saçma” tart›flman›n
so¤umas›na -umar›m- katk›s› olur:

Demokrasiler savafl ilan edemez!
Demokrasiler, ancak, kendilerini

savunurlar. Bunu da b›çak kemi¤e
dayanmadan asla yapmazlar!

Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
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kendilerini rahat hissediyorlar.
Biz, flimdi bu nüfusla bir
demokrasi infla etmeye
çal›fl›yoruz. Siyasi
tart›flmalarda ne dendi¤ini
anlamayan, bir erzak torbas›
karfl›l›¤›nda oyunu verebilen
insanlar ile ülkemizin 
sorunlar›na demokrasi
sürecinde çözüm arayaca¤›z.
Diktatörün zulmü, as›l 
flimdi bafll›yor.”
93 milyon nüfusa sahip
M›s›r’›n, yaklafl›k 50 milyonu,
ayl›k 200 TL gelire sahip 
olamad›¤› için, fakirlik
s›n›r›n›n alt›nda yaflama
sahip! Dönüp bakt›m
Suriye’ye… ‹ç savafltan önce,
ülke nüfusunun yüzde
33’ünün, ayl›k 100 TL geliri
elde edemedi¤ini gördüm.
Libya halk›n›n yüzde 40’› da
ayl›k 200 TL gelirin alt›nda
sürünüp gidiyor.
Günümüz insan›, biliflim
devriminin ‹nternet
üzerinden sa¤lad›¤›
hakimiyetle akan “komplo
teorilerini” çok seviyor.
‹nternet üzerinden akan her
bilgi k›r›nt›s›n› do¤ru kabul
ederek veya analiz olarak
sunulan sözde metinler
üzerinden giderek dünyay›
çözümleme sevdas›na
kap›lmak gibi vahim bir
durum yafl›yoruz.
Bu nedenle Arap
co¤rafyas›n› yerinden
oynatan, y›llanm›fl 
diktatörlüklerin sonunu
getiren geliflmelere, 
bir türlü do¤ru teflhis 
koyamamak gibi garip bir
durum ile karfl› karfl›yay›z.

Oysa As›l Neden
Fakirlik
Ad›na “Arap Bahar›”
dedi¤imiz süreç, Tunus’tan
ilk bafllad›¤›nda, dünyan›n
bölgeye en uzak
noktalar›ndan, hemen
dibindeki baflkentlere kadar
uzanan co¤rafyalarda, derhal
komplo teorileri devreye
girdi. Bir gruba göre; bütün
bu yaflan›lanlar, ABD-Avrupa
Birli¤i ortakl›¤›nda geliflen
bir süreçti.

Di¤er gruba göre ise Rusya
ve Çin, Bat› ekonomileri için
hayati önemdeki bölgeyi
kar›flt›rarak küresel 
bir oyun oynuyordu…
Oysa son iki y›l içinde
yaflan›lanlar, üretilen 
komplo teorilerinin d›fl›nda,
yaflam›n gerçeklerinin
oldu¤unu gösterdi.
Arap Devrimi, genifl 
kitleleri korkunç bir
gelece¤e sürükleyen 
fakirli¤e karfl› duyulan sert
tepkiden kaynaklan›yordu 
ve bu geliflmeyi kontrol
alt›na alabilecek hiçbir 
küresel güç yoktu…
Nitekim dünyaya yön veren
güçler, Arap soka¤›ndaki
geliflmeleri izlemekle
yetindiler. Kitleler, önce
meydanlarda, devam›nda da
sand›k bafllar›nda son 
sözlerini söylemeye
bafllad›lar. Ne yaz›k ki,
Suriye’deki süreç, t›pk›
Irak’ta oldu¤u gibi, kanl› bir
noktaya sürüklendi.

S›rada ‹ran m› Var?
Türk Silahl› Kuvvetlerinin
teyakkuzda oldu¤u aç›k
gerçek; çünkü ülkenin güney
ve do¤u s›n›rlar›, içinden
ç›k›lmaz hal alm›fl durumda.
Suriye’de kanl› iç savafl…
Irak’ta bir türlü bitmek
bilmeyen derin
istikrars›zl›k… Bu ülkenin
yaflamakta oldu¤u, a¤›r
askeri ve ekonomik kriz
nedeniyle artan terör
faaliyetleri…
Geliflmeler, bu senaryoya,
çok yak›nda, büyük aktörün,
yani ‹ran’›n da kat›laca¤›n›n
iflaretini veriyor. Bundan
yaklafl›k üç y›l önce yap›lan
cumhurbaflkanl›¤› seçimi
sonras›nda, soka¤a dökülen
muhalefet gruplar›n› Devrim
Muhaf›zlar›’n› kullanarak
susturmay› baflaran ‹ran,
ad›m ad›m büyük y›k›ma
do¤ru ilerliyor. Bu kez ifl
bafl›ndaki rejimin, fakirlik
nedeniyle soka¤a dökülecek
milyonlara gücünün yetip
yetmeyece¤i ayr› bir soru
iflareti.

Humeyni Devrimi’nin radikal
kadrolar›n›n, Irak ve
Suriye’deki Baas kadrolar›
gibi, silahlar›n› kolayl›kla
kendi halklar›na çevirmeleri,
ülkenin sonu belli olmayan
ve çevresine büyük
istikrars›zl›k tafl›yacak iç
çat›flmalara yönelmesine
neden olabilir.
Nükleer program›nda belli
bir esneklik sa¤layamayan,
buna karfl›l›k Bat›l› 
ekonomilerin ambargosu ile
karfl›laflan Tahran’daki
yöneticiler, flimdilik, günlük
yaflam›nda büyük zorluk
çeken ‹ran halk›n› “direnifl
ekonomisi” sloganlar›yla
oyalamaya çal›flabilirler;
ama ekme¤ini kaybeden

genifl kitlelerin, bu sloganlar
ile karn›n› doyuramayaca¤›
aç›k bir gerçektir.
Avrupa Birli¤i’nin, ‹ran 
do¤al gaz›na da k›s›tlama
getirmesi, bu ülke için sonun
bafllang›c› m›d›r, bunu yak›n
gelecek gösterecek. Fakat
Türkiye aç›s›ndan aç›k
gerçek, ‹ran s›n›r›m›z›n da
çok yak›n gelecekte yeni bir
istikrars›zl›k alan› olaca¤›d›r.

Siyaset De¤il,
Ekonomi
Giderek, siyasetçilerin 
ürettikleri sloganlar›n
s›radanlaflt›¤›, yerini
ekonomik gerçeklerin ald›¤›
bir dönemden geçiyoruz.
Ak›lc› olan, çevremizdeki
uluslar›n mevcut ekonomik
durumlar›n› yak›ndan 

izlemek ve bu uluslar ile 
birlikte, bölgemizin yak›n
gelecekte alaca¤› görüntüye
dönük analizler yapmakt›r.
‹ran, Suriye veya Irak,
ekonomik gerçeklerinin
d›fl›nda yaflayamazlar ve
bütün göstergeler, 
bölgemizde ekonomik
istikrar sa¤lanana kadar,
çalkant›lar›n devam edece¤i
yönündedir. Bu sözlere,
M›s›r ve Ürdün de dâhildir.
Ekonomileri çökmüfl, 
halklar›n›n büyük bölümü
derin fakirli¤e mahkûm
olmufl bu ülkelerde, 
diktatörler bar›namaz;
sa¤l›kl› demokrasiye
ulaflman›n yolu da 
çok uzundur.

Bilimsel Analiz
Gerekli
Türkiye’nin “ayd›n 
kesiminin” çevrelerinde
yaflan›lan geliflmeleri “
bilimsellik zemininde”
tart›flmad›¤› aç›k bir gerçek.
Asl›nda bu durum, ülkemizin
ulaflt›¤› geliflmifllik düzeyine
hiç yak›flm›yor. Arap
dünyas›nda yaflan›lanlar›,
“d›fl güçlerin tezgâh›” 
olarak de¤erlendirme 
e¤ilimi ise tam anlam›yla 
bir cahillik örne¤i.
Bu insanlar, diktatörlerin,
ellerinden ald›klar›
yaflamlar›n› geri kazanmak
için sokaklara döküldüler.
Ancak, kaybedecek hiçbir
fleyi olmayan insanlar bu
ölçüde ölümü göze 
alabilirler.
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Almanya’n›n baflkenti
Berlin’de, 11-16 Eylül

tarihleri aras›nda düzenlenen
ILA Havac›l›k ve Uzay
Fuar›’na ilk defa kat›lan STM,
hem askeri hem de sivil 
sektörü kapsayan çözümlerini
tan›tt›. Firma, elektronik
uçufl çantas› çözümü olan
AeroTab’› ve Görev Planlama
Yer Sistemi (Mission Planing
Ground System / MPGS)’ni,
Görev Planlama ‹stasyonu
ürünü üzerinde toplu olarak
sergiledi. Ayr›ca, çok ifllevli
bir gösterge üzerinde çal›flan
kayan harita çözümünü de
ziyaretçilerinin ilgisine
sundu. ‹lk kez gün yüzüne
ç›kart›lan AeroTab, sivil
havac›l›kta, pilotlar›n 
yapmakla hükümlü oldu¤u

ve zamanlar›n›n büyük bir
bölümünü alan kâ¤›t 
ifllemlerinin, elektronik 
ortama aktar›larak pilotlar›n
kâ¤›t yükünü azaltan, tablet
platformlar›n üzerinde
gelifltirilmifl olan bir yaz›l›m.
fiu an için Apple iPad 
tabletlerindeki gelifltirme
çal›flmalar› büyük ölçüde
tamamlanan AeroTab’›n,
Microsoft Windows tabanl›
tabletler üzerinde gelifltirme
çal›flmalar› halen devam
ediyor. STM, AeroTab
ürününün yurt içi ve yurt d›fl›
pazarlama ve ifl gelifltirme
faaliyetleri kapsam›nda, 
ILA fuar›nda, hem pazar›
gözlemleme hem de
ürününün potansiyel
kullan›c›lar› olan sivil

havac›l›k flirketleri ile
görüflme olana¤› buldu.
ATAK helikopterleri için
haz›rlanm›fl olan ve pilotlar›n
uçufl öncesi yer görev 
planlar›n› haz›rlamalar›na
olanak sa¤layan MPGS ise
taleplere ba¤l› olarak farkl›
platformlar için de 
gelifltirilebilecek bir ürün
olarak sergilendi. Bu ürün de
stand› ziyarete gelenlerin
yo¤un ilgisi ile karfl›laflt›.
STM, önümüzdeki günlerde
THY Teknik A.fi. ve ‹stanbul
Ticaret Odas› taraf›ndan

ortaklafla düzenlenen
TÜHESFO 2012 fuar›na da
kat›lacak. Burada 
sertifikasyon hizmetlerinin 
ve AeroTab çözümünün
tan›t›m›n› yaparak pazarlama 
faaliyetlerine devam edecek
olan STM, fiubat ay›
içerisinde de Abu Dhabi’de
düzenlenecek olan IDEX 2013
fuar›na genifl kapsaml› bir
flekilde kat›l›m sa¤layarak
savunma ve denizcilik 
projelerinin kapsaml›
tan›t›mlar›n› yapmay›
planl›yor.

Avrupa’da düzenlenen 3 büyük
havac›l›k fuar›ndan birisi olan

ILA Havac›l›k ve Uzay Fuar›, 
11-16 Eylül tarihleri aras›nda
Berlin’de gerçeklefltirildi. Türk
Y›ld›zlar›’n›n da gösteri yapt›¤› ve
230.000 kifli taraf›ndan ziyaret
edilen fuarda ROKETSAN, stant
açan firmalardan birisi olmasa da
C‹R‹T füzesi ile ad›ndan söz
ettirmeyi baflard›. ROKETSAN ile
Eurocopter aras›nda IDEF 2011
fuar› s›ras›nda imzalanan ve
EC635 helikopterine C‹R‹T füzesinin entegre edilmesini konu
alan mutabakat muht›ras› kapsam›nda, Eurocopter stand›nda,
EC635 silahl› keflif helikopterinin yan› s›ra helikopterin ana
mühimmat› olarak da C‹R‹T sergilendi. Sivil EC135
helikopterinin askeri ihtiyaçlar için uyarlanm›fl sürümü olan

EC635, muharip görevlerde;
silahl› keflif, çat›flmaya giren 
yer birliklerine atefl deste¤i
sa¤lama ve refakat amaçlar›yla
kullan›labiliyor. Helikopterin 
kullan›c›lar› aras›nda; Irak,
‹sviçre ve Ürdün de yer al›yor.
Haziran ay›nda gerçeklefltirilen
Eurosatory fuar›nda C‹R‹T ile
ilgili son geliflmeler hakk›nda
bilgi ald›¤›m›z ROKETSAN
yetkilileri, May›s ay›nda Türk
Silahl› Kuvvetlerine ilk teslimat›

yapt›klar›n›, EC635 ve C‹R‹T ile yap›lacak test at›fllar›n›n ise 
bu y›l içinde gerçeklefltirilmesi planland›¤›n› bildirmifllerdi.
Yetkililer, ayn› zamanda, Türkiye’deki teslimatlar›n›n d›fl›nda,
ihracata yönelik 11 de¤iflik program yürüttükleri bilgisini de
iletmifllerdi.

STM ILA’da 
Hem Askeri Hem de 
Sivil Sektörü Kapsad›

ROKETSAN, Berlin’de Eurocopter Stand›nda Bayrak Gösterdi

Genelkurmay Baflkanl›¤› ihtiyac› 

do¤rultusunda; radar ve muhabere

kar›flt›rma ve aldatma simülatörleri

kullan›larak birliklere elektronik harp (EH)

e¤itimi sa¤lanmas› amac›yla 1 adet Radar

Kar›flt›rma ve Aldatma Simülatörü (RAKAS)

ile 1 adet Muhabere Kar›flt›rma ve Aldatma

Simülatörü (MUKAS)’nün MiKES’ten tedarikine yönelik RAKAS MUKAS Projesi’nin

sözleflme imza töreni, 7 Eylül’de gerçeklefltirildi. Projeye iliflkin sözleflme, daha

önce, 31 Ocak 2007 tarihinde Vestel Savunma ile imzalanm›fl; fakat bu 

sözleflmenin sürdürülmesi mümkün olmam›flt›.

RAKAS MUKAS’ta ‹kinci Perde
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TUSAfi taraf›ndan 28 Eylül’de yap›lan aç›klamada; ANKA
insans›z hava araçlar›n›n 24 Eylül tarihi itibariyle bafllanan

kabul test faaliyetleri kapsam›nda, 27 Eylül’de icra edilen test
uçuflu esnas›nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle bir
prototip hava arac› ile k›r›m yafland›¤› bildirildi. Aç›klaman›n
devam›nda, ar›za tespitine iliflkin çal›flmalar›n sürmekte
oldu¤u, kabul test faaliyetlerine di¤er hava araçlar› ile devam
edildi¤i belirtildi. Bu aç›klaman›n ard›ndan, günlük bas›nda
ç›kan çeflitli haberlerde, kaza geçiren hava arac›n›n yüksek
irtifadan düfltü¤ü bilgisi yer ald›. ANKA’n›n iddial› bir proje
oldu¤u ve benzer projelerde, benzer k›r›ml› kazalar›n
yafland›¤› dikkate al›nacak olursa as›l önemli olan noktan›n,
kazan›n yaflanmas› de¤il, kazan›n olufl nedeni ve bunun bir
daha tekrar etmemesi için al›nacak önlemler oldu¤unu
söyleyebiliriz.
Eylül ay›n›n TUSAfi ile ilgili bir di¤er geliflmesi, Türk Silahl›
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›'n›n (TSKGV) 25’inci kurulufl
y›ldönümü münasebetiyle TUSAfi’›n, 27 Eylül’de, tarihinde 
ilk kez kap›lar›n› halk›n ziyaretine açmas› oldu. TUSAfi'›
gezmek isteyen vatandafllar, sabah saatlerinden itibaren
flirketin Kazan'daki üretim tesislerine kabul edildi. 
TUSAfi'›n faaliyetleri hakk›nda uzmanlardan bilgi alan

ziyaretçiler, daha sonra, rehberler eflli¤inde, yüksek 
teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donat›lm›fl modern 
tesisleri gezdi.

TUSAfi, Uydu Simülasyonu Yaklafl›m›n› Anlatt›
Türkiye’de son y›llarda geliflen uzay çal›flmalar›, uluslararas›
konferans ve çal›fltay kat›l›mlar›nda da kendisini gösteriyor.
Eylül ay›nda Avrupa Uzay Ajans› ESA taraf›ndan Hollanda’da
düzenlenen Uzay Programlar› ‹çin Simülasyon ve Elektriksel
Yer Destek Ekipman› Çal›fltay› (Workshop on Simulation 
and EGSE for Space Programmes / SESP)’nda TUSAfi da bir
poster sunumu ile yer ald›. TUSAfi mühendisleri Selim Serdar
ve Taner Yald›z, poster sunumlar›nda, TUSAfi taraf›ndan
yürütülen bir Ar-Ge projesi kapsam›nda, ESA standartlar›na
göre gelifltirdikleri bir aviyonik test ortam› olan Uydu
Entegrasyon Laboratuvar› (Satellite Integration Laboratory /
SATSIL)’n› ve bunu kullanarak test ettikleri, TUSAfi’›n özgün
uydu veri iflleme sistemini (On-Board Data Handling / OBDH)
tan›tt›lar. Bu çal›flmalar›nda elde ettikleri tecrübeleri
kat›l›mc›larla paylaflan TUSAfi mühendisleri, Türkiye’nin önde
gelen uydu sistem entegratörü TUSAfi’›n, modelleme ve
simülasyon tabanl› modern uydu üretim altyap›s›n›, Avrupal›
meslektafllar›n›n ilgisine sunma ve onlar›n yorumlar›n› alma
f›rsat›n› yakalad›lar.

TÜB‹TAK Savunma ve
Güvenlik Teknolojileri

Araflt›rma Destek Grubu
(SAVTAG), 14 Eylül’de, 
Pasif Bileflik Alg›lama
Sistemi (PBAS) gelifltirmeye
yönelik bir proje ça¤r›s›
yay›nlad›. Ça¤r›da, müflteri
kurumun Milli Savunma
Bakanl›¤› (MSB) oldu¤u 
projenin amac›; yerde
konufllu TV ve radyo 
vericilerinin yay›nlar›n› 
kullanarak hava araçlar›n›n
tespitini ve takibini 
gerçeklefltirebilecek bir

pasif bileflik alg›lama 
sistemi gelifltirilmesi 
olarak belirtildi. TÜB‹TAK’›n
s›n›fland›rmas›na göre,
“Prototip/Sistem/Pilot 
Tesis Projesi” olarak
tan›mlanan projenin gizlilik
derecesi “Hizmete Özel”,
azami süresi de 48 ay olarak
belirlendi. Proje için teklif
verecek taraflar›n, iki
aflamal› de¤erlendirme
sürecinin ilk aflamas›nda,
önerdikleri PBAS çözümü
ile ilgili ön tasar›m› ve 
projenin doküman setinde

yer alan gereksinim 
doküman›nda tan›mlanan
senaryolar için analize
dayal› sistem baflar›m›
öngörülerini sunmalar›
gerekiyor. 
Projede hedeflenen 
ç›kt›lar ise bir adet milli
olarak gelifltirilmifl PBAS
prototipi ile PBAS için 
çeflitli senaryolarda 
performans analizi 
yapabilecek analiz ve 
test yaz›l›m› olarak belirlendi.
Proje için son baflvuru 
tarihi ise 14 Aral›k.

TÜB‹TAK ve MSB, Hava Araçlar›n› 
Pasif Olarak Alg›lamak ‹çin Kollar› S›vad›
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ANKA Test Uçuflunda Kaza

EADS grubu firmalar›ndan
Cassidian’›n, 19 Temmuz’da

yay›nlad›¤› bas›n bildirisinde
hakk›nda bilgilendirme yap›lan 

pasif radar prototipi.
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F-35, 8000 Saat Uçufla
Dayanabilece¤ini Gösterdi

BAE Systems taraf›ndan, F-35A modelinin yap›sal test

gövdesi kullan›larak yap›lan dayan›kl›l›k testlerinde,

ayn› zamanda uça¤›n görev ömrü de olan 8000 saat geride

kald›. Firma taraf›ndan 19 Eylül’de yap›lan aç›klamada,

testlerin bu aflamas›n›n, planlanan takvimin önünde

tamamland›¤› ve uça¤›n kullan›m ömrü boyunca maruz

kalaca¤› de¤iflik uçufl koflullar›na dayan›m gösterece¤ini

ispatlad›¤› belirtildi. BAE Systems taraf›ndan bu testler

için Brough’daki tesislerinde oluflturulan ve toplam a¤›rl›¤› 350 tonu bulan test düzene¤inde, F-35 gövdesi, çeflitli uçufl

flartlar›n› içeren senaryolarda ortaya ç›kabilecek gelen yap›sal yüklere maruz b›rak›l›yor. Test düzene¤inde, 32 km’den

fazla kablaj, 2500 adet gerilme ölçüm cihaz› ve uça¤›n çeflitli noktalar›na güç uygulayan 160 eyleyici (actuator) 

bulunuyor. Testler, uça¤› kullan›m ömrünün iki kat› olan 16.000 saatlik uçufla ulafl›lana kadar devam edecek. 

Dikey ve yatay kuyruk yüzeylerinin testleri de BAE Systems taraf›ndan ayr›ca gerçeklefltirilecek.

Airbus Military’nin Eylül
mesaisi, C295 a¤›rl›kl›

oldu. Halen filosunda 
3 adet CN235-200 ve 4 adet
C295 nakliye uça¤› bulunan
Kolombiya, 5’inci C295
uça¤›n› da siparifl etti. 
Airbus Military, 17 Eylül’de,
Kolombiya ile bir adet 
C295 uça¤›n› içeren bir
sözleflme imzalad›¤›n› ve
teslimat›n 2013 y›l›n›n 
fiubat ay›nda
gerçekleflmesinin
öngörüldü¤ünü bildirdi.
Böylece, bugüne kadar 
verilen C295 sipariflleri,
toplam 114 adede ç›kt›. 
19 Eylül’de ise C295 ile ilgili
bir teslimat haberi geldi.
Endonezya, fiubat ay›nda
siparifl etti¤i 
9 adet C295 uça¤›n›n ilk 

ikisini, ‹spanya’n›n Sevilla
flehrinde bulunan Airbus
Military San Pablo 
tesislerinde düzenlenen
törenle teslim ald›.
Uçaklar›n, yaklafl›k 
17.000 adadan oluflan
Endonezya’da, askeri, lojistik,
insani yard›m ve t›bbi nakliye
görevlerinde rol almas› 
planlan›yor. Endonezya,
9’uncu ve son uça¤›n› ise
2014 y›l›n›n yaz aylar›nda 
teslim alacak. 
Bu teslimat ile C295 kullanan
ülke say›s› 15’e, teslim edilen
uçak say›s› da 88’e ç›kt›.
Teslimat ve test çal›flmalar›
bütün h›z›yla devam eden
A400M cephesinde ise Eylül
ay›nda önemli bir ziyaret

gerçekleflti. Uça¤› siparifl
eden ülkelerden Malezya’n›n
Hava Kuvvetleri Komutan›
Yard›mc›s› Korgeneral 
Datuk Roslan Saad, Fransa
Toulouse’da A400M’i 

uçurarak, kuvvetinin 2015
y›l›nda envantere alaca¤›
uça¤› ilk elden deneme
f›rsat› buldu. Korgeneral
Saad, uça¤› “pilot dostu”
buldu¤unu belirtti.

Eylül, C295 Teslimat ve Siparifl Ay› Oldu
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Eurofghter Typhoon ile
ilgili iyilefltirmeler h›z

kesmeden devam ediyor.
Alenia Aermacchi, 21 Eylül’de
yapt›¤› aç›klamada, uça¤›n 
en güncel sürümü 
Tranche 3a üretiminde 
kullan›lacak ve kendi 
sorumlulu¤unda olan
parçalar› üreterek BAE
Systems’a iletti¤ini bildirdi.
Kanat ve arka gövde 
bölümlerini içeren parçalar,
‹ngiliz Kraliyet Hava

Kuvvetleri için üretilecek 
116 numaral› uçakta
kullan›lacak. Program›n
ortaklar›, toplam 112 adet
Tranche 3a uça¤› için
siparifllerini verdi. Bunlar›n
40 adedi ‹ngiltere, 31 adedi
Almanya, 21 adedi ‹talya, 
20 adedi ise ‹spanya
taraf›ndan envantere
al›nacak. Eurofighter
Konsorsiyumu, mevcut 
uçaklar için gelifltirdi¤i 
Faz 1 ‹yilefltirmeleri 

(Phase 1 Enhancements /
P1Eb)’nin son aflamas›ndaki
uçufl testlerine de Eylül ay›
sonunda bafllad›. 
‹yilefltirmeler; lazer 
hedefleyici podun da dahil
oldu¤u hava-yer mühimmat
entegrasyonunu; modern 
ve güvenli dost ve düflman
tan›ma sistemini; 
k›sa menzilli havadan 
havaya füzelerin say›sal 
entegrasyonunu da içeren
hava-hava kabiliyet

iyilefltirmelerini ve 
koalisyon harekatlar› için
güncellenmifl Link-16
kabiliyetlerini içeriyor. 
P1Eb ile ilgili test uçufllar›,
enstrümante edilmifl üretim
uçaklar› IPA2, IPA4, IPA6 
ve IPA7 taraf›ndan
gerçeklefltiriliyor. 
Çal›flmalar kapsam›nda, 
tüm testlerin 2013 y›l›n›n
sonunda tamamlanmas› 
ve müflterilere teslimatlar›n
bafllamas› planlan›yor.

Diehl Defence, AIM-9L serisi Sidewinder havadan havaya
füzelerini, havadan yere hassas güdümlü mühimmata

dönüfltürmeyi içeren planlar›n›, 7 Eylül’de aç›klad›. Çeflitli
pazar araflt›rmalar›n›n; hafif, nokta vurufl kabiliyetine sahip,
küçük ve hafif z›rhl› hedeflere karfl› kullan›labilecek güdümlü
füzelere olan ihtiyac› gösterdi¤ini vurgulayan Diehl Defence,
lazer güdümlü Sidewinder (Laser-Guided Sidewinder / LaGS)’›
etkili ve maliyet etkin bir çözüm olarak müflterilerine sunmay›
planl›yor. Çözüm, füzenin boyutlar›n›, a¤›rl›¤›n›, a¤›rl›k merkezini
ve ataletini etkilemeden, füzenin güdüm ve kontrol bölümündeki
k›z›lötesi alg›lay›c›y›, yar› aktif lazer aray›c› ile de¤ifltirmeyi
kaps›yor. Böylece tafl›y›c› uçak, baflka bir uçak ya da yerden
yap›lan lazer iflaretlemesine do¤ru yönelecek füze, hedefini
istenilen noktadan vurarak, eski nesil havadan yere silahlara

göre daha küçük harp bafll›¤› ile çevrede istenmeyen harici bir
hasara yol açmaks›z›n görevini yerine getirebilecek. 20 y›l süre
ile kullan›labilece¤i belirtilen LaGS’nin kullan›m› için ise uçak-
larda herhangi bir de¤ifliklik yap›lmas› gerekmeyecek. ‹lk pro-
totipin ne zaman ortaya ç›kaca¤› ve denenece¤i ile ilgili bilgi
ise henüz verilmedi.

Eurofighter Typhoon ‹yilefltirmeleri H›z Kesmiyor

©
D

ie
tm

ar
 F

en
n

er
s,

 C
as

si
d
ia

n

Sikorsky, teknoloji gelifltirme alt kolu Sikorsky Innovations taraf›ndan

gelifltirilen ve BLACK HAWK helikopterlerinin dayan›kl›l›¤›n› ve 

güvenilirli¤ini bir ad›m daha öteye tafl›mas› beklenen iyilefltirmeleri,

helikopterlere uygulay›p test etmek için ABD Kara Kuvvetleri ile bir

sözleflme imzalad›. Firma taraf›ndan 18 Eylül’de duyurulan sözleflme kapsam›nda; helikopterdeki titreflimi azaltan “s›f›r

titreflim” sistemi; uyarlanabilir uçufl kontrol kurallar›; geliflmifl yang›n yönetim sistemi; daha uzun dayan›ml› ana rotor;

gelifltirilmifl kaza ve k›r›m dayan›m› ve hasara karfl› güçlendirilmifl gövde gibi iyilefltirmeler, BLACK HAWK helikopterlerine

uygulanacak. Bu süreçte Sikorsky, aralar›nda Lord Corporation, Phyre Technologies ve Firetrace Aerospace firmalar›n›n da

yer ald›¤› ortaklar› ile çal›flacak. Sikorsky yetkilileri, bu çal›flman›n, BLACK HAWK helikopterlerine katk›lar›n›n yan› s›ra

ABD’nin yeni nesil müflterek çok rollü helikopter ihalesine yönelik çal›flmalar›nda da kendilerine katk› saplayaca¤›n› belirtiyor.

BLACK HAWK, Dayan›kl›l›k ve 
Güvenilirlik Ç›tas›n› Daha da
Yükseltecek

Sidewinder ‹çin Yeni Rol: Lazer Güdümlü Hava-Yer Mühimmat›
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Saab, Eylül ay›nda, farkl› alanlardaki ürünleri ile ilgili
imzalar att›. Bunlardan ilki, ABD Kara Kuvvetlerinin, 

26 Eylül’de, Carl-Gustaf 84 mm geri tepmesiz tanksavar silah
sistemini siparifl etmesi oldu. Toplam de¤eri 31 milyon dolar
olan bu siparifl, silah sistemini k›sa bir zaman önce envanterine
alan ABD Kara Kuvvetlerinin ikinci Carl-Gustaf siparifli oldu.
Dünya genelinde oldukça popüler bir silah olan Carl-Gustaf,
40’dan fazla ülke taraf›ndan kullan›l›yor. ABD Kara
Kuvvetlerinin yan› s›ra Özel Kuvvetleri de farkl› tiplerde
mühimmat ateflleyebilen silah›, uzun y›llard›r envanterinde
bulunduruyor. 26 Eylül günü, Saab’dan ikinci bir imza haberi
daha geldi. Bu sefer konu, deniz sistemler oldu. Saab, Tayland
Kraliyet Donanmas› envanterinde bulunan H.T.M.S. Naresuan
ve H.T.M.S Taksin adl› f›rkateynlerin savafl yönetim 
sistemlerinin güncellemesini kapsayan, 550 milyon ‹sveç
kronu (yaklafl›k 148 milyon lira) de¤erinde bir sözleflme 
imzalad›. Bu yeni sözleflme, Saab’›n Tayland kraliyet Donanmas›
ile 2011 y›l›ndan beri devam etti¤i çal›flmalar›n bir devam›
niteli¤inde ve gemilere yeni gözlem ve niflangâh sistemleri ile
muhabere sistemlerinin eklenmesini de içeriyor. Sözleflme
kapsam›ndaki faaliyetler, 2012-2015 y›llar› aras›nda 
gerçeklefltirilecek. Saab’›n e¤itim alan›nda imzalad›¤›
sözleflme ise ‹ngiliz Kara Kuvvetlerine verdi¤i, el yap›m› 

patlay›c›lara karfl› koyma e¤itimlerinin daha da iyilefltirilmesini
kaps›yor. Toplam bedeli 70 milyon ‹sveç kronu (yaklafl›k 19 milyon
lira) olan sözleflme uyar›nca Saab, ATES ad› verilen e¤itim 
sisteminde yapt›¤› iyilefltirmeleri, ‹ngiliz Kara Kuvvetlerine 
2009 y›l›ndan beri sa¤lad›¤› e¤itim hizmetlerine yans›tacak.
‹yilefltirmeler, GPS hassasiyetinin 15 cm de¤erine getirilmesini
ve video kay›t kapsam›n› ve menzilinin art›r›lmas›n› içeriyor.

ABD Savunma Bakanl›¤›
bünyesinde el yap›m› 

patlay›c› tehdidine karfl› 
kurulan JIEDDO (Joint
Improvised Explosives Device
Defeat Organisation)
teflkilat›n›n bafl›nda bulunan
Korgeneral Michael D.
Barbero, her geçen gün artan
el yap›m› patlay›c› tehdidi
konusunda, ABD Temsilciler
Meclisi Savunma Alt
Komitesi’nde, 20 Eylül’de
yapt›¤› aç›klamada; “el yap›m›
patlay›c›lar, ucuz, kolay elde
edilebilir ve öldürücü olmalar›
nedeniyle teröristlerin
önümüzdeki on y›llarda da
kullanmay› her zaman tercih
edecekleri bir silah olmaya
devam edecektir” dedi. 
Özellikle Irak ve
Afganistan'daki Amerikan 
birliklerinin en fazla zayiat› 
el yap›m› patlay›c›lar
nedeniyle verdi¤ini aç›klayan
Barbero, Afganistan ile ilgili
say›sal bilgiler de verdi.
Verilen bilgilere göre;
Afganistan'da, NATO’nun
Uluslararas› Güvenlik Yard›m
Kuvveti (International Security

Assistance Force / ISAF)’ne
yönelik gerçeklefltirilen el
yap›m› patlay›c› olaylar›, son
iki y›lda yüzde 42 oran›nda
art›fl gösterdi. 2009 y›l›ndaki
9300 olay say›s›, 2011 y›l›nda
16.000’e yükselmifl durumda.
2012 y›l›nda, flu ana kadar
al›nan veriler, muhtemelen
bu say›n›n da afl›laca¤›n› 
gösteriyor. Olay say›s›nda
art›fl olmas›na ra¤men, 
verilen zayiat miktar›nda
yüzde 40 oran›nda bir azalma
olmas›n› ise koalisyon 
güçlerinin patlay›c›lar› 
önceden bulup imha etme
yönünde ald›¤› tedbirlere

ba¤layan Barbero,
konuflmas›nda, bundan daha
fazlas›n›n yap›lmas›
gerekti¤ini ifade etti. Özellikle
Afganistan'a intikal edecek
birlik personeline verilecek
e¤itimin yan›nda, el yap›m›
patlay›c›lar› tespit etmek için
kullan›lan hava konufllu
alg›lay›c›lardan el ile
kullan›lan cihazlara kadar,
geliflmifl teknolojiye sahip
ürünlerin kullan›m›n›n, bu
zayiat›n azalmas›nda bir di¤er
önemli etken olaca¤›n›n alt›n›
çizen Barbero, arazideki
bütün komutan ve askerlerin,
tehdidi bertaraf etmek için

sürekli taktik ve tekniklerini
gelifltirdiklerini, ancak
tehlikenin dünyan›n her
taraf›nda artarak devam
etti¤ini de aç›klamas›na 
ekledi. Buna göre, 2007
y›l›ndan bu yana, Irak ve
Afganistan d›fl›nda, dünyada
her ay, ortalama 500
civar›nda el yap›m› patlay›c›
olay› meydana geliyor. Ocak
2011’den bu yana 112 ülkede
meydana gelen on binden
fazla el yap›m› patlay›c› olay›n›
gerçeklefltiren uluslararas›
terörizm a¤›nda, 40 civar›nda
örgütün birbiri ile iliflkisi
bulunuyor.

©
S
aab

 G
ro

u
p

El Yap›m› Patlay›c›lar Sadece Bizim Bafl›m›z›n Belas› De¤il

Saab’dan Kara, Deniz ve
E¤itim Alanlar›nda ‹mzalar
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METEKSAN 
Savunma, 

Yeni Dönemin 
Örnek Oyuncusu

Olmaya Haz›r

METEKSAN Savunma, 2006 y›l›nda kurulmufl 
bir flirket olarak Türk Savunma Sanayisi’nin 

en genç oyuncular› aras›nda yer al›yor. 
fiirket, geride b›rakt›¤› 6 senelik zaman diliminde,

gerek gösterdi¤i büyüme gerekse ele ald›¤› 
projelerdeki baflar›s› ile dikkatleri üzerine çekti. 

Bu y›l içinde, Yara Savunma E¤itim Simülatörü ile
Umman’a gerçeklefltirdi¤i ilk ihracat da 

METEKSAN Savunma’n›n baflar›lar›n› taçland›ran 
bir geliflme oldu. fiirketin, önündeki yeni dönemi

flekillendirdi¤i bugünlerde, METEKSAN Savunma
Genel Müdürü Murat Erciyes ile bir araya gelerek

keyifli bir söylefli yapt›k. Erciyes, al›fl›k oldu¤umuz
klasik söylemlerin ötesinde, okuyucular›m›z›n da

dikkatini çekece¤ini düflündü¤ümüz, önemli mesajlar
verdi. Bu mesajlar, sat›r aralar›nda, METEKSAN

Savunma’n›n önümüzdeki dönemin örnek oyuncusu
olmaya haz›r oldu¤unun iflaretlerini de tafl›yor.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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Ümit BAYRAKTAR: Okuyucular›m›z 

aç›s›ndan tan›t›c› bir girifl de olmas› için,

öncelikle METEKSAN Savunma’n›n 

faaliyet alanlar› ile ilgili bilgi 

verir misiniz?

Murat ERC‹YES: Faaliyet alanlar›m›z›n
mühendislik organizasyonu içinde da¤›-
l›m›na bakacak olursak; RF mikrodalga
elektronik, su alt› akustik ve elektro-op-
tik sistem mühendisli¤i alanlar›n› görü-
yoruz. Bu sistem mühendisli¤i alanlar›
ile çal›flan 14’ten fazla farkl› tasar›m
yetkinli¤i, mühendislik gücümüzü olufl-
turuyor. Bunun operasyonlar taraf›na
gidecek olursak da alg›lay›c›lar, haber-
leflme, simülasyon ve su alt› akusti¤i
programlar› karfl›m›za ç›k›yor. Tüm bu
faaliyetler, flirket yap›s›nda, kurumsal
ofis dedi¤imiz hizmetleri kullan›yor.
Operasyonlar taraf›nda da proje yöne-
tim ofisi, ortak bir ifllev olarak yer al›yor.
Bu yap›da, yak›n zamanda bir de¤iflikli-
¤e gittik. Haz›rl›k çal›flmalar›n› bir süre-
dir yapt›¤›m›z ve yeni geçerlilik kazanan
bir kararla, yaz›l›m ve platform simülas-
yonu ifl kolumuzu, ayr› bir flube olarak
yap›land›rd›k. Bu flube, halen flirketin
kurumsal ofisinden ve proje yönetim
ofisinden hizmet almaya devam ediyor;
ama ayr› bir flirkete dönüflmesi de gün-
demimizde yer al›yor.

Ümit BAYRAKTAR: Bu noktada, sizce

METEKSAN Savunma, d›flar›dan 

nas›l alg›lan›yor?

Murat ERC‹YES: Bizimle henüz ifl yap-
mayan potansiyel müflterilerimiz ve
do¤rudan bizimle iletiflim içinde olma-
yan insanlar taraf›ndan, METEKSAN Sa-
vunma, çok farkl› alanlarda faaliyet gös-
teren bir flirket gibi görülüyor. Asl›nda
durum pek de öyle de¤il. fiirket olarak,
temel hedeflerimizden birisi, kaynak
kullan›m verimlili¤ini yüksek tutmak.
Faaliyet alanlar›n›z› ve operasyonlar›n›z›
bir arada ele ald›¤›n›z zaman, asl›nda
belli bir mühendislik altyap›s›n›, prog-
ramlarda matris olarak kullanmaya
bafll›yorsunuz. Bunun en güzel örne¤ini,

su alt› akusti¤i alan›nda görebilirsiniz.
Bu alanda, afla¤› yukar› 12 farkl› disip-
linden personel katk› veriyor. Lazer pro-
jesinde, elektronik tasar›mda çal›flan
arkadafllar›m›z, ayn› zamanda Milimet-
re Dalga Radar› (M‹LDAR) projesinde de
çal›fl›yor. Bizde, faaliyet alanlar›na ya da
operasyonlara özel atanm›fl mühendis-
ler bulunmuyor. Di¤er bir deyiflle 
METEKSAN Savunma, dikey entegrasyo-
na gitmiyor. Bunun esneklik, çeviklik ve
maliyet etkinlik olarak olumlu sonuçlar›-
n› al›yoruz ve bu da müflteriye yans›yor.
Bir önceki sorunuzla ba¤lant›l› olarak,
asl›nda simülasyon operasyonlar›n›n
ayr› bir flube olarak yap›lanmas› da bu
konu ile ba¤lant›l›. Bu karar›n al›nmas›-
n›n temelinde, simülasyon d›fl›nda bah-
setti¤im 3 program›n, matris yap›s›nda
mühendislikten yararlanabiliyorken si-
mülasyonun yararlanam›yor olmas› ya-
t›yor. Ayr›ca simülasyon taraf›nda; yaz›-
l›m simülasyonunda DEHOS (Deniz
Harp Oyunu Simülasyon Sistemi)’un bit-
mifl olmas›; platform simülasyonu ala-
n›nda da bir ihracat sözleflmesinin im-
zalanm›fl olmas›, bizleri çok rahatlatt›.
fiubenin kendi bafl›na ayakta kalabilece-
¤ini bizlere gösterdi.

Ümit BAYRAKTAR: Simülasyon 

konusundan devam edecek olursak, 

METEKSAN Savunma’n›n, bu alanda 

iki ana projesi var: DEHOS ve Yang›n 

ve Yara Savunma E¤itim Simülatörü

(YYSES). Bu projeler, METEKSAN 

Savunma’n›n gelece¤inde nas›l bir 

yer tutuyor?

Murat ERC‹YES: Yaz›l›m ile platform si-
mülasyonlar› birbirinden çok ayr› gibi
gözükse de asl›nda öyle olmad›¤›n› bili-
yorum. DEHOS özelinde flunu söyleyebi-
lirim: Çok zor bir projeydi. DEHOS ilk
baflta tan›mland›¤› hali ile geçen sene
bir proje yönetim konferans›nda kullan-
d›¤›m “DSB (Daha Sonra Belirlenecek)
Projeleri” jargonuna göre, süper bir
DSB projesiydi. Pek çok flirket de bence
gerekçeleri anlafl›labilir kararlarla, bu
projeye girmekten imtina ettiler. Çünkü
DEHOS, proje süresince, müflteri ihti-
yaçlar›n›n de¤iflti¤i bir projeydi. Bir mik-
tar gecikme ile bu proje bitti. Çok yük-
sek seviyede bir yetkinlik elde ettik. Bu
yetkinli¤i, devam›nda da kullanmak isti-
yoruz. DEHOS’un devam› olacak, 
DEHOS 2 var. Ayr›ca Müflterek Harekât
Simülasyonu (MUHAS‹M) ve Taktik Hare-
kât Simülasyonu (TAHES) projeleri var.
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fiirket olarak, temel hedeflerimizden birisi, kaynak kullan›m 
verimlili¤ini yüksek tutmak. Faaliyet alanlar›n›z› ve operasyonlar›n›z›
bir arada ele ald›¤›n›z zaman, asl›nda belli bir mühendislik
altyap›s›n›, programlarda matris olarak kullanmaya bafll›yorsunuz.
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METEKSAN Savunma taraf›ndan gelifltirilen 
Milimetre Dalga Radar (MILDAR)



Platform taraf›nda bakt›¤›m›z zaman ise
YYSES devam ediyor. Bunun neredeyse
ayn›s›n› Umman’a ihraç edece¤iz. Bakan
Yard›mc›m›z Umman’a geldi, imzada çok
etkili oldu. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) da büyük destek verdi. ‹lk defa
Umman’a bir savunma ihracat› gerçek-
lefltiriyor Türkiye. Ben, YYSES için, Kör-
fez’de iki sözleflme daha görüyorum.
Önümüzdeki sene yapabiliriz. Ayr›ca Gü-
ney Do¤u Asya’da f›rsatlar görüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Simülasyon alan›nda,

baflka kurulufllarla, mesela bir ortakl›k

gibi, ifl birlikleri düflünüyor musunuz?

Murat ERC‹YES: Ortakl›k ve sat›n alma-
larla ilgili baflka gerek flartlar var. Bun-
lar oluflursa yapabiliriz. Fakat bugün
gündemimizde yok.

En Önemli Unsur ‹nsan
Ümit BAYRAKTAR: METEKSAN 

Savunma’n›n teknolojik altyap›s› 

hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

Murat ERC‹YES: Bu flirketin bafllang›ç
noktas›, M‹LDAR projesidir. Bu proje,
büyük bir baflar› hikâyesidir. Bu proje ile
bir altyap› kuruldu. fiirket, sürekli ola-
rak bu altyap›y› yenilemeye ve gelifltir-
meye devam ediyor. Bizim için, projeleri
makul maliyetlerle tamamlamak ve
müflteri memnuniyetini sa¤lamak
önemli. Bak›n›z, M‹LDAR zaman›nda
bitti, performans hedefinin çok üzerinde
gerçeklefltirildi ve TÜB‹TAK 1007 fonu-
na, nakit iade ettik.
Di¤er taraftan, eski dönemlerde ve baflka
flirketlerde gördü¤ümüz gibi, kar yapabil-
mek için sürekli altyap›s›na yat›r›m yapan
ve bunu plans›zca gerçeklefltiren bir flir-
ket de¤iliz. Belli alanlara girdi¤imiz anda,
oraya çok h›zl› yat›r›m yapabiliyoruz.

Bunun arkas›nda birkaç fley var. Birin-
cisi Ar-Ge çal›flmalar› yapman›n getir-
di¤i esneklik. ‹kincisi de Ankara’da en
büyük olan, Türkiye’de de ilk 10’a giren
Bilkent Holding’in deste¤inin arkam›z-
da olmas›. Teknolojik altyap›da flunu
söylemek laz›m: Birinci unsur insand›r.
Paray› verdi¤iniz zaman, istedi¤iniz ci-
haz› zaten alabiliyorsunuz. Baflta insan,
sonra cihaz ve kurumsal yap› flirketi gö-
türüyor.
Bir ürün ç›kart›rken ya da müflterinin
ihtiyac›n› karfl›larken, de¤er zinciri göz
önüne geliyor. De¤er zincirinin halkala-
r›n›n içine bakt›¤›n›zda, orada da alt se-
viye de¤er zincirleri oldu¤unu görüyor-
sunuz. Bilimsel altyap›, bunun üzerine
sanayi pratikleri ve bütün bunlar› yapa-
bilmek için de insan.
Bizim personel politikam›z, iflinin ehli,
tecrübeli ve uzman elemanlar üzerine
kurulu. Bu demek de¤il ki yeni mezun-
lar› alm›yoruz. Di¤er flirketlerde tecrü-
be artt›kça, bir piramit yap› görülür. 

Bizde bu yap›, daha çok sütun fleklinde.
Personelimizin çal›flt›klar› alanda; elek-
tronik tasar›m, yaz›l›m, mekanik ve di-
¤erleri, her birinde bir baflar› hikâyesi
var ve bunlar bir araya gelince baflar›
gerçeklefliyor.
Bilimsel altyap› denildi¤inde, baflta çok
yak›n oldu¤umuz Bilkent Üniversitesi
olmak üzere, birlikte çal›flt›¤›m›z üni-
versiteler var. Burada flunu da belirt-
mek isterim, vak›f iliflkisi nedeni ile Bil-
kent bizim do¤al orta¤›m›z diye bir du-
rum yok. Özellikle Yönetim Kurulu Bafl-
kan›m›z Prof. Dr. Abdullah Atalar baflta
olmak üzere, üniversitenin özgür olma-
s›n› savunuyoruz ve Bilkent Üniversite-
sini ifl birli¤i konular›nda serbest b›rak›-
yoruz. Ama yak›n olman›n getirdi¤i
avantajlar da var.

Ümit BAYRAKTAR: Bahsetti¤iniz 

personel politikas›n›, personel 

sirkülasyonu aç›s›ndan 

de¤erlendirir misiniz?

Murat ERC‹YES: Daha tecrübeli insan-
larla çal›flt›¤›n›z zaman, sosyal durum-
lar› da oturmufl oldu¤undan, ne yapmak
istediklerini daha iyi biliyorlar. Personel
sirkülasyonu da kuramsal olarak az
oluyor. Tecrübesini kan›tlam›fl ve flirke-
te yüksek derecede etki ve katk› yapan
çal›flanlar›n karar mekanizmalar›nda
söz sahibi olmalar›, hiyerarflinin içinde
bo¤ulmamalar› baflar›y› getiriyor. Bafla-
r›l› bir personel politikas› izledi¤imizi
düflünüyorum. Burada ifade etmek iste-
rim ki; flirketin büyümesini, asla perso-
nel say›s› olarak ölçmüyoruz. Bizce art›k
flirketlerin büyüklü¤ü, nicelik boyutunda
de¤il, nitelik boyutunda ölçülmektedir
ve personel say›s› veya yat›r›m miktar›
ile tarif edilen büyüklük ifadeleri geçti-
¤imiz yüzy›lda kalm›flt›r.
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Umman Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› 
Yara Savunma Simülatörü



Ana Yükleniciler ile 
KOB‹’ler Aras›ndaki Köprü: 
METEKSAN Savunma
Ümit BAYRAKTAR: METEKSAN 

Savunma’y›, Türk Savunma Sanayisi’nde

nereye konumland›r›yorsunuz?

Murat ERC‹YES: Savunma sanayimiz
aç›s›ndan ilk akla gelen, sektördeki dü-
zenleyici kurumlar. Bunlar›n bafl›nda da
SSM geliyor. SSM’nin sanayilefltirme
stratejileri içinde, sistem ve platform
seviyesi sorumlular var. Geçti¤imiz dö-
neme kadar, bunlar ve KOB‹’ler vard›.
Fakat son dönemde net bir flekilde gö-
rüldü ki; bu ikisinin aras›nda bir katman
olmazsa, ifller pek yürümüyor. fiu anda
bizim yapt›¤›m›z ifllerin, gerek rakamsal
büyüklü¤ü gerekse kapsam› göz önüne
al›nd›¤›nda, METEKSAN Savunma’y› bu
iki katman aras›nda görüyorum. Ana
altyüklenici gibi. Son dönemde yapt›¤›-
m›z iflin parasal hacmine bakarsak,
yüzde 60’›n› SSM, yüzde 40’›n› di¤er flir-
ketlerle yapm›fl›z. Vak›f ve özel flirketler.
Örne¤in, ASELSAN’›n Haberleflme ve
Bilgi Teknolojileri (HBT) Grubu, Radar,
Elektronik Harp ve ‹stihbarat Sistemleri 
(REH‹S) Grubu ve Savunma ve Sistem
Teknolojileri (SST) Grubu ile baflar›l› ça-
l›flmalar yürütüyoruz.
fiu anda SSM’nin platform ve sistem se-
viyesinde sorumluluk verdi¤i flirketlere
biçti¤i görevler, ara kademenin çok
güçlü olmas›n› gerektiriyor. Bu güç,
teknolojik altyap›n›n ötesinde, müflteri

memnuniyeti ve güvenilirlikten geliyor.
Müflteri memnuniyeti bugünün; güveni-
lirlik ise yar›n›n konusu: Önce memnu-
niyet sa¤layacaks›n›z, zamanla size gü-
ven oluflacak. ‹flinizi, kapsam›nda ve za-
man›nda yapacaks›n›z. Bu anlamda,
müflterilerimizle yapt›¤›m›z birebir gö-
rüflmelerin sonuçlar›ndan, ald›¤›m›z
geribildirimlerden çok memnun kald›¤›-
m› belirtmek isterim. KOB‹’ler ile ana
yükleniciler aras›nda, arayüz haline gel-
di¤imizi görüyorum. En son M‹LGEM
projesinde de bunu yapt›k.
Baflar›y› getiren fley de asl›nda kurum-
sal ifl kurgular›. Sektörde proje yöneti-
mini en iyi gerçeklefltiren kurulufllardan
birisi METEKSAN Savunma. Projelerde
çok iyi bütçe yönetimi gerekiyor. Örne-
¤in; M‹LDAR zaman›nda bitti. TÜB‹TAK
kayna¤›n›n kullanmad›¤›m›z k›sm›n› da
geri verdik; ayn› zamanda da 3 kat daha
fazla performans gösteren bir ürünü
teslim ettik.
fiunu da belirtmek istiyorum: METEKSAN
Savunma’da, stratejik planlar›m›z› y›ll›k
yap›yoruz, her y›l güncelliyoruz. Savunma
sanayimizde yap›lan 5 y›ll›k stratejik plan-
lara inanm›yorum. SSM bunu yapabilir;
ama firmalar aç›s›ndan sektörün dina-
mizmi, sektördeki de¤iflimin 2-3 y›l öte-
sindeki etkilerini kestirmeye müsait de¤il.

Ümit BAYRAKTAR: METEKSAN Savunma’n›n

mali ve idari göstergeleri hakk›nda 

bilgi verebilir misiniz?

Murat ERC‹YES: 2010 y›l›na kadar geçen
zaman›, girifl stratejilerinin uyguland›¤›
bir dönem olarak görmek laz›m. Bu ne-
denle 2010’dan sonras›, göstergelere
bakmak için daha anlaml› olabilir. Sa-
vunma sektöründe, ifl hacmi olarak ci-
rodan bahsedilmesini akl›m pek alm›-
yor. Bence birkaç fleyi kar›flt›r›yoruz. Y›l-
lara sâri proje yapan flirketlerin ellerin-
de, belirli bir miktar›n üzerinde, doyuma
ulaflm›fl proje say›s› ve çeflitlili¤i olursa
ciro konuflulabilir. Aksi durumda, y›ll›k
nakit hacimlerinden konuflmak daha
do¤ru olabilir. Geçen seneye göre,
2012’de, METEKSAN Savunma y›ll›k ifl
hacmini yüzde 320 artt›rd›. Önümüzdeki
sene, bu seneye göre, yüzde 52 civar›n-
da art›fl planlad›k. Asl›nda, mevcut du-
rumda, çok daha yüksek olmas›n› bekli-
yoruz. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum.
Personel aç›s›ndan büyümeme karar›
ald›k. fiu anda personel say›m›z 
142. Yüzde 80’i direkt personel. Genel
yönetim ve genel iflletme giderlerimiz
(overhead), yüzde 8,2. Verimlilik de bu-
radan ç›k›yor. Direkt personel olup da
projelerde kullanamad›¤›m›z personel
ise yüzde 2’nin alt›nda. Baya¤› s›k› bir ifl
kurgusundan bahsediyoruz asl›nda.
2013-2015 perspektifinde, belki 200 kifli
olaca¤›z, ama temin ederim ki 500 kifli
olmayaca¤›z.
Rakamsal büyüme olarak iyi bir yerde-
yiz. Bizim, Bilkent Üniversitesine fon ya-
ratmak, nakit üretip üniversiteye 
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vermek gibi bir görevimiz, misyonumuz
var. Bu görevi yapabildi¤imiz için de
mutluyuz. Bu ifl hacmi büyüklü¤ünde,
zaman›nda teslimat yapabilmek ve kap-
sam›nda ifli bitirebilmek için, kendi eko-
sistemimizin, gerek tedarikçi gerekse
altyüklenici olarak çok iyi kurgulanm›fl
olmas› gerekiyor. Bizim flu anda, perso-
nel, bütçe ve zaman olarak en fazla ya-
t›r›m yapt›¤›m›z yer, Tedarik Zinciri Mü-
dürlü¤ü. Çünkü ifl kurgusu, kaç›n›lmaz
olarak buraya do¤ru gidiyor. Aksi tak-
dirde, her ifli kendimizin yapmas› için
gayet enflasyonist bir büyüme izlemek
laz›m. Lokomotife sürekli odun atarak
ilerlemek gibi... Bir süre sonra orman
biterse ne olacak? Ki bu sorunun yaflan-
d›¤› flirketler var. Büyümeyi, 2011 ile
2015 aras›nda d›flar›ya verdi¤imiz ifl
hacmi olarak, 2015 y›l›nda konuflmak is-
terim. O ayr› bir gösterge olacak.
2011’de, bizim projeler için yapm›fl ol-
du¤umuz d›fl kaynak kullan›m›n›n nice-
liksel büyüklü¤ünü, bu sene Nisan orta-
s›nda geçtik.

Sektör Olarak 
Zamanla Rahatlayaca¤›z
Ümit BAYRAKTAR: Baflta Türk Silahl›

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)

flirketleri olmak üzere, sektördeki di¤er

firmalarla iliflkileriniz hakk›nda neler

söyleyebilirsiniz?

Murat ERC‹YES: Bizim altyüklenicimiz
ya da tedarikçimiz olan flirketleri bir ke-
nara b›rak›yorum. Özellikle TSKGV flir-
ketleri, bizim do¤rudan ya da dolayl›
müflterilerimiz aras›nda. Onlardan ald›-
¤›m›z geri bildirim de müflteri memnu-
niyetinin üst düzeyde oldu¤u yönünde.
Umar›m mahcup olmay›z ve ifl hacmi-
miz artar. “Müflteri velinimetimizdir” di-
ye bir söz vard›r ya...

Savunma sanayisinde müflteri zordur.
Üstüne üstlük, SSM sözleflmelerinin ve
ifl yap›fl tarz›n›n, yukar›dan afla¤›ya do¤-
ru yans›mas›ndan kaynaklanan zorluk-
lar da var. Sektör ve flirketler kendileri-
ne güvenmeye bafllad›kça, bunlar›n
afl›lmas›n› bekliyorum. Bir sözleflmenin
flart›n›, do¤rudan alt yükleniciye koflma-
n›n; “müflterim para vermezse ben de

sana para vermem” gibi uygulamalar›n
zamanla de¤iflece¤ini, rahatlayaca¤›m›-
z› ve ifl yapmaya odaklanaca¤›m›z› dü-
flünüyorum. fiu anda SSM’nin izledi¤i
stratejiler, bizi di¤er savunma sanayisi
flirketleri ile karfl› karfl›ya getirmiyor.
Bu, flu anda bizim lehimize. Yine de re-
kabetin olmad›¤› bir ortam›n, sektörün
yarar›na olmad›¤›n› da eklemeliyim.
Bu konuyu, Say›n Müsteflar›m›z Murad
Bayar’a da buraya teflrif ettiklerinde
ilettim. Bir flirket, kendini piyasada yön-
lendirirken 4 d›fl etmene bakar: Müflte-
ri, tedarik süreci, afla¤›da dönen reka-
bet (yeni teknolojinin getirdi¤i ve getire-
ce¤i rekabet dahil) ve düzenleyici ku-
rum. Tüm bunlar›n oluflturdu¤u resme
bakt›¤›m›z zaman flunu görüyoruz: Dü-

zenleyici kurum olan SSM, hem lider
kurum oldu hem de stratejilerini pay-
laflt›. Y›llar önce bu stratejiler aç›klan-
mazd› ve bizler taraf›ndan çözümlen-
meye çal›fl›l›rd›. fiimdi yay›nlan›yor ve
kelimeler çok dikkatli seçiliyor. Gelecek
görülüyor, stratejik planlama yapanla-
r›n ifli kolaylaflt›. Yeter ki sektör bu res-
mi iyi okusun.

Ümit BAYRAKTAR: Peki ya TÜB‹TAK 

ile iliflkiler?

Murat ERC‹YES: TÜB‹TAK’a birkaç aç›-
dan bakmak laz›m. Birincisi, araflt›r-
malar yapan bir kurum. SSM’nin stra-
tejik yaklafl›mlar› ile bu araflt›rmalar,
sanayilefltirme kapsam›nda ürüne dö-
nüfltürülmeye çal›fl›l›yor. ‹kincisi, 
TÜB‹TAK’›n düzenleyici kurum yönü de
var. TÜB‹TAK’taki son de¤ifliklikleri izli-
yoruz ve anlamaya çal›fl›yoruz. Üçüncü-
sü de müflteri vasf›. 1007 gibi program-
larla fon sa¤l›yor. Enstitülerle olan ilifl-
kilerimizde zaman zaman zorlan›yoruz.
Projelerinde baflar›l› ürünler ç›kartan
insanlar, iflin sanayileflme taraf›nda da
rol oynamak istiyorlar. Bu olguyu, aka-
demik çevrelere de geniflletebiliriz. 
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METEKSAN Savunma tesislerindeki Yak›n Alan Anten Ölçüm Laboratuvar›



Tecrübelerimiz gösteriyor ki; insanlar bir
fleylere emek verip gelifltirdikten sonra,
gerek duygusal aç›dan sahip ç›kmak, ge-
rekse ticari olarak nemalanmak ve kuru-
muna gelir kazand›rmak için, iflin sanayi-
leflme taraf›na da girmek istiyorlar.
Bu durumla ilgili olarak yaflad›¤›m›z bir
örne¤i verebilirim. SSM’nin destekledi¤i
bir projede, gayet baflar›l› bir Ar-Ge ça-
l›flmas› yap›ld›. Gelifltiren insanlar da
bunun üretimini biz yapmak isteriz dedi.
Bu ürün bizim yapmak istemedi¤imiz,
dolay›s› ile sanayileflmeye vermek iste-
di¤imiz bir üründü. Ar-Ge çal›flmas› yü-
rüten bir akademisyenle yapt›¤›m›z an-
laflma, o Ar-Ge çal›flmas› vasf›n› ve or-
tam›n› yaratacak özellikte rahat bir an-
laflma iken, altyüklenici ile oturdu¤u-
muz zaman, vahfli bir ticari sözleflme
haline geldi¤ini gördük. Karfl› taraf, Ar-
Ge sözleflmesinin bir benzerini bekliyor
ve bu da iflleri zorlaflt›r›yor. Bence çö-
züm, SSM’nin iradesi ile TÜB‹TAK ensti-
tüleri ile yak›nlaflmak ve üretilebilirlik
konseptlerini de Ar-Ge projelerine ekle-
mek. Bu bizim için bir görev, dönüp de
anlaflam›yorum deyip b›rakamam.

Ümit BAYRAKTAR: Di¤er firmalarla 

ortakl›klar kurulmas› ve yeni yat›r›mlar

konular›nda neler söylemek istersiniz?

Murat ERC‹YES: Bizim 2012 stratejik
plan›m›zda hedef, h›zl› olmak ve esnek
olmak. Türkiye’deki belli bafll› üniversi-
telerden mezun olmufl, parlak genç ar-
kadafllar› ve onlar›n kullanaca¤› gelifl-
tirme düzeneklerini bir kenara koyarsa-
n›z, düzgün bir kurumsal yap›y› da üze-
rine yerlefltirirseniz, herkes her fleyi ya-
pabilir. Teknoloji flirketi, kiflisel egoyu
kald›rmaz. Bundan 20 sene önce kald›-
rabilirdi. Aradaki fark, ifli yapma fleklin-
de, ifl kurgusundan kaynaklan›yor. ‹fli

yapma fleklinde, h›zl› gitmek istiyorsa-
n›z, bazen 80-20 kural›n› çal›flt›rmak ge-
rekebilir. Asl›nda gerçekten koyaca¤›n›z
de¤er 20’dir; ama o 20 için, önce 80’i
yapman›z gerekir. 80 haz›rsa onu al›p,
üzerine 20’yi koyarsan›z. O da tedarik ya
da stratejik ifl birli¤i ile olabilir. Burada
önemli olan, hükümetin ve SSM’nin,
globalleflen dünya içinde koymufl oldu-
¤u çizgiler. Bunlar baz› yerlerde daral›-
yor, bazen geniflliyor. 20 sene önce, mil-
li teknoloji, milli sermaye ile özdeflleflti-
rilirdi. Bugün ise teknik bilginin Türki-
ye’de oluflmas› yeterli görülüyor. Türki-
ye, yabanc› sermayeye aç›k flekilde iler-
liyor. Bu aç›dan bak›nca, programlar ya
da projeler baz›nda ortakl›klar olabilir
diyebilirim; ama METEKSAN Savun-
ma’n›n genelini kastetmiyorum.
Örne¤in veri füzyonu ve benzeri alanlar-
da yürütülmekte olan birkaç tane çal›fl-
mam›z da var. Bunlarla ilgili, bir flirket-
le çok uzun zamand›r konufluyoruz. Bu
ifl birli¤i olur mu olmaz m› flimdilik bir
fley söylemek zor. Gerçekten 1 senenin
ötesinde plan yapmak mümkün de¤il.
Önemli olan, ulaflmak istedi¤iniz hedefe
gidip gidemeyece¤iniz. Yine de flunu ha-
t›rlatmak isterim, METEKSAN Savun-
ma’n›n kurumsal kararlar› almas› çok
h›zl› olabiliyor.

Ümit BAYRAKTAR: METEKSAN Savunma

deyince, akla Bilkent Üniversitesi geliyor.

Bu paralelde, üniversite sanayi ifl birli¤i

hakk›nda neler söyleyeceksiniz?

Murat ERC‹YES: Bilimsel taraftaki in-
sanlar› sanayi ile tamamen entegre
edemezseniz; onlar üniversitede kal-
mal›. Ancak, üniversite ile sanayinin bir-
likte çal›flmas› çok önemli; bu süreç çok
iyi idare edilmeli; çünkü ayr› dünyalar.
Bilkent Üniversitesi ile bir iliflkimiz var;

ama organik bir ba¤lant›m›z yok.
Örne¤in Bilkent Üniversitesinde bir la-
zer laboratuvar› kurduk. SSM ile götür-
dü¤ümüz fiber lazer gelifltirme projesi
kapsam›nda kullan›l›yor. Bizim projemiz
devam ederken oradaki bilim insanlar›
baflka araflt›rmalar da yap›yor; nöronlar
üzerine, felç durumunda sinirleri fiber
optik ile uyarma üzerine. Bu çok heye-
can verici bir olgu. Böyle bir geliflmenin
bir yerinde durmak da son derece
memnuniyet verici.
Di¤er yandan, Bilkent Üniversitesindeki
baflka bir araflt›rma birimi ile birlikte ça-
l›flamad›¤›m›z da oluyor. Mesela; piezoe-
lektrik seramik gelifltirme projesinde,
Anadolu Üniversitesi ile çal›flt›k. Bu emir
komuta zinciri içinde yap›labilecek bir
fley de¤il; üniversite de özgür seçimlerini
yapabilmeli. Art›k de¤er zincirinin sonun-
da oluflan de¤ere odaklanmal›y›z. Tüm
zinciri biz yapmal›y›z anlay›fl›n› terk et-
meliyiz, biraz rahatlamal›y›z.

Ümit BAYRAKTAR: METEKSAN Savunma

ve Türk Savunma Sanayisi konusunda

eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?

Murat ERC‹YES: Bu flirkette önem ver-
di¤imiz fleylerden birisi, tedarik zinciri.
Di¤eri ise çok baflar›l› bir kurgu olan
proje yönetim ofisi. Bununla ilgili daha
baflka fleyler de yapmak istiyoruz. Proje
yönetimi ile mühendislik ekiplerinin en-
tegrasyonu çok zor, bunu iyi oturtmam›z
laz›m. Kurumsal ofis konseptimiz de iyi
oturdu. Özellikle kurumsal kaynak yö-
netimi sistemini de oturtarak, az kifli
kullanarak, ifl yap›fl tarz›m›z› iyilefltire-
ce¤imizi düflünüyorum. Kuruldu¤umuz
2006 y›l›ndan 2010’lara gelirken pazara
girifl stratejisi izledik ve baflar›l› olduk.
Bu noktadan hareketle odaklanmay›
gerçeklefltirerek kurumsallaflt›k. 
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Bundan sonraki dönem, bizi baflka bir
yere götürecek. Bizim stratejik plan›-
m›zda, nakit hedefleri, ciro hedefleri,
sat›fl hedefleri var; ama her program
için o hedeflere nas›l ulafl›laca¤›, nas›l
mühendislik yat›r›mlar› yap›laca¤› yok.
Onlar baflka dokümanlarda ortaya ç›k›-
yor. Art›k müflteriye odaklanman›n, öz-
neyi biz olmaktan ç›kartman›n zaman›
geldi. Bugün 80 y›ldan fazla bir tarihe
sahip savunma flirketleri, art›k teknoloji
flirketleri oldular. Bunlar›n genel mü-
dürleri, 1940’lara kadar tasar›mc›lar;
1970’lere kadar da finansç›lard›. Son
dönemdekiler ise tedarik zincirinden
geliyorlar. Kiflisel ve kurumsal egoyu b›-
rakman›n tam zaman›. SSM’nin strateji-
leri ve di¤er dinamikler, bizi buna zorlu-
yor. K›br›s Bar›fl Harekât› sonras› gelifl-
melerle gelen 1974 sonras› kurgu, 1980
ve 1990’› götürdü. 2000 belki. Ama 2010
ya da 2020’yi götürmez. Baflkalar› gibi ya-
parsan en fazla onlar kadar olursun. De-
¤iflime aç›k olmal›y›z. “fiöyle yaparsak ne
olur?” demekten kaç›nmamal›y›z. Yoksa
ifl enflasyonist büyümeye ve asl›nda sek-
törel geliflimi engellemeye gider.

Kullan›c› ve Müflteriler ‹çin 
Güvenilir Ortak
Ümit BAYRAKTAR: Son dönemde en

önemli gördü¤ünüz baflar›lar›n›z hangileri?

Murat ERC‹YES: Asl›nda bu konuyu saat-
lerce anlatabilirim; ama flöyle özetlemeye
çal›flay›m: DEHOS’un tamamlanmas› ve
Yara Savunma E¤itim Simülatörü’nün
Umman’a sat›fl› ile kazand›¤›m›z ihracat
baflar›m›z. Bu ihracat çok büyük de¤il
belki, 10 milyon dolar›n alt›nda bir rakam;
ama bizim için çok önemli. Umman çok
do¤ru bir ülke. ‹yi bir bafllang›ç. RF mik-
rodalga elektronik alan›nda M‹LDAR,
yüksek bir tepeye yerlefltirilmifl bir bayrak-
t›r. ASELSAN HBT Grubu için, UMTAS’›n
veri ba¤›n› yap›yoruz. Bu proje, kendi içi-
mizde Haberleflme Sistemleri Program›-
n› kurmam›z› gerektirecek kadar baflar›l›
oldu. At›fl testlerinden geçtik. Di¤er silah
sistemleri için de ifller ald›k. Art›k veri ba-
¤› konusunda, kullan›c› ve müflteriler için
güvenilir bir ortak olduk. 2013 y›l›nda, bu
alanda yurt d›fl› ihracat bekliyorum mut-
laka. Su alt› akustik taraf›nda, SSM tara-
f›ndan belirlenmifl “Mükemmeliyet Mer-
kezi” anlay›fl› çerçevesinde çal›fl›yoruz.

Ald›¤›m›z sorumluluk, baflarmam›z› ve iyi
yapmam›z› gerektiren bir durum. Bu
alanda çok ilerledik. M‹LGEM gemilerin-
de kullan›lan sonarlar›n, almaç ve gön-
dermeç k›s›mlar›n› içeren, su alt›nda ka-
lan bölümlerini (wet end) yapt›k. Sinyal ifl-
leme ve algoritmalar› içeren bölümünü
(dry end) de üstlenece¤imizi düflünüyo-
rum. Uzun süredir, bu konuda haz›rl›klar
yap›yoruz. O projeye çok iyi haz›rland›k.
Altyap› yat›r›mlar› yapt›k. Ama bilhassa
test altyap›s›na yapt›¤›m›z yat›r›ma ne ka-
dar sevinmek gerekir bilemiyorum. Bu
konuda var olan TÜB‹TAK test merkezini
kullanam›yoruz. Kullanamad›¤›m›z za-
man, mevcut ifllerimizin de ilerlemesi ge-
rekti¤inden, göldeki tesisimizi, bas›nçl›
test tank›n› ve yan›ndaki havuzu kurmak
durumunda kald›k. Bunlar tamamland›-
¤›nda, baflta Deniz Kuvvetleri olmak üze-
re, herkese açaca¤›z. Neticede bu yat›-
r›mlar ya do¤rudan SSM’nin DEMAT/
DEMAM (Devlet Mal› Malzeme/ Devlet
Mal› Teçhizat) paketleri ile gerçeklefltirili-
yor ya da yine bu sektörden kazan›lan pa-
ralarla oluyor. Yani kendi tarlam› sat›p da
yapt›¤›m bir yat›r›m de¤il bu. Eskiden,
“yat›r›m› biz yapt›k, projeyi bize verin” de-
nirdi. Bu yanl›fl bir yaklafl›m. Altyap› yat›r›-
m› yap›labilir bir fley. Baflkalar› da kurabi-
lir. Mesele bu de¤il. Yaflanan süreçte, ka-
lifikasyon testlerinin, bizim d›fl›m›zda,
üçüncü bir tesiste yap›lmas› sa¤lanamad›.
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Bizim 2012 stratejik plan›m›zda
hedef, h›zl› olmak ve esnek 
olmak. Türkiye’deki belli bafll›
üniversitelerden mezun olmufl,
parlak genç arkadafllar› ve 
onlar›n kullanaca¤› gelifltirme
düzeneklerini bir kenara 
koyarsan›z, düzgün bir kurumsal
yap›y› da üzerine yerlefltirirseniz,
herkes her fleyi yapabilir. 
Teknoloji flirketi, kiflisel egoyu
kald›rmaz. 
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BÜYÜKADA 
(F-512) Milli 
Sonar Deniz Birimi,
kantarma plakas›
üzerinde



Yurt d›fl›na teste gidiyoruz. Oradakiler,
“bu düzenek sizin ülkede de var; niye bu-
raya geliyorsunuz” diye sormufllar. Arka-
dafl›m›z da “bak›mda” demek zorunda
kalm›fl. Bu bizim a¤›r›m›za gidiyor.

Ümit BAYRAKTAR: ‹hracat cephesindeki

çal›flmalar›n›z›n son durumu hakk›nda

bilgi verir misiniz?

Murat ERC‹YES: Bizim üretti¤imiz baz›
sistemler, alt sistem seviyesinde. Onun
için ana yüklenicilerimizle birlikte hare-
ket etmek durumunday›z. Yabanc› bir fü-
zenin, bizim veri ba¤›m›z› kullanmas›
pek mümkün olmayabilir. YYSES için,
Güneydo¤u Asya ve Körfez’de çal›fl›yo-
ruz; Güney Amerika’ya da gitmeye haz›r-
lan›yoruz. Bunu Murad Bayar da söyledi;
zaten ürünlerimiz, TSK ihtiyaçlar› nede-
ni ile teknolojik aç›dan en üst seviyede.
Di¤er ülkeler, bütçe k›s›tlar›n›n da etkisi
ile daha eski ürünlere sahip. Örne¤in ya-
ra savunma e¤itim simülatörümüz için
Umman; “o kadar iyi bir teklif verdiniz ki;
teknik anlamda o gün ifli alm›flt›n›z” de-
di. Biz de döndük, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›na teflekkür ettik.
‹hracat aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, 
DEHOS’ta flöyle bir sorun var: O kadar
kapsaml› bir ürün ki; modüler hale ge-
tirmeden satabilmemiz pek mümkün
gözükmüyor. Y›l sonuna do¤ru, 
DEHOS’u modüler hale getirme çal›fl-
malar›na bafllayaca¤›z. Sonra da ihracat
çal›flmalar›n› h›zland›raca¤›z. Önümüz-
deki günlerde, DEHOS’un, NATO’da bir

gösterimini de yapaca¤›z. Yine y›l so-
nunda, M‹LDAR 2 kontrat›n› bekliyoruz.
Biraz daha ürüne yönelik bir çal›flma
olacak. Hava platformlar›nda kullan›la-
bilecek özelliklere sahip, küçültülmüfl
bir radar olacak. Akabinde onu da ihra-
cat çal›flmalar›m›za dahil edece¤iz.

Ümit BAYRAKTAR: M‹LDAR’dan 

hareketle bu projeden edindi¤iniz 

tecrübelerin aktar›laca¤›, örne¤in bir 

at›fl kontrol radar›, izleme radar› 

çal›flmalar› da olacak m› METEKSAN 

Savunma’n›n?

Murat ERC‹YES: M‹LDAR’da edinilmifl
bir tecrübe ve altyap› var ve milimetre
dalga alan›nda bir kulvara METEKSAN
Savunma’y› oturtabiliyorsunuz. Hangi yö-
ne gidilece¤ini ise SSM belirliyor. fiu an-
da, bir tak›m hava araçlar›na entegre
edilmesi ve kullan›lmas› gündemde. De-
niz platformlar›na yönelik bir çal›flma he-
nüz yok. Deniz platformlar›na yönelik ola-
rak uydu haberleflmesi konusunda baz›
çal›flmalar yap›yoruz. ASELSAN ile çal›fl›-
yoruz ve k›sa zamanda bir sözleflmeye gi-
dece¤ini umuyoruz. ‹leride lazer iletiflim
de söz konusu olabilir. Sene sonunda, fi-
ber lazer projesi bitince bakaca¤›z. Yurt
d›fl›na yönelik bir ürün ortaya koyma ça-
l›flmas›na girebiliriz. Savunma sanayisin-
de, gerçek ticari flartlar›n yafland›¤› bir
döneme girdi¤imizi düflünüyorum. 
TÜB‹TAK 1007 Program›’ndaki de¤iflik-
likler de bu yönde oldu. Buna haz›rlan-
mak laz›m. Ürünler haz›rlamak laz›m.

“Sen para ver, ben ürünü ç›kartay›m”
anlay›fl›n›n geçerlili¤ini yitirdi¤ini; ticari
aç›dan riskler almam›z gereken bir dö-
neme girdi¤imizi düflünüyorum. Öbür
türlü, “On Y›ll›k Temin / Tedarik Plan›
(OYTEP)’na girecek” gibi sebeplerle 5
sene beklemek laz›m. Mühendislik ola-
rak anlaml› gelebilir; ama yöneticilik
aç›s›ndan uygun gelmiyor.

Ümit BAYRAKTAR: Deniz Kuvvetleri 

Komutanl›¤›n›n modernizasyon 

çal›flmalar› kapsam›nda, METEKSAN 

Savunma ne gibi görevler almaya talip?

Murat ERC‹YES: Bu önemli bir konu.
Önümüzde M‹LGEM-S ve daha uzun va-
dede TF2000 gibi projeler var; çeflitli su
alt› ve su üstü platformlar ve sistemler
var. METEKSAN Savunma’n›n su alt›
akusti¤i faaliyetleri, sonar sistemini sü-
rekli gelifltirebilecek flekilde tasar›m,
üretim ve idame çal›flmalar›n› içeriyor.
Sonar projelerine talibiz. Sonar sistemi
seviyesine ç›kt›¤›m›z günden itibaren, ih-
racat kontrat› için gün saymaya bafllay›n.

Murat Erciyes’e, de¤erli vaktini ay›rd›¤›
ve verdi¤i bilgiler için, okuyucular›m›z
ad›na teflekkür ediyoruz.
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M‹LDAR’da edinilmifl bir tecrübe ve altyap› var ve milimetre 
dalga alan›nda bir kulvara METEKSAN Savunma’y› oturtabiliyorsunuz.
Hangi yöne gidilece¤ini ise SSM belirliyor. fiu anda, bir tak›m 
hava araçlar›na entegre edilmesi ve kullan›lmas› gündemde. 
Deniz platformlar›na yönelik bir çal›flma henüz yok. 
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Bir önceki fuar›n düzenlendi¤i 2010 y›l›nda, 134 firma-
n›n kat›ld›¤›, 46 uça¤›n sergilendi¤i ve 22.000 kiflinin
ziyaret etti¤i AIREX, bu y›l da sergilenen uçaklar›n çe-

flitlili¤i aç›s›ndan dikkat çekti. Özellikle ifl jetleri alan›nda
çal›flan tüm firmalar›n uçaklar›n› getirdi¤i fuar, bu aç›dan,
Türkiye’de geliflen sivil havac›l›k sektörünün bir aynas› ol-
du. Fuar›n en ilgi çekici kat›l›mc›s› ise kuflkusuz Airbus
A380 yolcu uça¤›yd›.
Fuar›n aç›l›fl töreni, AIREX Fuar› Genel Koordinatörü Fey-
zan Erel’in konuflmas› ile bafllad›. Vizyonu ve uygulamalar›
ile Türk Sivil Havac›l›¤›’n›n uluslararas› alanda bugünlere
gelmesini sa¤layan ve desteklerini esirgemeden AIREX’in
mevcut baflar›s›n› yakalamas›n› mümkün k›lan, baflta Ulafl-
t›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali Y›ld›r›m ol-
mak üzere, tüm yetkililere teflekkür eden Erel, yaflanan ge-
liflmeyi de özetledi. Erel, ‹stanbul’un, art›k uluslararas› bir
kefliflim noktas› haline geldi¤ini, yabanc› uyruklu bir kiflinin,

Türk Hava Yollar› (THY) ile Karaçi’den binip Brezilya’ya gi-
debildi¤ini; tüm bu geliflmelerin, Türk Sivil Havac›l›¤› aç›-
s›ndan, önümüzdeki 5-6 y›lda, hayal bile edemeyece¤imiz
bir boyuta ulaflaca¤›m›z› gösterdi¤ini belirtti. Dünyan›n ilk 5
büyük havac›l›k fuar›ndan birisi olmak üzere yola ç›kt›klar›-
n› hat›rlatan Erel, verilen bu desteklerle bu amaçlar›na ula-
flacaklar›n› vurgulad›.

AIREX, Daha Görkemli
Bir Dönüfl ‹çin Son Kez

Gerçeklefltirildi
‹lk olarak 1996 y›l›nda düzenlenen 
ve bu y›l 9. kez kap›lar›n› açan 
AIREX Uluslararas› Sivil Havac›l›k ve
Havalimanlar› Fuar›, son kez 
bu isimle ziyaretçi kabul etti. 
2014 y›l›ndan itibaren ‹stanbul Airshow
ad›yla, ‹stanbul’da infla edilecek 
3. havaliman›nda gerçeklefltirilmesi
planlanan fuar, gelece¤e umutla
bak›lmas›n› sa¤layacak ilgi ve kat›l›mc›
profili ile 6-9 Eylül tarihleri aras›nda,
‹stanbul Atatürk Havaliman› Genel
Havac›l›k Apronu’nda gerçeklefltirildi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

AIREX Fuar› 
Genel Koordinatörü
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Daha sonra kürsüye gelen TAV Havalimanlar› Holding ‹cra
Kurulu Baflkan› M. Sani fiener, AIREX fuar›n›n bugünkü du-
rumunun, ayn› zamanda, Türkiye’de havac›l›¤›n nereye geldi-
¤ini gösterdi¤ini belirtti. Baz› rakamlar veren fiener, sergile-
nen uçaklar›n toplam de¤erinin 1,4 milyar dolar, kapal› alan-
da stand› bulunan firmalar›n de¤erinin de 20 milyar dolardan
fazla oldu¤unu söyledi. Havac›l›¤›n bir hacim ifli oldu¤una

dikkat çeken fiener, milyarlarca dolar yat›r›m›, yüz milyon-
larca yolcuyu ve milyonlarca çal›flan› yönetmenin kolay ol-
mad›¤›n› ifade etti. fiener, di¤er sektörlerdeki büyüme ile ha-
vac›l›ktaki büyümeyi birbirine ayn› oranda mukayese etme-
nin uygun olmayaca¤›n›; havac›l›ktaki 1 dolar yat›r›m›n, eko-
nomiye çarpan›n›n 3,25 oldu¤unu da sözlerine ekledi. Türki-
ye’nin baflar›s› ile ilgili de yorum yapan fiener, Türkiye’nin
strateji ve planlar›n› uygulayarak bu noktaya geldi¤ini ve bu-
nun için Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali
Y›ld›r›m’a flükran borçlu olduklar›n› belirterek konuflmas›n›
sonland›rd›.
THY Yönetim Kurulu Baflkan› Hamdi Topçu da törende bir ko-
nuflma yapt›. Fuar›n bu seviyeye gelmesinde THY’nin katk›la-
r›ndan bahseden Topçu, 2003 y›l›ndan beri, THY’nin ciro ba-
k›m›ndan 5, uçak say›s› bak›m›nda da 4 kat büyüdü¤ünü; ça-
l›flan say›s›n›n 3 kat›na ç›kt›¤›n› ve her y›l yaklafl›k yüzde 25
büyüdüklerini anlatt›. Ayr›ca, devrald›klar›nda tek bir flirket
olarak faaliyet gösteren THY’nin, bugün 14 ifltiraki ile birlik-
te, 11 milyar dolar ciro yapt›¤› bilgisini de iletti. Topçu, fuar›n,
THY’nin oluflturdu¤u bu sinerji ve çekim gücü sayesinde, da-
ha renkli oldu¤unu vurgulayarak sözlerinin tamamlad›.

TAV Havalimanlar› 
Holding ‹cra Kurulu

Baflkan› M. Sani fiener
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Sivil Havac›l›¤› Parlak Bir Gelecek Bekliyor
Törende son sözü, Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Ba-
kan› Binali Y›ld›r›m ald›. Fuar›n gittikçe daha fazla ilgi görme-
sinin bir tesadüf olmad›¤›n› anlatan Y›ld›r›m, Türkiye’de hava-
c›l›k alan›ndaki geliflmelerin, son 10 y›lda nereden nereye
geldi¤ini, Atatürk Havaliman›’na inen ve havaliman›ndan kal-
kan uçak gürültüsünden anlaman›n mümkün oldu¤unu söy-
ledi. Türk Sivil Havac›l›¤›’n›n her türlü küresel olumsuz flart-
lara ra¤men, h›z kesmeden, ara vermeden büyümeye devam
etti¤ine dikkat çeken Y›ld›r›m, A¤ustos ay›n›n istatistiklerine
de¤indi. Buna göre, iç hatlarda yüzde 18,4, d›fl hatlarda yüzde
12,5, toplamda da yüzde 10,5 civar›nda bir büyüme görüldü.
2012 y›l›n›n ilk 8 ayl›k yolcu say›s› da 87 milyonu aflt›; transit
trafikte ise yüzde 20’lerin üzerinde bir art›fl kaydedildi.
Bu genifllemenin sonucu olarak, özellikle bir süreden beri
Atatürk Havaliman›’nda trafi¤in h›zla artmas›ndan kaynak-
lanan s›k›fl›kl›¤›n, uzun vadede sürdürülebilir bir durum ol-
mad›¤›n› belirten Bakan Y›ld›r›m, bu sebeple ‹stanbul’da
yeni bir havaliman› yapmaya karar verdiklerini; hedefleri-
nin, 2016’dan itibaren de ilk etab› hizmete almak oldu¤unu
söyledi. Y›ld›r›m, gelinen noktada, amaçlar›n›n, transit tra-
fi¤i de ‹stanbul üzerinde yo¤unlaflt›rmak oldu¤unu, ulusla-

raras› havac›l›k uzmanlar›n›n da ‹stanbul’un en uygun ko-
num oldu¤unu belirttiklerini ifade etti.
Türk Sivil Havac›l›¤›’nda yaflanan geliflimin nedenleri konu-
sunda da görüfllerini ileten Bakan Y›ld›r›m, herkese f›rsat
verdiklerini, k›s›tlamalar› büyük ölçüde kald›rd›klar›n›, böyle-
ce geliflmenin artarak devam etti¤ini anlatt›. Y›ld›r›m, havac›-
l›k sektörünün çok fazla istihdam sa¤layan bir sektör olma-
d›¤›n›, dünya genelinde ulaflt›¤› 3,5 trilyon ciroya ra¤men 32
milyon çal›flan› bulundu¤unu, di¤er yandan yüksek vas›fl› ka-
liteli ifl gücü, teknoloji, yenilik içeren, katma de¤eri yüksek
bir sektör oldu¤unu belirtti. Bu sebeple havac›l›¤a yap›lan ya-
t›r›m›n, ülkenin refah›na, zenginli¤ine; ama hepsinden önem-
lisi, vatandafl›n seyahat kalitesine, kolayl›¤›na ve zaman ta-
sarrufuna yönelik en büyük yat›r›m oldu¤unu vurgulad›. 
Bu bilgileri verdikten sonra kendi dönemlerinin bir muha-
sebesini yapan ve gelecek hedeflerini aç›klayan Bakan Y›l-
d›r›m; Türkiye’nin havac›l›k anlaflmalar›n›n say›s›n›n 51’den
136’ya ulaflt›¤›n›, sektör cirosunun 2 milyar dolardan 16
milyar dolara ç›kt›¤›n›, do¤rudan çal›flan say›s›n›n 64 bin-
den 160 bine yükseldi¤ini, uçufl noktas› say›s›n›n iç hatlar-
da 2 kat artt›¤›n›, d›fl hatlarda ise 60 noktadan 170 noktaya
ulaflt›¤›n› anlatt›. 

THY Yönetim Kurulu Baflkan›
Hamdi Topçu

Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme
Bakan› Binali Y›ld›r›m
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Hawker Beechcraft, özel görev donan›ml› KingAir uça¤›n› da sergiledi.
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Türkiye’nin dünyan›n ilk 10 ülkeye gir-
meyi hedefledi¤i 2023 vizyonunu hava-
c›l›kta flimdiden gerçeklefltirdi¤ini bil-
diren Y›ld›r›m, yeni hedeflerinin 2023
y›l›nda 375 milyon insan›n uçtu¤u bir
sektör oldu¤unu ilan etti. Y›ld›r›m, bu
hedefle ilgili ayr›nt›lar› da dinleyiciler-
le paylaflt›. Buna göre uçufllar›n en az
yar›s›n›n ‹stanbul’dan gerçekleflmesi,
böylece ‹stanbul’un yolcu say›s›n›n
150 milyonun üzerine ç›kmas› öngörü-
lüyor. Türkiye’nin toplam havaliman›
kapasitesinin de 400 milyonun üzerine
ç›kmas› planlan›yor. Hedeflere ulafla-
bilmek için, yolcu say›s›ndaki art›fla
paralel olarak hava arac› say›s›n›n da
en az iki kat›na ç›kmas› ve toplamda
2500’ü geçmesi gerekiyor. Bakan Y›l-
d›r›m, bu noktada, Türkiye’nin sadece
hava tafl›mac›l›¤›n› gelifltiren bir ülke olarak de¤il, havac›l›k
teknolojilerini de kendi özgün havac›l›k sanayinde gelifltiren
bir ülke haline geldi¤ine, büyük motor bak›m ve montaj
atölyelerinin ve hangarlar›n kullan›ma al›nd›¤›na de¤indi.

Helikopter Pazar› 4 Kat Büyüyecek
Bakan Y›ld›r›m’›n özel olarak de¤indi¤i konular aras›nda,
helikopter sektörü de vard›. Y›ld›r›m, Türkiye’nin, flu anda
ticari anlamda helikopter ihtiyac›n›n 300 adet oldu¤unu, en-
vanterdeki helikopter say›s›n›n ise 70’te kald›¤›n›; heliport
say›s›nda da flu anda 50 olan rakam›n 300’e ulaflmas› ge-
rekti¤ini belirtti.
Atatürk Havaliman›’nda son zamanlarda yaflanan, bir süre
önce çözüme kavuflturulan sorunlar da Bakan Y›ld›r›m’›n
gündemindeydi. Y›ld›r›m, flunlar› söyledi: “Bu havaalan›nda
2-3 ay öncesinde ciddi sorunlar›m›z vard›. Bunlar›n tamam›
hava yer hizmetlerine, seyrüsefer hizmetlerine yükleniyor-
du. Kapasite yetersiz deniyordu. Sürekli tek noktaya vuru-
luyordu. Bu iflin üzerine gittik. Genel Müdürüme; ‘Burada
yat›p kalkacaks›n, bu iflin esas›n› ortaya ç›kartacaks›n’ de-
dik. Tek tek tespit ettik. Sorunun tek bir adresi yok. Hizmet

bir zincirdir. Herkes bu iflin içinde. Bilet satandan bagaj› ta-
fl›yana, uça¤› çekenden motor çal›flt›r diye hava trafikçisine
var›ncaya kadar, hizmet zincirinde zay›f halka olursa tüm
hizmet sekteye u¤ruyor. 
Al›nan tedbirlerden sonra, yaz ve bayram döneminde, artan
kapasiteye ra¤men sorun yaflamad›k. Demek ki dinamik
süreç yönetimine ihtiyaç var. Herkes ifline hakim olacak.
‹fline hakim olmas› yetmez; birbiri aras›nda da koordinas-
yon ve ifl birli¤i olacak. Bunu sa¤lay›nca, sorun yüzde 90
azald›. fiimdi gecikmelerle ilgili, aksakl›klarla ilgili haber-
leri duymaz olduk. Ne oldu? Yeni bir pist mi yapt›k, 150
uçakl›k yeni bir park alan›m› açt›k, terminal binas›n› m› bü-
yüttük? Hiçbir fley olmad›. ‹dari ve yönetim zaaflar›na iliflkin
sorunlar› ortadan kald›rd›k. fiimdi kimse ç›k›p da ne biz, ne
uçak iflletmecisi, ne terminal hizmeti veren, ne de yer hiz-
meti veren, bu ifl bizden kaynaklanm›yor diyemez. Elimizde
belgeler var. Bunlar ortadan kald›r›l›nca, entegre hizmet
daha iyi verilmeye baflland›. Bu ortak çal›flmayla yerine ge-
tirilebilecek bir ifl. Bu yüzden, hizmet kusuru aramak yeri-
ne, onun olmamas› için birlikte çal›flmak çok daha isabetli
olacak diyorum.”
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AgustaWestland, AW169 yeni nesil 4,5 ton s›n›f› çift motorlu helikopterinin tam boyutlu modelini sergiledi.





AIREX 2012 ÖZEL

32

MSI Dergisi - Ekim 2012 www.milscint.com

Emniyetten Taviz Yok
Bakan Y›ld›r›m, konuflmas›n›n son
bölümünde, emniyet konusunun
üzerinde durdu. Türk havac›l›¤›n›n,
uluslararas› otoriteler nezdindeki
pozisyonunun, 10 y›l öncesine göre
çok farkl› bir yerde oldu¤u tespitini
yapan Y›ld›r›m, 10 y›l önce hava
araçlar›n›n sertifikasyonu, bak›m
ve onar›m ifllemlerinin yap›lmas›n-
da yetkisi olmayan bir ülkeden, bu-
gün birçok alanda sertifika veren,
yetkilendirme yapan ve denetim-
lerde de geliflmifl ülkelerden çok
daha iyi konuma gelmifl bir Türki-
ye’ye ulafl›ld›¤›n› belirtti. Y›ld›r›m,
havac›l›¤›n flakaya gelmeyece¤ini
ve Türkiye’nin ulaflt›¤› bu konumu
korumak için emniyeti pazarl›k konusu etmeyeceklerini, al-
t›n› kal›n çizgilerle çizerek vurgulad›. Bakan Y›ld›r›m, sözle-
rini fuar›n düzenlenmesinde katk›s› bulunan ve fuara kat›-
lan herkese teflekkür ederek tamamlad›.

Madalyonun Di¤er Taraf›
Her ne kadar AIREX’in gördü¤ü ilgi bizleri gururland›rsa ve
Türk Sivil Havac›l›¤›’n›n gelece¤i bizleri heyecanland›rsa da
bahsedilen sivil uçak ve helikopterlerin yabanc› kaynakl›
olaca¤›n› unutmamak gerekiyor. E¤er askeri havac›l›k ala-
n›ndaki baflar›lar› sivil alana da tafl›yamazsak, Türkiye, di-
namik pazar› ve hava araçlar›n› sat›n almaya yetecek para-
s› olan, herhangi bir ülke konumunda kalacakt›r ve sektö-
rün ivmesinde görülebilecek ilk düflüflte, ilgi de azalacakt›r.
Oysa Türkiye, sivil havac›l›¤›n›; parça, alt sistem ya da sistem
seviyesinde tasar›m ve üretim yapan bir sivil havac›l›k sana-
yisi ile birlikte büyütebilirse, o zaman dünya çap›nda gerçek
bir oyuncu olabilir. Temmuz ay›nda Farnborough’da, en az›n-
dan Türk havac›l›¤›n›n fuara kat›l›m› aç›s›ndan, bu konuda
iyi sinyaller alamam›flt›k. AIREX’in ‹stanbul’da düzenlenen
bir fuar olmas›, gözleri, bu sefer daha da dikkatli bak›fllar-
la Türk firmalar›na çevirdi. Ne yaz›k ki AIREX’te de sivil ha-
vac›l›k sanayisi ad›na yeterli bir kat›l›m oldu¤u söylenemez.
AIREX’i ya da ‹stanbul Airshow’u, Türkiye sivil havac›l›k pa-
zar›n›n al›m gücünden ba¤›ms›z olarak bir marka haline
getirmek istiyorsak, havac›l›k sanayisinin faaliyetlerini h›z-
land›rmas›, ifl hacmini geniflletmesi ve fuarlarda “ben de
var›m” demeye bafllamas› gerekiyor.

TUSAfi’›n AIREX Gündemi: HÜRKUfi, 
Bölgesel Yolcu Uça¤› ve FX/TX
Türkiye’de havac›l›k denince akla gelen bir numaral› isim
TUSAfi, AIREX’in önde gelen Türk kat›l›mc›lar› aras›nda yer
al›yordu. TUSAfi Uçak Grubu Baflkan› Özcan Ertem ile 
AIREX kapsam›nda, TUSAfi’›n sivil havac›l›k çal›flmalar›n›
konufltuk. Bununla beraber, konu ister istemez, Türkiye’nin
yeni nesil jet muharip ve e¤itim uçaklar›n›n flekillendi¤i, Jet
E¤itim Uça¤› ve Muharip Uçak Kavramsal Tasar›m Proje-
si’ne ya da kamuoyunda yayg›n olarak bilinen ad›yla FX/TX
projesine geldi.
Sivil standartlar uyar›nca sertifikasyona tabi tutulacak olan
HÜRKUfi A, kuflkusuz, TUSAfi ve Türk Havac›l›¤›’n›n, uçufl
testi aflamas›na gelen en önemli insanl› uçak projesi olma
niteli¤ini sürdürüyor. Özcan Ertem, HÜRKUfi projesinde, 
1. uça¤› ilk uçufla, 2. uça¤› yap›sal testlere haz›rlad›klar›n›
ve uçacak ikinci prototip olan 3. uça¤›n montaj›na bafllad›k-
lar›n› iletti. Projenin 4. prototipi ise yorulma testlerinde kul-
lan›lacak. Bu uçak üzerinde, 2. prototipte oldu¤u gibi büyük
yükler uygulanmayacak; sürekli ve küçük yükler uygulana-
rak, uça¤›n ömür devrinin bir benzetimi yap›lacak. 
HÜRKUfi’un hangardan ç›kma töreninden beri TUSAfi’›n
daha derinlemesine çal›flmalar yapt›¤› konulardan birisi de 
HÜRKUfi’un tafl›ma kapasitesi oldu. Ertem, gövde alt›nda
ne tafl›nabilir, elektro-optik alg›lay›c› faydal› yükü kanat al-
t›na tak›labilir mi gibi sorular›n cevaplar›n› arad›klar›n›; yük
tafl›ma seçeneklerini artt›rarak keflif, gözetleme ve istihba-
rat amaçl› yükleri ya da torpido gibi büyük ve a¤›r silahlar›

tafl›yabilecek bir uçak ortaya ç›kartmay› he-
deflediklerini söyledi. TUSAfi’›n amac›, uça-
¤›n askeri sürümünün, tüm kuvvetlerin ihti-
yaçlar›na yönelik özellikleri üzerinde bar›n-
d›rmas›. Uça¤›n kanatlar›nda makineli tüfek
tafl›nmas› da araflt›r›lan konular aras›nda yer
al›yor. Ertem, HÜRKUfi ile ilgili ihracat çal›fl-
malar›na da bafllad›klar›n›, y›l sonunda Avus-
tralya’da bir ihale olaca¤›n›, Avustralya Hava
Kuvvetleri Komutan› ile Farnborough’da gö-
rüfltüklerini; ayr›ca ‹sveç’te de bir ihale ola-
ca¤›n› sözlerine ekledi.
Bölgesel yolcu uça¤› cephesinde ise TUSAfi,
sivil havac›l›k pazar›n›n dinamikleri do¤rul-
tusunda, esnek bir yaklafl›m ortaya koyuyor.
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TUSAfi, kendisini bu uça¤› Türkiye’de üretecek ve uçar ha-
le getirecek kurulufl olarak konumland›r›yor. Uça¤›n mode-
li ve özellikleri ile ilgili konuyu ise konunun uzman› olan ha-
vayollar›na b›rakm›fl durumda. Ertem, flu anda yap›lan ça-
l›flmalar›n ana amac›n›n, tekrarlanmayan maliyetleri dü-
flürmek oldu¤unu, uça¤› s›f›rdan gelifltirmenin, havayollar›-
n›n ihtiyaçlar›na ve zamanlamas›na bak›ld›¤›nda pek müm-
kün görünmedi¤ini, TUSAfi’›n daha çok aday uçaklar›n en-

düstrilefltirilmesi konusuna e¤il-
di¤ini belirtti. Bu süreçte, 
TUSAfi’›n tasar›m› devam eden ya
da flu anda üretilmekte olan uçak
modelleri ile çal›flabilece¤ini ifade
eden Ertem, TUSAfi’›n benzer bir
endüstrilefltirme çal›flmas›n›, Ge-
nel Maksat Helikopteri projesinde
Sikorsky ve AgustaWestland
firmalar› ile birlikte gerçeklefltir-
di¤ini hat›rlatt›.

FX/TX fiekilleniyor
Her ne kadar AIREX sivil havac›l›-
¤a yönelik bir fuar olsa da Özcan
Ertem ile sohbetimizde söz, ça-
l›flmalar›n›n ilk senesi tamamla-
nan FX/TX projesine de geldi. Er-
tem, projede bir çok konunun pa-
ralel olarak ele al›nd›¤›n›; bun-

lardan bir tanesinin, Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›
(Hv.K.K.l›¤›)’n›n harekat ihtiyaçlar› ve bunlar›n 20 y›l sonra-
ki hali oldu¤unu belirtti. Buna ek olarak, motorun hangileri
olabilece¤i ile ilgili motor ve endüstrileflme plan› konusun-
da çal›flmalar yürütüldü¤ünü anlatan Ertem, tüm uçaklar-
da en dominant etmenlerden birisinin motor oldu¤unu;
motorun, performans› do¤rudan etkiledi¤ini vurgulad›.
Projenin takvimine göre; TUSAfi’›n önümüzdeki sene 
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sonunda, FX/TX’in gelifltirilmesi ile ilgili teklifini haz›rlama-
s› gerekiyor. Ertem, her zaman bir teklif verilebilece¤ini,
bununla beraber, teklifi haz›rlamak için kullanacaklar› sü-
renin uzunlu¤unun, daha çok çal›flma yaparak daha hassas
bir teklif verebilmeleri noktas›nda önemli oldu¤unu belirt-
ti. Ertem’in de¤indi¤i seçenekler aras›nda, HÜRKUfi proje-
sinde oldu¤u gibi, FX/TX’te de aflamal› bir gelifltirme yakla-
fl›m›n›n kullan›m› bulunuyor.
Ertem, bir uça¤›n tasar›m ile ilgili al›nmas› gereken, belki
on binlerce karar bulundu¤unu, TUSAfi’›n ise bu aflamada,
sonuca en çok etki eden birkaç karar üzerine yo¤unlaflt›¤›-
n› belirtti. Bunlar›n aras›nda; motorun tipi, gücü ve say›s›
gibi kararlar yer al›yor. F-16 örne¤ini hat›rlatan Ertem,
1970’lerde F-16 için “tek kiflilik, tek motorlu, flu a¤›rl›kta bir
uçak olsun” diye kararlar al›nd›¤›n›, daha sonraki dönemde,
uça¤›n bu niteliklerinin hiç de¤iflmedi¤ini; ama radar›n›n ve
di¤er sistemlerinin birçok de¤iflim geçirdi¤ini anlatt›. Ben-
zer flekilde, FX/TX’te de de¤iflmeyecek özelliklerin getir gö-
tür analizlerini yap›p, bu kararlar› do¤ru olarak oluflturma-
y› hedeflediklerini vurgulad›. Bu kapsamda yapt›klar› çal›fl-
ma için izledikleri yöntemi de özetleyen Ertem, Balgat’taki
ortak ofislerinde Hv.K.K.l›¤› ile her ihtiyac›n tasar›m› nas›l
de¤ifltirdi¤ini, etkileflimli olarak görebildiklerini, kendileri-
ne “flu silahlar› tafl›yaca¤›m; ama flöyle bir g’li manevra ya-
paca¤›m, flöyle ivmelenece¤im” dendi¤inde, kendilerinin de
“o zaman flu motor laz›m, kanat böyle büyüyor, a¤›rl›k bu
oluyor” gibi geri dönüfller yapabildiklerini aktard›.
FX/TX’te gözler uça¤›n genel konfigürasyonuna çevrilmifl
olsa da di¤er alt sistemlerle ilgili çal›flmalar da yürütülü-
yor. Ertem, devletin milli kritik gördü¤ü alt sistemlerin ge-
lifltirme sürecinin nas›l olabilece¤i, hangi teknolojilere ihti-
yaç duyulaca¤›,  kimlerin çal›flabilece¤i, nas›l gelifltirilebi-
lece¤i gibi konularda çal›flt›klar›n› belirtti. Bunun için çok
genifl bir teknoloji birikimi envanteri çal›flmas› yapt›klar›n›,
birçok kuruma ve kurulufla, teknolojinin 20 sene sonra ula-
flaca¤› noktay› ve kendilerinin bunun neresinde olacaklar›-
n› sorduklar›n› anlatan Ertem, bu çal›flman›n sonucunda,
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤› Sanayileflme Dairesi koordi-
nasyonunda, radar ve inifl tak›m› gibi alt sistemlerde hangi
kurum ve kurulufllar›n, nas›l ve ne flekilde tak›m olufltura-
bileceklerini ortaya koyacaklar›n› söyledi. Ertem, bu alt sis-
temlerin gelifltirme çal›flmalar›na TUSAfi’›n da destek ola-
ca¤›n›, örne¤in radar›n FX/TX’e entegre edilmeden, baflka
bir uçakta uçurulabilece¤ini ifade etti.
Özcan Ertem’e, FX/TX projesi kapsam›nda yap›lan yabanc›
ifl birliklerini de sorduk. ‹fl birlikleri konusunda farkl› mo-
dellerin bulundu¤unu, kendilerinin tercih etti¤i modelin,
A400M projesinde oldu¤u gibi, devletlerin bir araya geldi¤i
model oldu¤unu belirten Ertem, mevcut durumda, Saab ile
belli uzmanl›k alanlar›nda dan›flmanl›¤› içeren bir ifl birlik-
lerinin oldu¤unu söyledi. Buna göre TUSAfi uçaklarla ilgili
çal›flmalar› kendisi yap›yor ve sonuçlar›n kontrol edilmesi
aflamas›nda, Saab ile birlikte çal›fl›yor.
Kore Cumhuriyeti ile ifl birli¤i konusunu sordu¤umuzda ise
Ertem, Kore Cumhuriyeti’nin uçakla ilgili nihai karar mer-
ciinin kendisinin olmas›n› istedi¤ini, bu sebeple ifl birli¤inin
bu aflamada mümkün olamad›¤›n›, FX/TX ile ilgili ana ka-
rarlar al›nd›¤›nda ortaya ç›kan uçak ile Kore Cumhuriye-
ti’nin gelifltirmeye çal›flt›¤› uça¤›n ortak noktalar›n›n olma-
s› durumunda, maliyetlerin de göz önüne al›nmas› ile ifl bir-
li¤inin tekrar gündeme gelebilece¤ini ifade etti.
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Uçak Kabinlerine TCI ‹mzas›
THY, THY Teknik ve TUSAfi ortakl›¤› ile 2010 y›l›nda kurulan
TCI (Turkish Cabin Interior) da ürünlerinin ortaya ç›kmas› ile
fuarlarda boy göstermeye bafllad›. AIREX’i kendisini tan›t-
mak ve ihracat çal›flmalar›nda bulunmak için önemli bir f›r-
sat olarak gören firman›n Genel Müdürü Halil Tokel ile
TCI’›n kuruluflu ve faaliyetleri hakk›nda konufltuk. TCI’›n üç
önemli ismin ortakl›¤› ile kuruldu¤unu belirten Tokel; 
TUSAfi’›n üretim ve tasar›m, THY Teknik’in bak›m, THY’nin
de havayolu bilgisi ile katk› verdi¤i, sinerji oluflturan iyi bir
model oluflturduklar›n› söyledi. Koltuklar hariç, kabin içi
tüm donan›mlar TCI’›n faaliyet alan› kapsam›nda olmakla
birlikte, firma, bu aflamada, Boeing 737-800 ve Airbus A320
uçaklar›na yönelik uçak mutfa¤› (galley) ve servis arabalar›-
n›n tasar›m› ve üretimi üzerinde çal›fl›yor. Firman›n baz›
ürünleri de sertifikasyon aflamas›nda. Tokel, uçak mutfa¤›
tasarlaman›n gerçekten zor bir ifl oldu¤unu, bu birimin için-
de elektrik, so¤utma ve su sistemlerinin bulundu¤unu ve
dar alanda tüm bu sistemlerin güvenli ve etkin flekilde çal›fl-
mas›n›n beklendi¤ini vurgulayarak, bugüne kadar mühen-
dislerinin çok önemli ifller baflard›klar›n› ifade etti. TCI, flu
anda 50 kiflilik bir ekip ile çal›fl›yor ve projelerinde TÜB‹TAK
TEYDEB deste¤i de al›yor. Tokel, ilk aflamada ürünlerini THY
için haz›rlad›klar›n›; Bakan Binali Y›ld›r›m’›n, 2500 uçak he-
defini önemsediklerini; ihracat çal›flmalar› ile birlikte büyük
bir ifl hacmine ulaflmak istediklerini; amaçlar›n›n dünyan›n
en iyi uçak mutfa¤›n› gelifltirmek oldu¤unu kaydetti. Osman-
l›’n›n son y›llar›ndaki ve cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki havac›-
l›k at›l›mlar›na da de¤inen Tokel, Türkiye’nin o at›l›mlar›n
gerisini getiremeyerek havac›l›kta ivmesini kaybetti¤ini ve
flimdi o ivmeyi tekrar kazanmaya bafllad›¤›n› anlatt›. Bu kap-
samda, bir di¤er amaçlar›n›n da Türkiye’nin ortaya koydu¤u
2023 hedeflerinin tutturulmas› oldu¤unu, bunun için ihracat
çal›flmalar›na a¤›rl›k verdiklerini ve cirolar›n› milyar dolar
mertebesine getirmek istediklerini söyledi.
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TEI, Çizdi¤i Yolda
‹lerlemeye 
Devam Ediyor
Türkiye’nin uçak motoru
merkezi TEI, AIREX’te de
boy göstererek sivil ha-
vac›l›k sektörü baflta ol-
mak üzere, çal›flmalar›n›
ziyaretçilerin ilgisine
sundu. TEI’nin flu anda
çal›flmakta oldu¤u mo-
tor projeleri ve son du-
rumlar› hakk›nda bilgi
ald›¤›m›z Genel Müdür
Ak›n Duman, TEI‘nin ta-
sar›m çal›flmalar›na bü-
yük bir h›z verdi¤ini; y›l-
l›k cirosunun, yüzde 6 ila
7’lik k›sm›n› tasar›m ve
Ar-Ge çal›flmalar›na
ay›rd›¤›n›; bunun Türkiye
ortalamas›n›n üzerinde bir oran oldu¤unu belirtti. Du-
man’›n bahsetti¤i projelerden ilki, TUSAfi’›n Turna hedef
uça¤› için gelifltirdi¤i turboprop motor oldu. Yaklafl›k 55
beygir gücünde olan motorun uçufl testlerinden elde ettik-
leri bilgiler ›fl›¤›nda motor üzerinde çal›flmalara devam et-
tiklerini anlatan Duman, k›sa bir zaman zarf›nda, kendi te-
darik ettikleri bir platformda son bir uçufl testi süreci daha
olaca¤›n› ve sonras›nda, TUSAfi ve Hava Kuvvetleri Komu-
tanl›¤› ile üretime yönelik görüflmelere bafllayacaklar›n›
belirtti. Bu süreç, Turna’n›n, bir Türk motoru ile görev yap-
mas›n›n da önünü açacak. TEI’nin üzerinde çal›flt›¤› bir di-
¤er proje ise TUSAfi’›n fiimflek yüksek h›zl› hedef insans›z
hava arac› (‹HA)’s›na yönelik olarak gelifltirilen turbojet mo-
toru. Yer testleri neredeyse tamamlanm›fl olan motorun,
yanma odas› ile ilgili son rötufllar yap›l›yor. TEI, önümüzde-
ki dönemde, motoru, fiimflek’e takarak test etmeyi planl›-

yor. ANKA cephesinde ise TEI’nin alternatif motor gelifltir-
me çal›flmalar› son h›z devam ediyor. ANKA’da kullan›lan
motora benzer bir motorda modifikasyon çal›flmalar› yapan
TEI, beklenen irtifay› sa¤lamak için alternatör say›s›n› art-
t›rmak ve turboflarj ünitesinin gücünü artt›rmak baflta ol-
mak üzere, çeflitli modifikasyonlar gerçeklefltirdi. TEI’de
gerçeklefltirdikleri yer testlerine yönelik olarak geçti¤imiz
ay yüksek irtifa test bremzesi ald›klar›n› söyleyen Duman,
28.000-30.000 feet (8535-9144 m) irtifay› sa¤lamay› hedef-
lediklerini belirtti. TEI ayr›ca flu anda üzerinde çal›fl›lan mo-
torun d›fl›nda bir motor gelifltirilmesi için de SSM ile görüfl-
meler yürütüyor. Duman, ANKA’n›n da testlerini devam et-
ti¤ini; hem uça¤›n hem de motorun yeni olmas›n›n pek ter-
cih edilen bir durum olmad›¤›n›; bu sebeple motorun, 
ANKA’dan sonra haz›r hale gelmesinin, düflünüldü¤ü gibi
bir sorun yaratmayaca¤›n› da sözlerine ekledi.

TEI’nin bir baflka önemli
faaliyet alan› olan motor
bak›m çal›flmalar› ile il-
gili de bilgi veren Du-
man, NATO’nun E-3 Ha-
vadan Erken ‹hbar ve
Kontrol uçaklar›n›n TF33
motorlar›n›n bak›m› ile
ilgili yak›n zamanda bir
ödül ald›klar›n› hat›rla-
tarak; bu ödülü, Avru-
pa’n›n önemli flirketleri
aras›nda seçilerek al-
malar›n›n, konunun öne-
mini artt›rd›¤›n› belirtti.
GE’nin F110 jet motorla-
r›n›n bak›m›na yönelik
olarak da ülke d›fl›ndan
ifl getirme faaliyetleri
sürdüren TEI, bu kap-
samda, Bahreyn ile ça-
l›flmalar›na devam edi-
yor. K›sa bir süre önce
Bahreyn’in F110 motor-
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lar›n›n depo seviyesi bak›m çal›flmalar›na bafllayan ve ilk
motorun ifllemlerini tamamlayan TEI, ikinci motorun ard›n-
dan, üçüncü motorun bak›m›na da bafllamak üzere. TEI’nin
nihai hedefi ise Bahreyn motorlar›n›n bak›m›n› do¤rudan
üstlenmek.
Ak›n Duman ile Türkiye’deki uçak motoru sektörünün ta-
mam› ile ilgili konuflma f›rsat›m›z da oldu. Duman; uçak
sistemleri ve gaz türbinlerinin zor teknolojiler oldu¤unu,
sistemlerin pahal› oldu¤unu, önemli bir altyap› yat›r›m› ge-

rektirdi¤ini, bu sebeplerle bu alanda çal›flan çok say›da al-
ternatif firma bulunmad›¤›n› kaydetti. Avrupa’n›n Fransa,
Almanya, ‹ngiltere, ‹spanya ve ‹talya gibi ülkelerinde tek bir
motor üreticisi firma oldu¤una dikkat çeken Duman, 
TEI’nin de kendini Türkiye içinde bu flekilde konumland›rd›-
¤›n› ifade etti. Duman, TEI’nin ana çat›y› oluflturdu¤unu, yan
sanayi ve stratejik ortak anlam›nda ise bir pek çok firman›n
bulunmas› gerekti¤ini, amaçlar›n›n bu yap›y› oluflturmak
oldu¤unu vurgulad›.

TEI, NATO’nun E-3 Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol uçaklar›n›n TF33 motorlar›n›n bak›m› ile ilgili yak›n zamanda bir ödül ald›.
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Teknopark ‹stanbul,
Teknoparklara 
Farkl› Bir Yön Çizecek
Fuara kat›lan tek teknopark
olan Teknopark ‹stanbul, kat›-
l›mc›lar›n, özellikle ofis ve ara-
zi tahsisi konular›nda ilgisi ile
karfl›laflt›. Teknopark ‹stan-
bul’un çal›flmalar›n›n geldi¤i
son nokta hakk›nda kendisin-
den bilgi ald›¤›m›z Teknopark
‹stanbul A.fi. Genel Müdürü
Turgut fienol, bugüne kadar
700’ün üzerinde baflvuru ald›k-
lar›n›; ilk etapta, bunlar›n yak-
lafl›k 100 adedini yerlefltirmeyi
planlad›klar›n›; teknopark›n Bi-
lim ve Teknoloji Kurulu’nun,
yerlefltirilecek firmalar›n 40
kadar›n› belirledi¤ini anlatt›. Bu firmalar›n Ekim ay› sonun-
da aç›klanmas› bekleniyor. Halen devam eden seçim süre-
ci ile ilgili de bilgi veren fienol, seçimlerini, di¤er tekno-
parklar gibi Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanl›¤›n›n kriter-
lerini esas alarak yapt›klar›n›; farkl›l›klar›n›n ise hiçbir fir-
may› reddetmemeleri oldu¤unu belirtti. Tüm baflvurular›
kabul eden Teknopark ‹stanbul, baflvuran firmalar aras›n-
da önceliklendirme yaparak, tamamlanan tesislere yerlefl-
tirmeyi, oluflan s›ralamaya göre gerçeklefltiriyor. Öncelik-
lendirmede, firmalar›n; faaliyet gösterdikleri teknoloji ala-
n›, ihracat çal›flmalar›, uzun süreli bir alanda faaliyet gös-
teriyor olmalar›, ifl hacimleri, doktoral› çal›flan say›lar› ve
mühendis say›lar› gibi parametreler dikkate al›n›yor. fienol,
yeterince yerlerinin oldu¤unu belirterek, orta ve uzun vade-
li binalar tamamland›kça, firmalar› hakkaniyetli flekilde
yerlefltireceklerini ifade etti.
‹nflaat çal›flmalar›n›n h›zla devam etti¤i Teknopark ‹stan-
bul’da, ilk binalar›n Aral›k ay›nda tamamlanmas› ve Ocak
ay›ndan itibaren de ilk firmalar›n yerleflmesi planlan›yor.
K›fl dönemi olmas› nedeni ile baz› firmalar›n iç tasar›m ça-
l›flmalar› ile ilgilenmesi, baz› firmalar›n ise hemen yerlefl-
mesi bekleniyor.
Kendi binalar›n› yapmak isteyen firmalarla ilgili son duru-
mu da aktaran fienol, 100.000 metrekareye kadar kendi bi-
nas›n› yapmak isteyen firma baflvurular› ald›klar›n›; arazi
tahsisleri konusunda da rahat olduklar›n›; çünkü hem tek-
nopark›n kapasitesinin yeterli oldu¤unu hem de baflvuran
firmalar›n hepsinin belli bir Ar-Ge altyap›s›na sahip oldu¤u-
nu belirtti. Teknopark ‹stanbul, bu firmalara yer tahsisini de
Ekim ay›nda netlefltirmeyi planl›yor. ‹nflaatlar›n ise bahar
aylar›nda bafllayabilece¤i düflünülüyor.
Teknopark yetkilileri, bir yandan da hizmetleri aksatmadan
verebilmek için planlamalar›na devam ediyor. Bu kapsam-
da, kurumsal geliflimin hangi noktaya getirilece¤i, ne gibi
etkinlikler yap›laca¤›, yurt içinde ve d›fl›nda kimlerle strate-
jik ifl birlikleri yap›laca¤› ile ilgili çal›flmalar devam ediyor.
fienol’un ifadesi ile sadece inflaat de¤il, sanki bugün itibari
ile Teknopark ‹stanbul’u iflletmeye alm›fl gibi bir çal›flma
sürdürülüyor. Tüm bu çal›flmalar›n aras›nda, Aral›k ya da
Ocak ay›nda bir aç›l›fl töreni yapmay› da hedefleyen Tekno-
park ‹stanbul, bu törene, uygun görürse Baflbakan’›n kat›l›-
m›n› da planl›yor.

Gelecekle ilgili öngörülerinden de bahseden fienol, 12 sene
içerisinde, toplam 1000 firmay› yerlefltirmeyi hedefledikle-
rini; ortada hiçbir fley yokken 700 firman›n baflvurmas›n›n,
bu hedeflerinin gerçekçi oldu¤unu gösterdi¤ini belirtti. Bi-
nalar›n ortaya ç›kmas› ile kendi kümesini oluflturacak fir-
malar›n da etkisinin görülmesini ve 1000’lerce baflvuru ol-
mas›n› beklediklerini söyleyen fienol, bu rakamlara, kuluç-
ka amaçl› gelecek firmalar›n dahil olmad›¤›n› da vurgulad›.
Teknopark ‹stanbul, yaklafl›k 20.000 metrekare kadar alan›,
kuluçka amaçl›, herhangi bir bedel almadan firmalara sa¤-
layacak. Bunun yan› s›ra yak›n çevredeki üniversitelere 5’er
bin metrekare büyüklükte bina yapmalar› ve bedelsiz otur-
malar› için de alan tahsis edildi. fienol, genifllemeleri ile il-
gili di¤er etmenleri; bölgenin hem havac›l›k hem denizcilik
için bir teknoloji merkezine dönüflüyor olmas›, Teknopark
‹stanbul’un Tuzla tersanelerine birkaç kilometre mesafede
bulunmas›, Sabiha Gökçen Havaalan›’na ikinci pistin infla
ediliyor olmas›, myTECHNIC’in ayn› havaalan›nda olmas› ve
THY Teknik’in de gelecek olmas› olarak s›ralad›.
Teknopark ‹stanbul, uluslararas› tan›t›mlar›na da ara ver-
meden devam ediyor. Daha önceden ABD’de 2 tur halinde
tan›t›m yapan teknopark, Avrupa’da da fuar kat›l›mlar› ve
ziyaretler gerçeklefltirdi. Ekim ay› içerisinde yap›lacak olan
ve ‹stanbul Ticaret Odas› baflkanl›¤›nda Almanya, Hollanda,
‹ngiltere ve ‹skandinav ülkelerini kapsayacak olan Kuzey
Avrupa tan›t›m›na haz›rlanan Teknopark ‹stanbul, bir yan-
dan da di¤er teknoparklarla ve firmalarla ifl birli¤i çal›flma-
lar›n› sürdürüyor. Malezya’da gerçeklefltirilen DSA 2012
fuar›nda Malezya’da bir teknopark ile ifl birli¤i sözleflmesi
imzalayan Teknopark ‹stanbul, bu tür ifl birliklerini, her böl-
geden birkaç firmay› ve teknopark› hedefleyerek devam et-
tirmeyi amaçl›yor. fienol, Avrupa’dan birkaç teknopark ile
görüflmelerinin devam etti¤ini, dünya çap›nda 7-8 tekno-
park ile personel de¤iflimi, e¤itim, ortak bölgesel program-
lar gibi çal›flmalar› birlikte gerçeklefltirmek üzere bir çal›fl-
ma program›n› uygulamaya haz›rland›klar›n› bilgisini de
verdi.
AIREX kat›l›mlar›n› da de¤erlendiren fienol, fuara, Sabiha
Gökçen Havaalan›’n›n bir havac›l›k merkezi olmas› nedeni
ile kat›ld›klar›n›, stantlar›nda da Teknopark ‹stanbul’u, Tür-
kiye’nin yeni havac›l›k mükemmeliyet merkezi olarak ko-
numland›racak bir tasar›ma gittiklerini belirtti.
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Fuarda, ürünlerini sergilemenin
ötesinde, Türkiye ile ilgili somut
ad›mlar da atan AgustaWestland,

iki adet AW169 ve bir adet AW139 
modeli helikopter için, Türkiye’deki
yetkili distribütörü Kaan Air ile ön sat›fl
sözleflmesi imzalad›. Bu sözleflme, ay-
n› zamanda, AW169 modelinin ilk kez
Türk helikopter pazar›na girmesi anla-
m›na geliyor. 2000 y›l›nda Baflar› 
Holding bünyesinde kurulan Kaan Air,
aralar›nda AW119Ke, AW109 Power,
Grand New ve AW139 modellerinin de
bulundu¤u, 20 AgustaWestland heli-
kopterinden oluflan bir filo ile VIP, ku-
rumsal ulaflt›rma, hava ambulans›, ka-
mu hizmetleri, hava turlar› ve film çe-
kimi gibi alanlarda hizmet veriyor. 
Kaan Air'in merkezinin yer ald›¤› ‹stan-
bul'da, say›lar› giderek artan müflteri-
lere destek sunmak amac›yla flirketin
bir bak›m tesisi ve bir helikopter pisti
de bulunuyor.

Biz de Türkiye’nin sivil helikopter paza-
r›nda kayda de¤er bir varl›¤› olan ve bu
varl›¤›n› gelifltirmeye devam eden
AgustaWestland’›n, Pazarlamadan 
Sorumlu K›demli Baflkan Yard›mc›s›
Roberto Garavaglia ile fuar s›ras›nda
sizler için bir söylefli gerçeklefltirdik.

MSI Dergisi: AgustaWestland’›n 

Türk sivil helikopter pazar›ndaki 

konumu hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?

Roberto Garavaglia: Son 5 y›l içinde,
Türkiye’deki sivil kullan›c›lara toplam
32 adet türbin motorlu helikopter tes-
lim edildi. Bunlar›n 20 tanesi Agusta-
Westland üretimiydi; di¤er bir deyiflle
pazar pay›m›z yüzde 60’›n üzerinde ve
türbin motorlu helikopterlerde pazar
lideri konumunday›z. Türk kullan›c›lara
teslim etti¤imiz helikopterler aras›nda,
tek motorlu AW119, hafif çift motorlu
AW109 Power ve GrandNew modelleri
ve orta s›n›f çift motorlu modelimiz

AgustaWestland,
Türkiye’nin 
Vizyonunu Paylafl›yor

Dünyan›n önde gelen helikopter üreticilerinden olan

AgustaWestland, AIREX’te, GrandNew sekiz koltuklu

hafif s›n›f çift motorlu helikopteri, AW139 orta s›n›f

çift motorlu helikopteri ile AW169 yeni nesil 4,5 ton

s›n›f› çift motorlu helikopterinin tam boyutlu modelini

sergileyerek a¤›rl›¤›n› hissettirdi.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com

©
A

gu
staW

estlan
d



www.savunmahaber.com

AW139 yer al›yor. Türkiye’de sivil heli-
kopterler alan›nda yetkili distribütörü-
müz Kaan Air, son y›llarda büyük bir
baflar› yakalad›. AIREX’te, 4,5 ton heli-
kopter pazar› için gelifltirdi¤imiz, yeni
nesil AW169 modeli için Kaan Air ile iki
helikopteri kapsayan bir sözleflme im-
zal›yoruz. Bu sözleflme, Kaan Air’in
AW169’a ve Türkiye’deki pazara olan
güvenini gösteriyor.

MSI Dergisi: Türkiye’yi tekil bir pazar

olarak m›, yoksa bölgedeki di¤er 

pazarlara aç›lmak için bir merkez 

olarak m› görüyorsunuz?

Roberto Garavaglia: Türkiye, do¤u ile
bat›n›n bulufltu¤u, Dünya’n›n kefliflim
noktalar›ndan birisi. Son dönemde,
Türkiye, dünyan›n en önemli ekonomik
baflar›lar›ndan birisine imza att›. Bu iki
özelli¤i ile Türkiye, AgustaWestland’›n
küresel büyüme stratejisinde önemli
bir yer tutuyor. Biz Türkiye’yi, sadece
helikopter satt›¤›m›z bir pazar olarak
de¤il, bir tedarikçi ve endüstriyel ortak
olarak görüyoruz. TUSAfi ile T129 mo-
del helikopter için yürüttü¤ümüz bafla-
r›l› bir ifl birli¤i var ve önümüzdeki dö-
nemde, bu helikopterin ihracat baflar›-
s› kazanmas›n› bekliyoruz. Ayr›ca yak›n
zamanda, Ankara’da bir ofis açt›k. Tür-
kiye ve bölgeye yönelik çal›flmalar›m›z-
da bu ofisin önemli bir rol oynayaca¤›n›
de¤erlendiriyoruz.

MSI Dergisi: AIREX’in aç›l›fl töreninde,

Bakan Binali Y›ld›r›m, Türkiye’de 

flu anda 70 adet sivil amaçl› helikopter

bulundu¤unu belirtti ve sektörün 

bu say›y› k›sa zamanda 300 adede 

yükseltmesi gerekti¤ini söyledi. 

Sivil helikopter filosundaki bu 

genifllemeyi AgustaWestland nas›l 

destekleyebilir?

Roberto Garavaglia: Türkiye’nin farkl›
ihtiyaçlar› var ve ülkenin co¤rafi özel-
likleri, genifl da¤l›k bölgeleri ve uzun
k›y› hatt›, Türkiye’yi helikopter kullan›-
m›na uygun bir ülke haline getiriyor.
Türkiye’de, baflta hava ambulans›, ara-
ma-kurtarma, kolluk kuvvetleri, yan-
g›nla mücadele ve ifl amaçl› tafl›ma
alanlar› olmak üzere, çeflitli kullan›m
alanlar›nda artan bir helikopter ihtiyac›
görüyoruz. Bu flartlar alt›nda, ülkenin
ekonomik büyümesini ve buna helikop-
terlerin sa¤layaca¤› yarar› da hesaba
katt›¤›m›zda, filonun 300 helikopter,
hatta daha yüksek bir rakama geniflle-
memesi için bir neden göremiyoruz.

MSI Dergisi: Sivil helikopter filosunda

beklenen bu geniflleme ile ilgili sizin 

sat›fl beklentileriniz neler?

Roberto Garavaglia: Geride b›rakt›¤›-
m›z 5 y›l boyunca, Türkiye’deki sivil
müflterilerimize her y›l 4 ya da 5 heli-
kopter teslim ettik. Önümüzdeki 5 y›lda
bu rakamlar› iki kat›na ç›kartmay›, 

Roberto Garavaglia (solda) ve Savafl Biçer

©
M

S
I

D
ergisi



AIREX 2012 ÖZEL

44

MSI Dergisi - Ekim 2012 www.milscint.com

bu s›rada pazar pay›m›z› sabit tutmay›,
mümkün olursa artt›rmay› ve pazar li-
deri pozisyonumuzu korumay› hedefli-
yoruz. Bu hedeflerimize ulaflma süre-
cinde, yeni nesil ürünlerimiz de bizi
destekleyecek. 8 ton helikopter s›n›f›n-
da AW189 modelimiz 2014; 4,5 ton he-
likopter s›n›f›nda AW169 modelimiz ise
2015 y›l›nda teslim edilmeye bafllana-
cak. Ayr›ca 2016 y›l›nda, ilk ticari tiltro-
tor hava arac› olan AW609’un sertifi-
kasyonunu tamamlamay› planl›yoruz.
Bu ürünün de Türkiye’de bir potansiye-
li olaca¤›n› de¤erlendiriyoruz. Tüm
bunlar›n yeni ürünler oldu¤unu, eski
tasar›mlar›n bir güncellemesi olmad›-
¤›n› vurgulamak isterim. Böylece,
müflterilerimize, emniyet, performans
ve teknoloji alanlar›nda üstün özellik-
ler sunuyoruz. Türkiye’nin iklim ve
co¤rafi koflullar›n›n, helikopter perfor-
mans›n› ön plana ç›kartt›¤›n› biliyoruz
ve Türkiye’deki baflar›m›z›n da müflte-
rilerimizin, helikopterlerimizin özellik-
lerini takdir etmesinden kaynakland›-
¤›n› de¤erlendiriyoruz.

MSI Dergisi: AgustaWestland 

helikopterlerinin Türkiye’deki sat›fl 

sonras› deste¤i ve bak›m, onar›m 

ve yenileme (BOY) faaliyetleri ile ilgili

neler söyleyebilirsiniz?

Roberto Garavaglia: Yetkili distribütö-
rümüz olan Kaan Air, AgustaWest-
land’›n da deste¤i ile hizmetlerini sat›fl›n
ötesinde geniflletiyor. Kaan Air, bu ay ‹s-
tanbul’da yeni bir heliport ve hangar te-
sisi açacak. Bu aç›l›fl›, Kaan Air’in müfl-
terilerini bak›m, pilot e¤itimi ve yedek
parça konular›nda destekleme kararl›l›-
¤›n›n bir göstergesi olarak görüyoruz.
Bu geliflmelere ek olarak, 2009 y›l›nda,
Skyline firmas›n›n bir AgustaWestland
servis noktas› olarak belirlendi¤ini ve o
zamandan beri, Türkiye’deki baz›
AW109 Power ve Grand modellerine ba-
k›m ve destek sa¤lad›¤›n› belirtmeliyim.

AgustaWestland filosu büyüdükçe, Tür-
kiye’de sa¤lad›¤›m›z bak›m ve e¤itim
hizmetlerinin de büyümesi, stratejimiz-
le uyumlu olarak gerçekleflecek.

MSI Dergisi: Sivil helikopter alan›nda

Türk havac›l›k endüstrisi ile ifl birli¤iniz

hangi boyutta?

Roberto Garavaglia: 2011 y›l›nda, 
TUSAfi taraf›ndan üretilen 21 adet
AW139 gövdesi AgustaWestland’a tes-
lim edildi. 2012’de bu rakam›n,
AW139’un dünyan›n en iyi satan orta s›-
n›f helikopteri olmas›n›n da etkisi ile
40’a yükselmesini öngörüyoruz. Gele-
cek ay TUSAfi, 150. gövdeyi teslim ede-
cek. Sonuç olarak, sivil helikopter ala-
n›nda, Türkiye’deki kilit orta¤›m›z›n 
TUSAfi oldu¤unu söyleyebilirim.

MSI Dergisi: Bu ifl birli¤ini gelifltirmeye

yönelik planlar›n›z var m›?

Roberto Garavaglia: TUSAfi’la ifl birli-
¤imizi, hâlihaz›rda büyütüyoruz; biraz
önce belirtti¤im gibi, AW139 gövdesi
üretimini yaklafl›k iki kat›na ç›kartt›k. ‹fl
birli¤i konusundaki stratejimiz, karfl›-
l›kl› yarar sa¤layacak ortakl›klar kur-
mak. TUSAfi bunun bir örne¤i ve Türki-
ye’nin yan› s›ra Japonya, Çin, Rusya,
ABD ve Hindistan’da da benzer çal›fl-
malar›m›z var. Türkiye’de yeni f›rsatla-
r›n ortaya ç›kaca¤›ndan eminim ve 
TUSAfi ile yapt›¤›m›z çal›flmada iyi bir
ortak oldu¤umuzu ve endüstriye uzun
vadeli yararlar sa¤lad›¤›m›z› çoktan is-
pat etti¤imizi düflünüyoruz.

MSI Dergisi: Geliflen bir pazar olan 

Türkiye’de, yasal düzenlemelerin 

ve pazar flartlar›n›n uygunlu¤u 

konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Roberto Garavaglia: Türkiye’yi s›kl›kla
ziyaret eden birisi olarak flunu söyleyebi-
lirim ki; havaliman›na indi¤iniz anda ya-
p›lan yat›r›m›n ve sa¤lanan büyümenin
fark›na var›yorsunuz. Bu süreçte, Bakan

Binali Y›ld›r›m’›n da konuflmas›nda be-
lirtti¤i gibi, hükümet deste¤inin önemli
bir rol oynad›¤›n› de¤erlendiriyorum. Sa-
y›n Bakan, AIREX’in aç›l›fl›nda yapt›¤› ko-
nuflmada, heliport ve helikopter ihtiyac›-
n› vurgulad›. Ayr›ca, 24 saat boyunca acil
t›bbi uçufllar yap›lmas›na imkân tan›mak
için gece görüfl gözlüklerinin kullan›l-
mas›na da onay vereceklerini belirtti.
Hükümet deste¤i ve güçlü ekonomi ile
inan›yorum ki özel ve kamu sektörü, he-
likopter ve ilgili tesisler konular›nda ya-
t›r›mlar›na devam edecekler.

MSI Dergisi: AW139, AW169 ve 

AW189 ile müflterilerinize bir ürün 

aile yaklafl›m› sundunuz. Özellikle 

de¤iflik modellerde helikopter tedarik

eden müflterileriniz için bu yaklafl›m›n

avantajlar› neler?

Roberto Garavaglia: Ürün ailesi yakla-
fl›m›, asl›nda yolcu uça¤› pazar›nda uzun
y›llard›r uygulan›yor; fakat bu yaklafl›m›
helikopter pazar›na getiren ilk firma
AgustaWestland oldu. Üç modelden; 4,5
tonluk AW169, 6,4 tonluk AW139 ve 8
tonluk AW189’dan oluflan bir ürün aile-
miz var. Ürün ailesi konsepti, modeller
aras›nda belli konularda ortakl›k ve aile
genelinde de ortak tasar›m felsefesi ve
üretim standartlar› bar›nd›r›r. Ailemiz-
deki tüm modeller, en güncel ve kat›
emniyet standartlar›na göre tasarland›
ve üretiliyor. Modeller aras›nda; kokpit
gösterge sembolojisi, çeflitli birleflenler
ve operasyon ve idame prosedürleri
alanlar›nda ortakl›klar bulunuyor. Kul-
lan›m aflamas›nda bu ortak yönler; pilot
ve bak›m personeli e¤itiminde ve yedek
parça depolanmas›nda kullan›c›lara
maliyet tasarrufu sa¤layacakt›r. Filo-
sunda önemli say›da helikopter bulun-
duran birçok kullan›c›m›z, bahsetti¤im
bu yararlar›n fark›nda ve AW139 opera-
törü bu firmalar, çeflitli say›da AW169 ve
AW189 modelleri için de siparifl vermifl
durumda.

©
A

gu
staW

estlan
d

©
A

gu
st

aW
es

tl
an

d





K. Burak CODUR: PAC, jet muharebe

uça¤›ndan, çeflitli havac›l›k 

alt sistemlerine kadar, çok genifl 

bir ürün yelpazesine sahip. PAC’›, 

Pakistan ve dünya genelinde nereye 

konumland›r›yorsunuz? 

Öz yetkinlikleriniz neler?

Hava Korgeneral Sohail GUL: Sözleri-
me, PAC’›n genel bir de¤erlendirmesini
yaparak bafllamak istiyorum. PAC, 1972
y›l›nda, Pakistan Hava Kuvvetleri uçak-
lar›n›n, bak›m ve onar›m faaliyetlerini
gerçeklefltirmek üzere kuruldu. Daha
sonra, Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) ve
Sri Lanka gibi ülkelerin uçaklar›n›n ba-
k›m ve onar›mlar›n› yaparak, bu alanda-
ki faaliyetlerini geniflletti. Zamanla ha-
vac›l›kla ilgili di¤er faaliyet alanlar›nda
da rol oynamaya bafllad›. Günümüzde
PAC, 4 tesiste faaliyetlerini sürdürüyor.

Bunlardan birincisi, Uçak Üretim Fabri-
kas›. Bu tesis, JF-17 jet muharip uça¤›n›,
Super Mushshak ve K-8 e¤itim uçaklar›-
n› ve Falco insans›z hava arac›n› üretiyor.
‹kinci tesisimiz, Aviyonik Üretim Fabri-
kas›. Bu fabrika, Pakistan Hava Kuvvet-
leri envanterindeki uçaklar›n, radar ve
aviyoniklerinin bak›m› için kurulmufltu.
Günümüzde ise bu görevlerinin yan› s›ra
JF-17 uça¤›n›nkiler de dahil olmak üze-
re, aviyonik sistemlerin üretimi de fabri-
kan›n faaliyet alanlar› aras›nda yer al›-
yor. Ayr›ca aviyonik sistemlerin enteg-

rasyonu konusunda, dünyada çok az ül-
kede bulunan kabiliyetlere sahip.
Üçüncü tesisimiz, Mirage Yenileme
Fabrikas›. Ad›ndan da anlafl›laca¤› üze-
re, bu fabrika, Mirage uçaklar›n›n bak›m
ve onar›m faaliyetleri için kurulmufltu.
Zamanla, Mirage II ve V uçaklar›n›n
ATAR-09C motorlar›n›n bak›m› ile faali-
yetlerini geniflleten tesis, ayn› zamanda
C-130 uçaklar›n›n T-56 ve F-16 uçakla-
r›n›n F100 motorlar›n›n bak›m›n› da ger-
çeklefltirebiliyor.
Dördüncü ve son tesisimiz ise Uçak Ye-
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Birbirini Tamamlayan Ortaklar: 
Türkiye ve Pakistan

JF-17 Thunder muharip jet uça¤›ndan çeflitli kablaj 

setlerine kadar, askeri ve sivil uçaklara yönelik farkl›

alanlarda tasar›m ve üretim yetenekleri olan Pakistan’›n

Pakistan Aeronautical Complex (PAC) kuruluflu, Türkiye

ile F-16 uçaklar›n›n modernizasyonunu da kapsayan bir

ifl birli¤i gelene¤ine sahip. Bu ifl birli¤inin, hem Türkiye

hem de Pakistan taraf›ndan at›lacak ad›mlarla daha da

genifllemesi ve her iki taraf›n da yarar sa¤layaca¤›

flekilde devam etmesi için görüflmeler ve çal›flmalar

sürüyor. Bu kapsamda, Eylül ay›nda Türkiye’yi ziyaret

eden PAC Yönetim Kurulu Baflkan› Hava Korgeneral 

(Air Marshal) Sohail Gul ile Ankara’da bir söylefli yapt›k.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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nileme Fabrikas›. Geçmiflte, bu fabrika-
da, a¤›rl›kl› olarak F-7, F-6 ve A-5 gibi
Çin tasar›m› uçaklar›n bak›m›n› gerçek-
lefltiriyorduk. Günümüzde ise bu çal›fl-
malar›n yan› s›ra sertifikal› bir altyükle-
nici olarak Boeing için parça üretiyoruz.
Ayr›ca bu fabrikada, tek parça kanopi ve
C-130 pervane pallerinin üretimini de
gerçeklefltiriyoruz. Bunlara ek olarak
fabrikada modern bir kablaj üretim bö-
lümümüz de yer al›yor.
Sonuç olarak PAC, geçen y›llar süresin-
ce, sadece bir bak›m ve onar›m merkezi
olman›n ötesine geçerek, üretim ve ta-
sar›m›n da aralar›nda bulundu¤u, çeflit-
li öz yetkinlikler gelifltirdi. Bugüne ka-
dar, Pakistan Hava Kuvvetleri ve az say›-
da müttefik ülkeye odaklanm›flt›k. Yeni
tesislerin kurulmas› ile farkl› alanlarda
yetenekler kazand›k. Benim PAC için
vizyonum, havac›l›k pazar›nda büyümesi
ve küresel alanda bir oyuncu haline gel-
mesi yönünde. Askeri faaliyetlerden ar-
ta kalan kapasitemizi, özellikle sivil
alanda kullanmak istiyoruz. Tüm tesis-
lerimiz ISO 9001:2008 ve AS 9001 Rev B
uyar›nca sertifikaland›r›lm›fl durumda
ve Dassault, Pratt&Whitney, Rolls-Royce,
Siemens, Saab ve CATIC gibi dünyan›n
önde gelen havac›l›k kurulufllar› ile ifl
birliklerimiz var. Bu birikim ve tecrübe-
mizin, di¤er endüstri alanlar›nda reka-
bet etmemize yard›mc› olaca¤›n› de¤er-
lendiriyoruz. Bu süreçte, yeteneklerimi-
ze ve personelimizin, kendilerini amaç-
lar›m›z› gerçeklefltirmeye adam›fl oldu-
¤una inanc›m ve güvenim tam. Amaçla-
r›m›z› gerçeklefltirmede baflar›l› olaca-
¤›m›za eminim.

K. Burak CODUR: PAC, Türkiye ile 

derin ba¤lara sahip. TUSAfi ile F-16 

projesinde çal›flt›n›z. Ayr›ca, Türkiye’nin

yürütmekte oldu¤u, Bafllang›ç E¤itim

Uça¤› (BEU) projesi ile ilgilendi¤i 

biliniyor. Bu iki konu baflta olmak üzere, 

Türkiye ile iliflkilerinizi nas›l 

de¤erlendiriyorsunuz?

Hava Korgeneral Sohail GUL: Tüm dün-
ya biliyor ki; Türkiye, Pakistanl›lar›n kal-
binde ayr› bir yere sahiptir. Türkleri her
zaman, arkadafltan öte, kardefl olarak
gördük. Geride b›rakt›¤›m›z dönemde,
Türk Savunma Sanayisi, etkileyici bir
tempoda geliflim gösterdi. TUSAfi,
ASELSAN, HAVELSAN ve di¤erlerinin bu
h›zl› geliflimini görmek bizlere gurur ve-
riyor.
Pakistan Hava Kuvvetlerinin F-16 uçak-
lar›n›n modernizasyonu gündeme geldi-
¤inde, TUSAfi, tart›flmas›z ilk tercihi-
mizdi. HAVELSAN ile de önemli projele-
re imza at›yoruz. Türkiye’ye yapt›¤›m›z
bu ziyaret s›ras›nda, Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ve TUSAfi ile çok ya-
rarl› görüflmeler gerçeklefltirdik ve ko-
nufltu¤umuz konularda h›zl› bir flekilde
ilerleme sa¤layaca¤›m›z› düflünüyoruz.

Baz› alanlarda Türkiye, baz› alanlar-
da ise Pakistan’›n edinmifl oldu¤u
geliflmifl yetenekler var. Her iki
taraf›n birbirini tamamlayabilece-

¤ini ve yeteneklerini paylaflabilece-
¤ini de¤erlendiriyoruz. Bence bu

yönde gösterilecek çaba, bir
kazan-kazan durumunu or-
taya ç›kartacakt›r.
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K. Burak CODUR: BEU projesi 

kapsam›nda verdi¤iniz teklif ile 

ilgili ayr›nt› verebilir misiniz?

Hava Korgeneral Sohail GUL: Türk Ha-
va Kuvvetlerinin, yeni bir bafllang›ç e¤i-
tim uça¤›na ihtiyac› var ve biz de böyle bir
uçak üretiyoruz. Mushshak ve Super
Mushshak, halen Pakistan ve çeflitli ül-
keler taraf›ndan kullan›l›yor. Pakistan
Hava Kuvvetleri, bu uçaklarla 30 y›l› afl-
k›n bir süredir uçuyor. Benzer flekilde,
Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetle-
ri, Umman Kraliyet Hava Kuvvetleri, ‹ran
ve Güney Afrika Cumhuriyeti de bu uçak-
lar› kullan›yor. Türk kardefllerimiz bilgi
istek doküman› yay›nlad› ve biz de buna
cevap verdik. Super Mushshak uça¤›n›
kapsayan samimi bir teklif yapt›k. Uça¤›,
Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda, modifiye edebiliriz. Suudi
Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri için
yapt›¤›m›z gibi, uça¤›n bak›m› ve idamesi
ile ilgili deste¤i sa¤layabiliriz. Uça¤› de-
nemeler için Türkiye’ye göndermeyi ya
da Türk kardefllerimizin, gelip uça¤› Pa-
kistan’da denemesini de teklif ettik. Su-
per Mushshak çok yetenekli bir bafllan-
g›ç e¤itim uça¤› ve bu uça¤›n Türk Hava
Kuvvetleri taraf›ndan seçilmesi, aram›z-
daki iliflkileri daha da güçlendirecektir.
Umuyorum ki Türkiye bizi seçecek.

K. Burak CODUR: Verdi¤iniz bilgiler, 

Super Mushshak’›n olgun bir ürün 

oldu¤unu gösteriyor. Bu noktay› 

okuyucular›m›za daha iyi aktarabilmemiz

için, kullan›m› hakk›nda da bilgi 

verebilir misiniz?

Hava Korgeneral Sohail GUL: PAC, bu-
güne kadar, bu uçaklardan 300’den faz-
las›n› üretti. Pakistan Hava Kuvvetleri,
uçaklar›n bak›m ve idamesinden son
derece memnun. Suudi Arabistan Krali-
yet Hava Kuvvetleri envanterindeki 20
uçak, y›lda toplam 4000 saatin üzerinde
uçufl gerçeklefltiriyor. 20 uçakl›k küçük
bir filo için, bu çok yüksek bir rakam.
Uça¤›n güvenilirli¤i çok yüksek ve hiz-
mete haz›r olma oran› da yüzde 90’›n
üzerinde. Y›l›n herhangi bir günü, Suudi
Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri filo-
sundaki uçaklar›n, 17-18 tanesi uçufla
haz›r oluyor. Programa göre de¤iflmek-
le birlikte, her uçak günde 4-5 sorti ya-
p›yor. Uçaklar herhangi bir bak›m ya da
yedek parça sorunu yaflarsa çok h›zl›
reaksiyon gösterip sorunu çözüme ka-
vuflturuyoruz. Özel durumlarda, uça¤›
parçalar›na ay›r›p fabrikam›za getiriyo-
ruz ve k›sa zamanda göreve dönmesini
sa¤layabiliyoruz. PAC bu uça¤›n tek
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MFI-17 Mushshak ve Super Mushshak
Uçaklar›n›n Teknik Özellikleri
MFI-17 Mushshak (ehliyetli kifli, usta, uzman), hafif, 2 ya da 3 kifli tafl›yabilen, pervaneli ve
tek motorlu, tamam›yla metal gövdeli, üç tekerlekli inifl tak›m›na sahip, dayan›kl› bir uçak
olarak uzun y›llard›r hizmet veriyor. US FAR Part 23 uyar›nca, genel ve akrobasi uçufllar›
yapabilecek flekilde sertifiye edilmifl olan Mushshak; haz›rlanmam›fl k›sa pistleri, herhangi
bir yer ekipman›na ihtiyaç duymadan kullanabiliyor. Super Mushshak ise Mushshak’›n,
geliflmifl aviyonik sistemler, daha güçlü bir motor, klimal› kokpit gibi özelliklere sahip, 
güncellenmifl sürümü olarak gelifltirildi. Her iki model de genifl iç hacimli, yan yana oturma
düzeninde kokpite sahip. Bu düzen, pilot-yard›mc› pilot ya da ö¤retmen-ö¤renci aras›nda,
daha iyi bir etkileflim ve izleyerek ö¤renme imkân› sa¤l›yor. Üçüncü bir kifli de arka bölümde
seyahat edebiliyor.

TEKN‹K B‹LG‹LER

Boy : 7 m (Mushshak); 7,15 m (Super Mushshak)
Yükseklik : 2,60 m
Kanat Aç›kl›¤› : 8,85 m
Tekerlekler Aras› Genifllik : 2,2 m
Kanat Alan› : 11,9 m2

Kanat Ok Aç›s› : Geriye Do¤ru 5°
Motor : (Mushshak)

Model : Textron Lycoming IO-360 A1B6
Güç : 200 BG (Standart deniz seviyesi flartlar›nda, dakikada 2700 devirde)
Silindir Say›s› : 4

Motor : (Super Mushshak)
Model : Textron Lycoming IO-540 V4A5
Güç : 260 BG (ISA flartlar›nda, dakikada 2700 devirde)
Silindir Say›s› : 6

Azami Sürat : Deniz seviyesinde, saatte 130 deniz mili (Mushshak); 145 deniz mili (Super Mushshak)
T›rmanma : Dakikada 1220 ft (372 m) (Mushshak); 1700 ft (518 m) (Super Mushshak)
Servis Tavan› : 18.000 ft / 5486 m (Mushshak); 22.000 ft / 6705 m (Super Mushshak)
Pervane : Hartzell, iki palli, sabit h›zl› metal pervane

D‹⁄ER ÖZELL‹KLER

• 300 kg’a kadar, kanat alt› yük tafl›ma kapasitesi
• A¤›r flartlara dayan›kl› inifl tak›m›
• Akrobatik kullan›mda +6/-3 g dayan›m›
• 9500 saatlik yap›sal ömür
• Motor ve pervane için 2000 saatte bir revizyon gereksinimi

‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri heyeti,
Super Mushshak'› inceliyor.
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üreticisi ve Türk Hava Kuvvetlerinin de
uça¤›n yeteneklerinden ve desteklene-
bilirli¤inden yarar sa¤layaca¤›n› de¤er-
lendiriyoruz.

K. Burak CODUR: Mushshak ve Super

Mushshak, çeflitli ülkelere ihraç edildi.

Müflterileriniz aras›nda, bu uçaklar›n, 

örne¤in aviyonik sistemlerinin, kendi 

ihtiyaçlar›na göre özellefltirilmesini 

talep edenler oldu mu?

Hava Korgeneral Sohail GUL: Evet, bu
konuda çal›flmalar›m›z var. Bu uçaklar,
temel konfigürasyonda say›sal kokpite
sahip de¤iller. Suudi Arabistan Kraliyet
Hava Kuvvetleri, böyle bir kokpit talebi
ile bize geldi. ‹ki farkl› kokpiti içeren ça-
l›flmam›z› yeni tamamlad›k ve Suudi yet-
kililerin, bunlar› de¤erlendirerek karar
vermelerini bekliyoruz. Bu karar›n ar-
d›ndan, envanterlerindeki uçaklar›, bu
kokpitlerle güncelleyece¤iz. Birkaç
müflterimiz daha benzer güncelleme-
lerle ilgileniyor. Türk Hava Kuvvetleri-
nin, kendi belirledi¤i baz› ekipmanlar›
uça¤a koymak istedi¤ini biliyorum ve bu
durum, bizim için herhangi bir sorun
teflkil etmiyor.

K. Burak CODUR: PAC’›n di¤er 

çal›flmalar› hakk›nda neler 

söyleyebilirsiniz?

Hava Korgeneral Sohail GUL: PAC, 
JF-17 Thunder jet muharip uça¤›n›n
gelifltirilmesi ve üretilmesi süreçle-
rinde, Çin ile ifl birli¤i yaparak yete-
neklerini önemli ölçüde artt›rd›. Pa-
kistan Hava Kuvvetleri, bugün dünya-
da kendi muharip uça¤›n› tasarlamaya
ve üretmeye, kendi kuruluflu üzerin-
den teflebbüs eden ve bunu baflaran
tek hava kuvveti. Türk Hava Kuvvetle-
rinin de kendi özgün uça¤›n› gelifltir-
me çabas› içinde oldu¤unu biliyoruz.
JF-17’yi gelifltirme sürecinde, çeflitli
zorluklar› aflt›k ve bu tecrübelerimizi
paylaflmaya haz›r›z. Bu kapsamda,
Türk Hava Kuvvetlerini ve havac›l›k
kurulufllar›n›, PAC’a ziyaret etmeleri
için davet ettik.

K. Burak CODUR: PAC, hem Bat›l› 

hem de Çinli uçak üreticileri ile çal›fl›yor.

Bu aç›dan dünyada efli olmayan, özel 

bir konumdas›n›z. Bu konumunuzu, 

güçlü yanlar›n›zdan biri olarak 

de¤erlendirebilir miyiz?

Hava Korgeneral Sohail GUL: Bu konu-
mumuz, gerçekten güçlü yanlar›m›zdan
birisi. Bat›’n›n ve Çin’in teknolojileri
farkl›l›klar gösteriyor. Bugün, ABD ta-
sar›m› F-16, Frans›z tasar›m› Mirage III
ve Çin tasar›m› F-7 uçaklar› ile uçuyo-
ruz. PAC’da, Bat› ve Çin kaynakl› ekip-
manlar› kullan›yoruz. Her iki taraftan da
en iyi uygulamalar› adapte ediyoruz ve
bu durum, bizi dünyada özel bir konuma
oturtuyor. JF-17 uça¤›n›n tasar›m› ve
üretimi aflamalar›nda da bu durumdan
yaraland›k.

K. Burak CODUR: Son olarak, JF-17’nin

ihracat çal›flmalar› hakk›nda sizden 

bilgi alabilir miyiz?

Hava Korgeneral Sohail GUL: Pakistan
Hava Kuvvetleri, flu anda JF-17’yi en-
vanterine ald› ve kullan›yor. Çinli ortak-
lar›m›zla beraber, uça¤›n pazarlanmas›
konusunda yo¤un olarak çal›fl›yoruz. Bu
süreçte, pek çok ülkenin yo¤un ilgisi ile
karfl›lafl›yoruz. JF-17, en geliflmifl tek-
nolojileri içeriyor ve bu sebeple fiyat
aral›¤›na k›yasla kullan›c›lar›na büyük
de¤er katacak bir uçak oldu¤unu de¤er-
lendiriyoruz.



Sanayinin, orta ve uzun
vadeli hedefleri konu-
sunda üniversiteleri

yönlendirebilmesi, üniversi-
telerin de bu hedeflere ulafl-
may› sa¤layacak sonuçlar›,
öngörülen zamanlarda orta-
ya koyabilmesi, teknoloji yö-
netimi literatüründe, “tekno-
loji itmesi” (technology push)
olarak s›n›fland›r›lan ifl birli¤i
modeline bir örnek olarak
görülebilir. Üniversite-sanayi
ifl birli¤inin de bir türü olarak
nitelendirilebilecek bu çal›fl-
ma modeli, baflta SSM olmak
üzere, Milli Savunma Bakan-
l›¤› (MSB) Ar-Ge ve Teknoloji
Dairesi ve TÜB‹TAK gibi, Tür-
kiye’nin önemli kurumlar›n›n
da katk›lar› ile ASELSAN 
ve Bilkent Üniversitesi ta-
raf›ndan baflar›yla gerçek-
lefltirildi. Dünyada, halen
üzerindeki araflt›rmalar
son h›zla devam eden Gal-
yum Nitrat (GaN) tabanl›
transistör ve tümleflik dev-
re (tümdevre) teknolojileri
üzerinde yaklafl›k 10 y›ld›r
çal›flmalar›n› sürdüren 
Bilkent NANOTAM ve bu ça-
l›flmalara uzun süredir katk›-
da bulunan ASELSAN, Bil-
kent NANOTAM’da gelifltiri-
len tekniklerin, ASELSAN ta-
raf›ndan üretilen radarlarda
kullan›lmak üzere seri üreti-

me aktar›lmas›n› sa¤laya-
cak, “GaN Transistör ve
Tümleflik Devre Yap›m› ‹çin
‹leri Teknoloji Yat›r›m› Muta-
bakat Muht›ras›”n›, 26 Ey-
lül’de, SSM’de düzenlenen
törenle imzalad›.

Her fiey 
Plana Uygun ‹lerliyor
Törende ilk sözü, SSM Ar-Ge
ve Teknoloji Yönetimi Daire-
si’nden Tutku Önel ald›. Önel,
SSM’nin, 2012-2016 Stratejik
Plan›’nda yer alan; “TSK’y›

gelece¤in muharebe ortam›-
na haz›rlayacak savunma ve
güvenlik teknolojilerinde
yetkinlik kazanmak ve bunu
sürdürülebilir k›lmak” hede-
fi do¤rultusunda, teknolojik
üstünlük sa¤layacak proje-
leri hayata geçirmek ve sa-
vunma sanayisinin ihtiyaç
duydu¤u teknoloji taban›n›
oluflturmak üzere çal›flmala-
r›n› sürdürdüklerini belirte-
rek sözlerine bafllad›. Önel’in
verdi¤i bilgilere göre; SSM,
teknoloji yönetiminde 3 ana
kriteri göz önüne al›yor. Bun-
lar; tedarik projelerinin he-
def ve ihtiyaçlar› ile uyum;
sanayi, üniversite, araflt›rma
enstitüleri ve KOB‹’ler ara-
s›nda ifl birli¤i içermesi ve
ileriye yönelik teknoloji altya-
p›s›n› oluflturma hedefi ola-
rak s›ralan›yor. Teknoloji yö-
netimi faaliyetlerini strateji,
teknoloji kazan›m yol harita-
s›, teknoloji kazan›m yüküm-
lülü¤ü, insan kayna¤› ve alt-
yap› temel bafll›klar› alt›nda
ele alan SSM, tedarik ve tek-
noloji yönetimi süreçlerini,
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SSM, ASELSAN 
ve Bilkent NANOTAM
Gelece¤e 
‹mza Att›lar
S›kl›kla dile getirilse de iyi bir 

örne¤i pek ortaya konulamayan 

üniversite-sanayi ifl birli¤inin ideal bir

örne¤i, 26 Eylül’de, Savunma Sanayii

Müsteflarl›¤› (SSM)’nda düzenlenen 

bir imza töreninde gözler önüne 

serildi. Bu ideal örne¤in oyuncular› ise

ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi

Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi

(Bilkent NANOTAM) oldu.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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birbirine paralel faaliyetler
olarak yürütüyor. ‹htiyaç du-
yulan teknoloji taban›n› olufl-
turmak ve ürün odakl› alt
sistem, bileflen ve alt sistem-
lerin k›r›l›m›n›n yap›larak
bunlar›n gelifltirilmesi çal›fl-
malar›n› yürüten SSM, TSK
ihtiyaçlar› do¤rultusunda, te-
dariki planlanan silah sitem-
lerinin ihtiyaç duydu¤u tek-
noloji altyap›s›n›n tamamlan-
mas› amac›yla alt sistem, bi-
leflen ve teknoloji projelerini
bir yol haritas›na göre ger-
çeklefltiriyor.
Yukar›da özetlenen yaklafl›-
m›n, GaN teknolojileri kap-
sam›ndaki uygulamas›n› da
anlatan Önel, ana sistem ih-
tiyaçlar›ndan yola ç›k›larak,
2002 y›l›nda SSM taraf›ndan
bafllat›lan projelerde, GaN ile
ilgili üretilebilirli¤in gösteril-
di¤ini; hâlihaz›rda yol harita-
lar›nda yer alan ve SSM tara-
f›ndan teklife ça¤r› doküman›
(TÇD) çal›flmalar› devam
eden 3 adet projede, mikro-
dalga frekanslarda ç›k›fl gü-
cünü iyilefltirecek epitaksiyel
katman yap›lar›n araflt›r›l›p
gelifltirilece¤ini kaydetti.
Önel, böylece elektronik
harp ve radar sistemleri gibi
genifl bant ihtiyac› olan uygu-
lamalara yönelik, ihraç lisan-
s›na tabi GaN teknolojine da-
yal› transistörler ve anahtar
tümleflik devrelerin milli im-
kânlar ile gelifltirilmifl olaca-

¤›n›; bu çal›flman›n teknoloji
yönetimi ile tedarikin paralel
gitti¤ini göstermesi ve gele-
cek projelerin ihtiyac›n› kar-
fl›layacak olmas› nedeni ile
önem arz etti¤ini vurgulaya-
rak sözlerini tamamlad›.

Uzun Bir Yolun Sonunda
Yeni Bir Bafllang›ç
Daha sonra kürsüye gelen
Bilkent NANOTAM Direktörü
Prof. Dr. Ekmel Özbay, GaN
teknolojileri ile ilgili k›sa bir
bilgilendirme yapt›ktan son-
ra, imza atma aflamas›na na-
s›l geldiklerini ve gelecek he-
deflerini anlatt›. GaN’›n yük-
sek verimlilik, yüksek güç,
yüksek frekansta çal›flabilme,
genifl bant ve yüksek s›cakl›k-
ta çal›flabilme özelliklerine

sahip oldu¤unu; di¤er malze-
melerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
bu avantajlar›n aç›kça görül-
dü¤ünü belirten Prof. Dr. Öz-
bay, fiziksel özelliklerinden
dolay›, GaN’›n, radyo frekans›
(RF) uygulamalar›na yönelik
yüksek güç ve yüksek fre-
kansta çal›flan elektronik en-
tegre devreler için en uygun
malzeme oldu¤unu vurgula-
d›. Prof. Dr. Özbay, malzeme-
nin bu özelliklerinin tüm dün-
ya taraf›ndan bilindi¤ini ve
GaN’›n özellikle ASELSAN’›n
sistemleri için vazgeçilmez
bir malzeme oldu¤unu da
sözlerine ekledi.
Kendilerinin teknoloji gelifl-
tirme maceralar›n› da anla-
tan Prof. Dr. Özbay, GaN
teknolojilerinin, herkesin

bildi¤i; ama “hadi yapal›m”
dendi¤inde hemen yap›labi-
len bir fley olmad›¤›n›; yak-
lafl›k 50 kiflilik bir ekip ile 10
y›ld›r çal›flt›klar›n› ve baflar›-
n›n bir ekip ifli oldu¤unu ifa-
de etti. Prof. Dr. Özbay’›n
iletti¤i bilgilere göre; Bil-
kent NANOTAM, GaN konu-
sunda çal›flmaya karar ver-
dikten sonra, 2002 y›l›nda,
SSM ve ASELSAN’›n destek-
leri ile FUSAM adl› bir proje
üzerinde çal›flmaya bafllad›.
Projenin amac›, GaN malze-
me büyütebilecek Metal 
Organik Kimyasal Buhar Bi-
riktirme Sistemi (Metalorganic
Chemical Vapour Deposition
/ MOCVD)’nin kurularak, mal-
zemenin Türkiye’de üretilme-
si olarak konmufltu. 2005 y›l›-
na kadar devam eden projede,
daha önce Türkiye’de bulun-
mayan ve hala 1 adet bulunan
MOCVD cihaz›, yaklafl›k 1,5 y›l
süren bir süreç sonunda teda-
rik edildi. Bilkent Üniversitesi
yerleflkesinde bu cihaz›n da
konulabilece¤i 800 metreka-
relik bir bina yap›ld› ve malze-
me büyütmesi gerçeklefltiril-
di. Prof. Dr. Özbay, 2005 y›l›n-
dan bu yana geçen 7 y›l içinde,
yaklafl›k 3000 büyütme yapt›k-
lar›n›, bunun günde ortalama
1 ila 2 büyütmeye karfl›l›k gel-
di¤ini belirtti. Araflt›rma ama-
c›yla kullan›labilecek ölçekte
olan MOCVD cihaz› ile Bilkent 
NANOTAM, 5 cm boyutunda
malzeme büyütebiliyor. 
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Bilkent NANOTAM'›n yeni binas›

SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
Dairesi'nden Tutku Önel

Bilkent NANOTAM Direktörü 
Prof. Dr. Ekmel Özbay



Prof. Dr. Özbay, bu cihaz ile
yüksek lisans ve doktora ça-
l›flmalar› kapsam›nda, 50’den
fazla makale yay›nlad›klar› ve
5 adet patent baflvurusu yap-
t›klar› bilgilerini de verdi.
Malzemeyi büyütebildiklerini
gösterdikten sonra, Bilkent
NANOTAM, yine SSM ve
ASELSAN ile bir devam pro-
jesine bafllad›. Helikopter
elektronik harp sistemlerine
yönelik yürütülen HEWS pro-
jesi kapsam›nda, nanolitog-
rafi ile GaN temelli yüksek
h›zl› transistör üretmeyi
amaçlayan bu proje, 2005-
2008 y›llar› aras›nda ele al›n-
d›. Bunun için bir nanolitog-
rafi sistemi sat›n alan Bilkent
NANOTAM, transistörü, pro-
je bafl›nda konan hedefleri
aflarak üretmeyi baflard›.
Prof. Dr. Özbay, transistör
üretiminin yaklafl›k 3 hafta
süren bir süreç oldu¤u ve
defalarca denemeler yapma-
lar›n›n gerekti¤i bilgilerini
aktararak, projenin zorlukla-
r›n› da dile getirdi. 
Bilkent NANOTAM’›n bir son-
raki projesi, TÜB‹TAK 1007
Program› deste¤i ile yürütü-
len, MSB Ar-GE ve Teknoloji
Dairesi’nin müflteri kurum
oldu¤u Nanoayg›t projesi ol-
du. Bu projede, Bilkent 
NANOTAM’da üretilen tran-
sistörlerin ölçümlerinin yap›-
labilmesi yetene¤i kazan›ld›
ve 47-50 GHz aral›¤›nda çal›-
flan, 1 W güce sahip transis-

törlerin üretilebildi¤i göste-
rildi. Yine TÜB‹TAK 1007
Program› deste¤i ile yürütü-
len ve SSM’nin müflteri ku-
rum oldu¤u, 2009 y›l›nda bafl-
layan UYAK projesinde ise he-
def, uzay ortam›na uyumlu
GaN monolitik mikrodalga
tümleflik devre (Monolithic
Microwave Integrated Circuit
/ MMIC) tasar›m› ve üretimi
olarak konuldu. Prof. Dr. Öz-

bay, bu projede, tüm birikim-
leri bir araya getirip, entegre
devre yapma aflamas›na geç-
tiklerini; bu süreçte daha da
büyüdükleri için 4 kat büyük-
lükte yeni bir binaya geçtik-
lerini belirtti. Sonuçta Bil-
kent NANOTAM, do¤rusal ol-
mayan bir modelleme gelifl-
tirip, entegre devre üretim
sistemati¤i oluflturarak,
malzemeden itibaren; kalite

kontrol, üretim, modelleme,
MMIC haline getirme, maske
üretme ve nihai ürünü üret-
meyi kapsayan bir döngüyü
gerçeklefltirebilecek yetene-
¤e ulaflt›. Prof. Dr. Özbay, ba-
flard›klar›n›n, bir anlamda
“foundry” (tümleflik devre
fabrikas›) oluflturmak oldu-
¤unu söyledi.
Gelecek çal›flmalar› ile ilgili
de bilgi veren Prof. Dr. Öz-
bay, art›k üretimde kullana-
bilecekleri, sistem hedefli
projeleri ele alabilecek afla-
maya geldiklerini; yine
ASELSAN ile çal›flmaya de-
vam edeceklerini belirtti.
Prof. Dr. Özbay, ASELSAN’›n
kendileri için hep yol gösterici
oldu¤unu, ihtiyac› bildikleri
zaman daha rahat çal›flt›kla-
r›n›; çünkü araflt›r›lacak çok
fleyin oldu¤unu ve ihtiyaçtan
hareketle bir yönlendirme ya-
p›lmad›¤›nda, bilim insanlar›-
n›n farkl› konulara odaklana-
bilece¤ini ifade etti. Proje yö-
netimini de ASELSAN’dan ö¤-
rendiklerini belirten Prof. Dr.
Özbay, tüm bu süreçte,
SSM’nin koordinasyonun da
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Bilkent NANOTAM ekibi toplu olarak görülüyor.

Büyütülmüfl MMIC görüntüsü

Bilkent NANOTAM'›n
çal›flmalar›ndan 
bir görüntü



kritik önemde oldu¤unu söz-
lerine ekledi.
Prof. Dr. Özbay, Bilkent 
NANOTAM’›n, bundan sonraki
süreçte, araflt›rma yapmaya
da devam edece¤ini, daha yeni
malzemeleri araflt›racaklar›n›,
daha yüksek güç yo¤unlu¤u-
na, daha yüksek frekanslara
ulaflmay› hedefleyeceklerini
ve kullan›ma aktarabilecekleri
teknolojileri, yine ASELSAN ile
üretime aktarmaya devam
edeceklerini vurgulayarak
sözlerini tamamlad›.

ASELSAN, Stratejik
Üstünlü¤ünü Yarat›yor
Prof. Dr. Ekmel Özbay’dan
sonra kürsüye, ASELSAN
Radar, Elektronik Harp ve ‹s-
tihbarat Sistemleri (REH‹S)
Grubu Tasar›m Teknolojileri
Direktörü O¤uz fiener geldi.
fiener, radar ve elektronik
harp teknolojilerindeki de¤i-
flimi özetleyerek; bu sistem-
lerin temelinde, bir anten ya-

p›s›n›n, bunun arkas›nda güç
yükseltecinin, bir almaç-
göndermeç yap›s›n›n bulun-
du¤unu; klasik yap›larda yü-
rüyen dalga tüpü (Traveling-
Wave Tube / TWT)’ne ve pasif
anten yap›lar›na dayal› sis-
temler kullan›ld›¤›n› anlatt›.
Günümüzde, bu sistemlerin,
aktif faz dizili ve çok fonksi-
yonlu yap›lara dönüfltü¤ünü;
her anten eleman›n›n arka-
s›nda, T-modül ad› verilen
güç yükselteci, düflük gürül-

tülü alma devrelerini ve bir
tak›m anahtarlar› bar›nd›ran
bir tak›m elektronik malze-
melerin bulundu¤unu akta-
ran fiener, böylece, dizi an-
tenlerin, binlerce elemandan
olufltu¤unu belirtti. fiener, bu
elemanlarda kullan›lan mal-
zemelerin maliyet, perfor-
mans, ç›k›fl gücü, güç yo¤un-
lu¤u, a¤›rl›k, büyüklük gibi
konularda belirleyici hale
geldi¤ini; bugüne kadar mal-
zemeleri ABD ve Avrupa’dan

temin ettiklerini; fakat özel-
likle maliyete olan etkisi ne-
deni ile art›k Türkiye’den te-
darik etmelerinin gerekli ha-
le geldi¤ini ifade etti.
fiener’in iletti¤i bilgilere göre;
GaN’›n yerini almaya bafllad›¤›
galyum arsenid (GaAs), olgun;
ama limitlerine ulaflm›fl bir
teknoloji. GaN ise ç›k›flta olan
bir teknoloji ve flu anda ABD,
baz› Avrupa Birli¤i ülkeleri,
Japonya ve Çin bu teknolojiye
sahip. 
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ASELSAN Radar Elektronik Harp ve
‹stihbarat Sistemleri Grubu Tasar›m

Teknolojileri Direktörü O¤uz fiener
Bilkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Abdullah Atalar



ABD, ihraç k›s›tlar› nedeni ile
3 GHz’e kadar çal›flacak mal-
zemeyi d›flar›ya veriyor. Avru-
pa’daki üretimin kalitesi ve
sat›fl opsiyonlar› konular›nda
ise belirsizlikler bulunuyor.
Japonya, kanunlar› gere¤i as-
keri malzeme ihraç edemiyor.
Çin’de ise kalite sorunu var.
fiener, bu aflamada, yapt›klar›
yat›r›m›n de¤ip de¤meyece¤i-
ni sorgulad›klar›n›; radar ve
elektronik harp proje portfö-
yüne bakt›klar›nda, sadece 6
projedeki modüller için mal-
zemeyi yurt d›fl›nda almaya
kalkt›klar›nda, 100 milyon do-
lara yaklaflan bir maliyetle
karfl›laflt›klar›n›; sonuç olarak
yapacaklar› yat›r›m›n, ifl ha-
cimleri için de¤ecek bir yat›-
r›m olaca¤›n› belirtti.
Önlerindeki proje için fazl› bir
model kurgulad›klar›n› ve de-
vam eden projelere yetiflmesi
için ürünü çok h›zl› ç›kartma-
lar› gerekti¤ini belirten fie-
ner, projenin ilk y›l›nda, cihaz
altyap›s›n› ve kilit personeli
edinmeyi planlad›klar›n›;
sonras›ndaki fazda, haz›r bir
tak›m epi-katman› büyütül-
müfl pullar üzerinde cihaz
üreteceklerini; izleyen fazda
ise epi-katman› da kendileri-
ni büyütece¤ini anlatt›. 
ASELSAN’›n hedefi, 2016 y›l›
bafl›nda, her aflamas›nda
Türkiye’de üretilen cihazlar›
sistemlerinde kullanmak.

Halk›n Gözündeki
‹maj› Düzeltmeliyiz
Törende, Bilkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Atalar da bir konuflma yapt›.
Halk aras›nda, üniversitele-
rin imaj›n›n; “üniversiteler iyi
hofltur; ama ifle yarar fleyleri
pek beceremezler” fleklinde
oldu¤unu esprili bir dille an-
latan Prof. Dr. Atalar, çeflitli
kiflilerin, üniversiteler için
ayr›lan bütçedeki miktara
bak›p “acaba bunun sonu-
cunda ne oldu?” sorusunu
sordu¤unu; devam›nda da
ödene¤i veren politikac›larda
bir tereddüt olufltu¤unu be-
lirtti. Bu tereddüdü hakl› ç›-
kartacak baz› örneklerin de

yafland›¤›n›, dolay›s› ile bah-
setti¤i imaj için kiflileri çok
da suçlamamak gerekti¤ini
ifade eden Prof. Dr. Atalar,
bu imaj› de¤ifltirmek için çok
gayret ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. Atalar, üniversitele-
rin gayret etmesi ve yapt›¤›
ifllerin ifle yarad›¤› göster-
mesi gerekti¤ini vurgulad› ve
sözlerini, projenin, bu konu-
da güzel bir örnek olaca¤›n›
belirterek tamamlad›.

Savunma Sanayisi 
Bir Maraton Koflusu
Prof. Dr. Atalar’›n ard›ndan
söz alan ASELSAN Genel
Müdürü Cengiz Ergeneman,
savunma sanayisini, di¤er
sanayilerle karfl›laflt›rd›¤›n-
da, bir maraton koflusuna
benzetti¤ini, planl› ve uzun
vadeli öngörülerle hareket
etmeleri gerekti¤ini vurgula-
d›. ‹lk baflta bir tak›m cihaz ve
sistemlerle bafllad›klar›n›,

flimdi malzeme seviyesine
indiklerini ve temel bilimlere
do¤ru gittiklerini kaydeden
Ergeneman, gelecekte radar
ve elektronik harp gibi sis-
temleri kendimiz gelifltire-
ceksek, baflka ülkelerin kon-
trolü alt›nda olmayacaksak,
bu teknolojileri gelifltirmemi-
zin bir zorunluluk oldu¤unu
ifade etti. Ergeneman, tüm bu
ilerlemelerin kolay gerçek-
leflmedi¤ini; 10 y›l önce bu ça-
l›flmalara bafllad›klar› için çok
memnun olduklar›n›; flu anda
bafllatt›klar› çal›flmalar için
de belki 10 y›l sonra, baflkala-
r›n›n “iyi ki bafllam›fllar” diye-
ce¤ini belirtti.

S›n›f Arkadafllar› 
Bir Arada
Kürsüye son olarak Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Ba-
yar geldi. Konuflmas›na es-
prili bir bafllang›ç yapan Ba-
yar, Prof. Dr. Ekmel Özbay ve

O¤uz fiener ile ODTÜ’den s›-
n›f arkadafl› olduklar›n›, Prof.
Dr. Abdullah Atalar’›n da ho-
calar› oldu¤unu belirterek,
“üniversite sanayi ifl birli¤i
zor diyoruz; ama sanki araya
böyle fleyler sokmak gereki-
yor” dedi. Bugün, art›k sana-
yinin ihtiyaçlar›n›n ulaflt›¤›
derinlik ve üniversitenin ye-
teneklerinin ulaflt›¤› yüksek-
li¤in, aradaki mesafeyi ka-
patt›¤›n› ve birleflti¤ini vurgu-
layan Bayar, özellikle 
ASELSAN’›n yapt›¤› çal›flma-
larda, sistem ve modülden
malzemeye do¤ru indiklerini
ifade etti. 10 y›l›n çok uzun
bir süre olmad›¤›na da dikkat
çeken Bayar, sözlerini, Türk
Silahl› Kuvvetlerini, her za-
man, en iyisi ile donatmak
zorunda olduklar›na ve bu ifl-
leri ülkenin en iyi beyinlerini
kullanarak yapmalar› gerek-
ti¤ine dikkat çekerek ta-
mamlad›.
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ASELSAN Genel Müdürü 
Cengiz Ergeneman

Savunma Sanayii Müsteflar› 
Murad Bayar

Bilkent NANOTAM Direktörü Prof. Dr. Ekmel Özbay, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar, ASELSAN Yönetim Kurulu Baflkan› Necmettin Baykul, ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman





EBSO, ‹zmir ve Ege
Bölgesi ‹çin Çal›fl›yor
‹zmir Kaya Termal Otel’de
düzenlenen etkinli¤in aç›l›fl
töreninde ilk sözü, EBSO Yö-
netim Kurulu Baflkan Vekili
‹brahim Gökçüo¤lu ald›. Gök-
çüo¤lu’nun vurgulad›¤› ko-
nular aras›nda; Yeni Teflvik
Paketi’nde savunma yat›r›m-
lar›n›n 5. bölge teflvikleri
kapsam›nda al›nmas›n›n ve
projelerde altyüklenici ve yan
sanayi firmalar›n›n destek-
lenmesinin önemi yer ald›.
Cari aç›¤›n kapanmas›nda
savunma sanayisinin önemi-
ne dikkat çeken Gökçüo¤lu,
bölgedeki firmalar›n, savun-
ma sanayisinden hak etti¤i
pay› almas›na yönelik çal›fl-
malar›n›n devam etti¤ini; fir-
malar›n da bu sürece destek
olmas›n›, özellikle ihalelere
kat›lmalar›n› beklediklerini
ifade etti.
Gökçüo¤lu, konuflmas› s›-
ras›nda ilginç bir konuyu da
gündeme getirdi: bir sonra-
ki IDEF fuar›n›n ‹zmir’de
düzenlenmesi. Daha sonra
savunma sanayisi alan›nda
yapt›klar› çal›flmalara de¤i-
nen Gökçüo¤lu, EBSO kap-
sam›nda “Savunma Sanayi
Çözüm Grubu” kurduklar›-
n›, 2009 y›l›nda Deniz, Hava
ve Kara Kuvvetleri ile Jan-
darma ve Sahil Güvenlik
Komutanl›klar›n›n kat›ld›¤›
1. Müflterek Malzeme Sergi-
si’ni gerçeklefltirdiklerini,
IDEF 2011’e de bir stand ile
kat›ld›klar›n› anlatt›. Özellik-
le malzeme sergisinin mey-
velerini almaya devam ettik-

lerini belirten Gökçüo¤lu,
daha yak›n zamanl› bir çal›fl-
mada, ‹zmir Kalk›nma Ajan-
s›’n›n deste¤i ile sektör ana-
lizi projesi gerçeklefltirdik-
lerini; savunma sanayisi te-
darikçisi olan ya da olabile-
cek firmalarla ilgili çal›flma
yapt›klar›; bu kapsamda 300
firmay› ziyaret ettiklerini ve
bunlardan 75’ini özellikle
mercek alt›na ald›klar›n›
söyledi.
Gökçüo¤lu’ndan sonra kür-
süye gelen Havac›l›k ve Uzay
Kümelenmesi Derne¤i Ge-
nel Sekreteri Yalç›n Y›lmaz-
kaya, küme anlay›fllar›n›n,
sanayi firmalar›n yan› s›ra
üniversiteler, sanayi odalar›,
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‹zmir, Savunma
Sanayisinde A¤›rl›¤›n›
Hissettirmek ‹stiyor

‹zmir Savunma Sanayii Günü etkinli¤i,
Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO) 
ve Savunma ve Havac›l›k Sanayii
‹malatç›lar Derne¤i (SASAD) 
ifl birli¤iyle 27–28 Eylül tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi. Savunma ve
havac›l›k sektörlerine yönelik çeflitli
faaliyetleri ve kabiliyetleri bulunan
‹zmir ve Ege Bölgesi’nin, bu 
faaliyetlerini daha da gelifltirmek için
kararl›l›¤›n› ortaya koydu¤u etkinli¤e,
EBSO ve SASAD yetkilileri ile Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar 
önderli¤indeki Savunma Sanayii
Müsteflarl›¤› (SSM) ekibinin yan› s›ra
Alp Havac›l›k, ASELSAN, FNSS, GATE
Elektronik, HAVELSAN, METEKSAN
Savunma, MKEK, ROKETSAN, STM, TEI
ve TUSAfi’›n da aralar›nda bulundu¤u,
toplam 24 savunma sanayisi ana ve alt
yüklenici firmas›ndan 60 temsilci ve
‹zmirli firmalar›n yetkilileri kat›ld›.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.comT
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EBSO Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili ‹brahim Gökçüo¤lu



sanayi birlikleri ve kiflileri de
kapsad›¤›n›; dernek üyeleri-
nin de bu durumu yans›tt›¤›n›
belirtti. Stratejik planlar›n›,
SSM’nin stratejik plan›n› dik-
kate alarak haz›rlad›klar›n›
ve KOB‹’lerin sisteme enteg-
rasyonu konusunun kendileri
için çok önemli oldu¤unu ifa-
de eden Y›lmazkaya, bu kap-
samda, üyelerine endüstriyel
ifl birli¤i ve offset konular›n›
anlatt›klar›n› sözlerine ekle-
di. Y›lmazkaya, önem verdik-
leri bir di¤er konunun da oto-
motiv sektörü gibi, firmalar›
ve altyap›lar› zaten var olan
sektörleri havac›l›k sektörü-
ne kazand›rmak oldu¤unu;
bu amaca ulaflabilmek için
e¤itim ve sertifikasyon konu-
lar›nda destek verdiklerini
söyledi. Y›lmazkaya, konufl-
mas›n›n sonunda, Ege Üni-
versitesi ile bir “Ürün Ömür
Devri Mükemmeliyet Merke-
zi” kurma projeleri oldu¤unu
anlatarak sözlerini tamam-
lad›.

Daha sonra kürsüye, etkinli¤i
düzenleyen kurumlardan
SASAD’›n Genel Sekreteri
Hüseyin Baysak geldi. Sektör
toplant›lar›ndan farkl› ola-
rak, savunma sanayisi ve 
SASAD’›n faaliyetleri konu-
sunda daha az bilgi sahibi
olan bir topluluk önünde ko-
nuflan Baysak, SASAD’›n tan›-
tarak ve Türk Savunma Sana-
yisi ile ilgili say›sal bilgiler ve-
rerek, bir anlamda, tüm kat›-
l›mc›lar›n, konular› ortak bir
paydada ele alabilmesi için
gerekli haz›rl›¤› yapm›fl oldu.

Sivil Alana Yans›malar
Kritik Önemde
Sektör ilerleme kaydettikçe,
zaman› gelen ve ancak sek-
törün mevcut durumunda
anlam ifade edecek mesajla-
r› sektörle paylaflan Murad
Bayar ise konuflmas›nda, sa-
vunma sanayisinde gerçek-
lefltirilen çal›flmalar›n, sivil
alana yans›malar› ile ilgili
mesajlar›n› iletti.

Etkinli¤i, buluflma ve tan›fl›k-
l›¤› artt›rma toplant›s› olarak
nitelendiren Bayar, ‹zmir ve
Ege bölgesinin konuya siste-
matik, bilimsel ve organize
bir biçimde yaklaflt›¤›n› ve
bunun sonuçlar›n› ald›klar›n›

belirtti. S›kl›kla SSM’nin, sa-
nayinin geliflmesi için gös-
terdi¤i çaban›n dile getirildi-
¤ine dikkat çeken Bayar, bu-

nun yasa ile kendilerine veri-
len bir görev oldu¤unu; di¤er
kamu kurumlar›n›n, bu ko-
nuda bu kadar aç›k bir görevi
olmad›¤›n› ve faaliyet alanla-
r› nedeni ile onlar›n önceli¤i-
nin ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›

olabilece¤ini ifade etti. Sa¤-
lad›klar› yerlilik oran› konu-
sunda da görüfllerini ileten
Bayar, yüzde 50’yi aflan ora-
n›n, barda¤›n yar›s›n›n dolu,
yar›s›n›n ise bofl oldu¤u anla-
m›na geldi¤ini, bofl olan k›s-
m› doldurmak için ‹zmir’e
geldiklerini söyledi.
Bayar’›n konuflmas›ndaki en
önemli mesajlar ise savun-
ma teknolojilerin yay›lmas›
konusunda oldu. So¤uk Sa-
vafl s›ras›ndaki silahlanma
yar›fl›nda, hem bat› (NATO)
modelinin hem de do¤u (Var-
flova Pakt›) modelinin baflar›-
ya ulaflt›¤›; her iki tarafta da
modern silahlar›n gelifltiril-
di¤i tespitlerini yapan Bayar,
bu modellerin, yap›lanlar›n
sivil teknolojiye yans›malar›
konusunda farkl›l›k gösterdi-
¤ine dikkat çekti. 
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Havac›l›k ve Uzay Kümelenmesi Derne¤i 
Genel Sekreteri Yalç›n Y›lmazkaya

SASAD Genel
Sekreteri

Hüseyin
Baysak

Savunma Sanayii Müsteflar›
Murad Bayar

Savunma Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, 
etkinlik kapsam›nda SAFKAR’› ziyaret etti.



Her iki taraf›n da ayn› harca-
may› yapmas›na, ayn› tekno-
lojiyi gelifltirmesine ra¤men,
do¤u blo¤unda sivil teknolo-
jinin gelifliminin gözleneme-
di¤ini vurgulayan Bayar, ba-
t›da savunma sanayisi har-
camas›n›n, bilinçli olarak
özel sektör üzerinden di¤er
alanlara s›zd›¤›n› söyledi.
Türkiye’de de ayn› süreci
kurgulayarak benzer sonuç-
lara ulaflmay› hedefledikle-

rini belirten Bayar, savunma
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
sanayinin kapasiteni kullan-
mak istediklerini, sanayinin
de savunma projelerinde ö¤-
rendiklerini di¤er alanlarda
uygulamas›n› beklediklerini
ifade etti.
Konuflmas›n›n son bölümün-
de, ülke sanayisi neredeyse
ancak o seviyeden bir ç›kt›
alabilece¤ini belirten Bayar,
ürünler yerli olarak gelifltiril-

di¤inde; teknoloji, tasar›m ve
fikri haklar Türkiye’nin oldu-
¤unda, o ürün ile ilgili projeyi
kolayl›kla yan sanayiye aça-
bildiklerini söyledi.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›n-
dan, etkinli¤e kat›lan SASAD
üyesi firmalar ve ‹zmir firma-
lar› yetkilileri aras›nda ikili
görüflmeler gerçeklefltirile-
rek, sektörün derinleflmesine
katk› sa¤layacak faydal› bir di-
yalog ortam› yarat›ld›.

Kat›l›mc›lar, 2 gün süren
etkinlik çerçevesinde, 2 ay-
r› program dâhilinde ‹zel-
tafl, Dirinler Makine, Norm
C›vata, Petrofer, HMS 
Makine, BSS Boray, Tibet
Makine, Safkar, Torman
Makine, Tecfyl Metal, Eko
Endüstri, Tepafl Elektrik
firmalar›n› ziyaret edip üre-
tim hatlar›n› ve kabiliyetle-
rini yerinde görme f›rsat›
da yakalad›lar.
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Bas›n, Bayar’a 
Büyük ‹lgi Gösterdi
Kirpi araçlar›n›n teslimat›nda yaflanan sorunlar›n bas›na yans›mas› ve
BMC’nin ‹zmir’de yerleflik bir firma olmas›n›n da etkisi ile Murad Bayar’a
bas›n›n yo¤un bir ilgisi vard›. Kirpi teslimat› ile ilgili sorular›
cevapland›ran Bayar, Kirpi araçlar›n›n, SSM taraf›ndan 3 y›l önce 
sonuçland›r›lan ihale sonucunda BMC ile imzalanan sözleflme
kapsam›nda teslim edilmekte oldu¤unu, sözleflmede Kirpi araçlar›n›n
yan› s›ra 2,5, 5 ve 10 tonluk taktik tekerlekli araçlar›n da bulundu¤u 
bilgilerini iletti. Bayar, Kirpi’nin çok baflar›l› bir araç oldu¤unu, bütün
testlerden geçti¤ini ve Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)’ne çok güvendikleri
bir arac› teslim ettiklerini ifade etti. Sanayimizin bir baflar›s› olarak 
nitelendirdi¤i araçlar›n, terör bölgelerinde askerlerin intikalinde en çok
kullan›lan, en çok güvenilen araç oldu¤unu söyleyen Bayar, proje ile ilgili
mevcut durumu da özetledi. Bayar’›n verdi¤i bilgilere göre; bugüne kadar
siparifl edilen 468 Kirpi’nin 250’den fazlas› teslim edildi. Projede teslimatlar,
planlanandan 1 sene geride olmakla birlikte, durmufl de¤il. Geçen ay, 
15 adet Kirpi’nin teslimat› gerçeklefltirildi. Bayar, yaflanan aksakl›lar›n,
BMC’nin kendi mali durumunda kaynakland›¤›n›; bu durumun da malzeme
tedarikinde bir gecikmeye sebep oldu¤unu ve üretime yans›d›¤›n› belirtti.
SSM’nin projede bütün gerekli ödemeleri; avans›, ara ödemeleri ve 
teslimat ödemelerini yapt›¤›n› ve projeyi tam olarak finanse edecek
flekilde bugüne kadar geldiklerini vurgulayan Bayar, sorunun BMC’nin
ticari alandaki faaliyetlerinden kaynakland›¤›n›n alt›n› çizdi. Bayar,
ticarette böyle durumlar›n yaflanabilece¤ini de¤erlendirdiklerini; bununla
beraber, savunma sanayinde üretim yap›l›yorsa bunun sadece ticari 
gayelerle yap›lan bir faaliyet olmamas› gerekti¤ini, önceli¤in TSK’n›n 
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› oldu¤unu kaydetti. Bayar, flirket yönetimi ve
flirketin ba¤l› oldu¤u grupla görüfltüklerini, kendilerine sözlü teminatlar
verildi¤ini ve sorunun k›sa zamanda çözülece¤ini ümit ettiklerini de 
sözlerine ekledi. Konunun bir di¤er yönüne de de¤inen Bayar, Türkiye’nin
çok önemli bir sanayi müessesi olan BMC ve yan sanayisinin bir baflar›

hikâyesi oldu¤unu ve BMC’nin tekrar yoluna devam ederek savunma
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya devam etmesini umduklar›n› ifade etti.
Projede yürürlü¤e konulabilecek B plan› ile ilgili sorular› da cevapland›ran
Bayar, alternatiflerinin bulundu¤unu, yine de tercihlerinin, bafllatt›klar› ve
baflar›l› olan projenin devam› yönünde oldu¤unu söyledi.
Kirpi ile ilgili sorular›n›n ard›ndan, etkinli¤e kat›lan tek sektör yay›n›
olarak, Bayar’a, etkinlikle ilgili de sorular yönelttik. SSM ve savunma
sanayisinin ‹zmir’den beklentileri ile ilgili sorumuzu cevapland›ran Bayar,
beklentilerinin, asl›nda güçlü bir sanayi kentinin, savunma sanayisine
daha etkin kat›l›m› oldu¤unu ifade etti. Kümelenme konusunda, ‹zmir ve
Ege Bölgesi’nin bir baflar› hikâyesi oldu¤unu belirten Bayar, bu etkinlik
kapsam›nda, bugüne kadar gündeme gelmemifl, karfl›lar›na ç›kmam›fl
yetenekleri ve kapasiteleri tespit etmeyi de amaçlad›klar›n› söyledi.
Savunma ve havac›l›k firmalar›n›n kat›l›m profili ile ilgili sorumuzu ise
Bayar, ilgili kurulufllar›n, yan sanayi üzerinde çal›flan birimlerinin etkinli¤e
kat›ld›¤›n›; bu firmalara, yan sanayi yönetimi için bir tedarikçi biriminin
ötesine geçmelerini önerdiklerini, bunun da gerçekleflmekte oldu¤unu
söyleyerek cevapland›rd›. Son olarak, aç›l›fl konuflmalar› esnas›nda 
gündeme gelen, IDEF’in ‹zmir’de düzenlenmesi konusunu sordu¤umuz
Bayar, IDEF’in ‹stanbul’da bir baflar› yakalad›¤›n›; ‹zmir’de, 2011 y›l›nda,
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n, 100. y›l kutlamalar› kapsam›nda baflar›l›
bir hava gösterisi düzenledi¤ini, benzer etkinliklerin planlanabilece¤ini
ifade etti.

SSM Sanayileflme Daire Baflkan› Bilal Aktafl (solda), ziyaretler kapsam›nda, ‹zmir’de
yerleflik firmalar›n kabiliyetleri hakk›nda bilgi ald›.





F NSS’nin yürüttü¤ü sos-
yal sorumluluk proje-
leri kapsam›nda hayata

geçirilen ve bu y›l 5’incisi ger-
çeklefltirilen “FNSS Askeri
Kara Araçlar› Plastik Maket
Yar›flmas›”, hem sergilenen
hem de yar›flan maketlerin
zenginli¤i ile yine büyük ilgi
gördü. 44 yar›flmac›ya ait,
toplam 173 maketin sergi-
lendi¤i yar›flmada, hemen
her ölçekteki; plastik, reçine,
metal gibi temel malzeme-
lerle üretilmifl askeri kara
arac› maketleri ve ölçekli
canland›rmalar, de¤erlendir-
meye al›nd›. 8 ana kategoride
yap›lan de¤erlendirme sonu-
cunda ise 26 eser ödüle lay›k
görüldü.
Bu y›lki ödül töreninin onur
konu¤u ise; modelcilikle ilgi-
li, dünya çap›nda say›s›z ma-
kale ve yay›na imzas›n› atan,
model yap›m›nda kendisine
ait uygulama ve teknikleri
anlatan DVD’leri piyasada
sat›lan ve ABD, Avrupa ve As-
ya’da modelcilikle ilgili semi-
nerler veren, dünyaca ünlü
modelci Adam Wilder’d›. Wil-
der’›n kat›l›m›yla uygulamal›
atölye çal›flmalar›n›n da ya-
p›ld›¤› ödül töreninde dere-
ceye giren yar›flmac›lara,
FNSS yetkilileri ve seçici ku-
rul üyeleri taraf›ndan plaket
ve maketler hediye edildi.

Ve Ödüller…
KATEGOR‹ 1: 
1914-1945 Aras› 
Dünya Savafllar› 
Paletli Z›rhl› Araçlar›
1914 ile 1945 y›llar› aras›nda
dünyan›n herhangi bir bölge-
sinde görev yapm›fl tüm pa-
letli askeri z›rhl› araçlar› kap-
sayan bu kategoride, 1/35 öl-
çek ve daha büyük ölçekteki,
haz›r olarak sat›lan, plastik,
reçine ve metal gibi temel
malzemelerle üretilmifl ve
her türlü detay setiyle detay-
land›r›lm›fl maketler yar›flt›.
Yar› paletli araçlar›n tasnif d›-
fl› say›ld›¤› ve maketler üze-
rinde kullan›lan figürlerin de

de¤erlendirmeye al›nmad›¤›
bu kategoride ödül alan yar›fl-
mac›lar flöyle oldu:
1. Sancar Buhur

BT-7

2. Ayhan Toplu

Flakpanther Coelian

3. Özgür Güner

WaffenTrager

KATEGOR‹ 2: 
Modern, Paletli 
Z›rhl› Araçlar
1945 y›l› sonras›nda dünya-
n›n herhangi bir bölgesinde
görev yapm›fl tüm paletli
z›rhl›  askeri araçlar› kapsa-
yan ve yar›flan tüm modelle-
rin, Kategori 1 ile ayn› flart-

larda de¤erlendirildi¤i bu ka-
tegorinin kazananlar› da flu
flekilde oldu:
1. Sancar Buhur

BMP-2

2. Tolga Do¤ruer

T-62M1

3. Ayhan Toplu

T55

KATEGOR‹ 3: 
Türk Silahl› Kuvvetleri 
Envanterine Girmifl 
Z›rhl› Araçlar
1914 y›l›ndan günümüze ka-
dar, Türkiye veya dünyan›n
herhangi bir bölgesinde gö-
rev yapm›fl, Türk Silahl› Kuv-
vetleri’ne ait, paletli, yar› pa-
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FNSS Savunma Sistemleri A.fi. (FNSS)

taraf›ndan bu y›l 5’incisi gerçeklefltirilen 

“FNSS Askeri Kara Araçlar› Plastik Maket Yar›flmas›”n›n

ödül töreni, 23 Eylül günü, FNSS'nin Gölbafl›’ndaki tesislerinde düzenlendi. 

Eski ve yeni askeri kara araçlar›n›n maketlerinin sergilendi¤i yar›flmada, bu y›l ilk

defa, askeri figürler ve ölçekli canland›rmalar da yar›flma kapsam›na dahil edildi.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

Maketçilere 
FNSS Deste¤i 
Artarak Sürüyor
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letli veya tekerlekli tüm z›rh-
l› ve z›rhs›z askeri araçlar›
kapsayan ve önceki kategori-
lerle ayn› flartlar alt›nda de-
¤erlendirilen bu kategoride
ödül almaya hak kazanan ya-
r›flmac›, FNSS / ZMA modeli
ile Ayhan Toplu oldu.

KATEGOR‹ 4: 
Tekerlekli ve Yar› Paletli
Askeri Araçlar
1914 y›l›ndan günümüze ka-
dar dünyan›n herhangi bir
bölgesinde görev yapm›fl te-
kerlekli ve yar› paletli tüm
z›rhl› ve z›rhs›z askeri araç-
lar› kapsayan ve modellerin
yine ayn› teknik isterler çer-
çevesinde de¤erlendirildi¤i
bu kategorinin kazananlar›
ise flu flekilde oldu:
1. Cem Alt›n›fl›k

RR Armoured Car

2. Boray Yurdakul

Land Rover

3. Ayhan Toplu

Z›rhl› Jeep

KATEGOR‹ 5: 
1/72 Ölçek Askeri 
Kara Araçlar›
1914 y›l› ile günümüz ara-
s›nda, dünyan›n herhangi bir
bölgesinde görev yapm›fl
paletli, yar› paletli, tekerli
tüm z›rhl› ve z›rhs›z askeri
araçlar› kapsayan ve sadece
1/72 ölçekteki maketlerin
yar›flt›¤› bu kategoride, ödül
kazanan isim Cenker Olut
oldu.

KATEGOR‹ 6: 
1/48 Ölçek Askeri 
Kara Araçlar›
Yine 1914’ten günümüze ka-
dar, herhangi bir co¤rafyada
görev yapm›fl ve 1/48 ölçekte
paletli, yar› paletli, tekerli
tüm z›rhl› ve z›rhs›z askeri
araç maketlerinin yar›flt›¤›
bu kategoride afla¤›daki
isimler ödül almaya hak ka-
zand›:
1. Sancar Buhur

Sdkfz.251

2. Tolga Do¤ruer

KV-2

3. Mustafa Önge

KV-1

KATEGOR‹ 7: 
Ölçekli Canland›rma 
(Diorama)
1914 y›l›ndan günümüze ka-
dar, dünyan›n herhangi bir
bölgesinde herhangi bir yerin
ölçekli canland›rmas› olarak
tan›mlanan bu kategoride ya-

r›flan canland›rmalarda, en az
bir adet z›rhl› veya z›rhs›z as-
keri kara arac›n›n yer almas›
esas olarak belirtiliyor. Zemi-
ni, el yap›m› veya haz›r olarak
sat›lan her türlü malzeme
kullan›larak üretilen bütün
ölçeklerdeki canland›rmala-
r›n kat›labildi¤i bu kategoride,
canland›rma üzerinde askeri
araçla birlikte mevcut olabile-
cek her türlü figür, ekipman,
silah, bina, bitki, hayvan, yü-
zey flekilleri ve jeolojik yap›lar
gibi unsurlar da de¤erlendir-
meye tabi tutuluyor. Bu genel
de¤erlendirme kriterlerine
ilave olarak konu ve kurgu;
zaman ve mekânda gerçekçi-
lik; yarat›c› malzeme kullan›-
m› ve sabitleme gibi kriterle-
rin de göz önünde bulundu-
ruldu¤u bu kategorinin kaza-
nanlar› ise flu flekilde oldu:
1. Hakan Alakoç

2. Murat Y›lmazer

3. Aygün Özgür

KATEGOR‹ 8: 
Tarihi ve Askeri Figürler
Tüm tarihsel dönemlere ve
milletlere ait, 1/35 ve üzeri
ölçeklerdeki askeri figürle-
rin kat›labildi¤i bu katego-
ride, figür sunumunun bir-
den fazla figürü içermeme-
si flart› aran›rken figür su-
numunu zenginlefltiren ço-
cuk veya hayvan gibi ta-
mamlay›c› figürler de de-
¤erlendirmeye tabi tutulu-
yor. Bu y›l ilk defa düzenle-
nen bu kategoride ödül al-
maya hak kazanan isimler
de flöyle oldu:
1. Atilla Güç

Alman SS Subay›

2. Ayhan Toplu

Alman Askeri

3. Nöker Han Erk

Sovyet Deniz Piyadesi

Bu 8 kategorinin kazananla-
r›na FNSS yetkilileri ve seçi-
ci kurul üyeleri taraf›ndan
hediyelerinin verilmesinin
ard›ndan, yar›flman›n “En ‹yi
Maket” ödülünü almaya hak
kazanan Boray Yurdakul bir
kez daha sahneye davet
edildi ve akabinde de man-
siyon ödülü almaya hak ka-
zanan Burak Özdil, Emre Ef-
li ve O¤uz Y›lmaz’a ödülleri
takdim edildi.
Davetlilerine güzel bir hafta
sonu etkinli¤i yaflatmak is-
teyen FNSS yetkilileri, ödül
törenini müteakiben bir de
z›rhl› araç gösterisi organi-
ze etmiflti. Gösteride, FNSS
taraf›ndan tasarlanan ve
üretilen SYHK, PARS 6x6,
ZMA ve AZM‹M araçlar› yer
ald›.
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Toplant›y› açan Meclis
Baflkan› Y›lmaz Küçük-
seyhan, May›s ay›nda

düzenlenen bir önceki top-
lant›dan bu yana yaflanan ge-
liflmelerle ilgili, k›sa bir bilgi-
lendirme yapt›. Daha sonra,
Ekonomi Bakanl›¤› Teflvik
Uygulama ve Yabanc› Ser-
maye Genel Müdürü ‹brahim
Uslu kürsüye gelerek yeni
teflvik paketini anlatt›. ‹lk
önce paketin bütünü ile ilgili
bilgileri ileten Uslu, savun-
ma sektörünün yaralanabi-
lece¤i teflviklere özel bir
vurgu yapt›. Bu teflvikler;
stratejik yat›r›m, büyük öl-
çekli yat›r›m ve öncelikli ya-
t›r›m olarak s›ralan›yor.
Bunlar›n d›fl›nda, savunma
sanayisi firmalar› da di¤er
firmalar gibi bölgesel tefl-
viklerden yararlanabiliyor.
Uslu’nun iletti¤i bilgilere gö-
re; savunma sanayisi ile ilgili
bir yat›r›m projesinin; asgari
sabit yat›r›m tutar›n›n 50 mil-
yon liran›n üzerinde olmas›;

yurt içi toplam üretim kapa-
sitesinin ithalattan az olmas›;
yat›r›m›n katma de¤erinin,
asgari yüzde 40 olmas› ve
son bir y›l içerisinde gerçek-
leflen toplam ithalat tutar›-
n›n, 50 milyon dolar›n üzerin-
de olmas› durumunda, bu ya-
t›r›m, stratejik yat›r›m uygu-
lamalar› kapsam›nda de¤er-
lendiriliyor. Stratejik yat›r›m-
lar için; KDV istisnas›, güm-
rük vergisi muafiyeti, vergi
indirimi, sigorta primi iflve-
ren hissesi deste¤i, yat›r›m
yeri tahsisi ve faiz deste¤i ve-
riliyor. Teflvik paketinde 6.
Bölge olarak tan›mlanan ve
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu

bölgelerinin büyük k›sm›n›
içine alan bölgede yap›lan
yat›r›mlar için, ek olarak si-
gorta primi iflçi hissesi des-
te¤i ve gelir vergisi stopaj
deste¤i de sa¤lan›yor. Ayr›ca
500 milyon lira ve üzeri yat›-
r›mlar için, KDV iadesi de
teflvik paketi kapsam›nda
bulunuyor.
Büyük ölçekli yat›r›m teflvik-
leri ise yat›r›m projesinin,
2002/3305 say›l› Karar’›n eki
Ek-3’te yer alan 12 yat›r›m
konusu aras›nda yer almas›
ve 50 milyon liran›n üzerinde
olmak kayd› ile asgari sabit
yat›r›m tutar› flart›n› sa¤la-
mas› halinde söz konusu olu-

yor. Bu teflvik s›n›f›nda da
KDV istisnas›, gümrük vergi-
si muafiyeti, vergi indirim, si-
gorta primi iflveren hissesi
deste¤i ve yat›r›m yer tahsisi
destekleri bulunuyor. Ek ola-
rak, 6. Bölge için, sigorta pri-
mi iflçi hissesi deste¤i ve ge-
lir vergisi stopaj› deste¤i ve-
riliyor.
Öncelikli yat›r›m uygulama-
s›nda; yat›r›m projesinin Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤›
(SSM) taraf›ndan onaylan-
mas› ve yat›r›m tutar›n›n 20
milyon liran›n üzerinde ol-
mas› (test merkezi dahil) ve-
ya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanl›¤› taraf›ndan destek-
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TOBB Savunma Sanayi
Meclisi’nin Gündemi
Mevzuat De¤ifliklikleri Oldu

TOBB Savunma Sanayi Meclisi, 23’üncü ola¤an toplant›s›n›,

14 Eylül’de, Ankara’da gerçeklefltirdi. Toplant›da, Haziran

ay›nda yürürlü¤e giren yeni teflvik paketi ve yine k›sa bir

süre önce yürürlü¤e giren yeni Türk Ticaret Kanunu

hakk›nda bilgilendirme yap›ld›.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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lenen Ar-Ge projeleri netice-
sinde gelifltirilerek patenti
al›nan ürünlerin üretimine
yönelik olmas› durumunda,
bu yat›r›ma, teflvik paketinde
yer alan 5. Bölge teflvikleri
sa¤lan›yor. Bunlar; KDV is-
tisnas›, gümrük vergisi mu-
afiyeti, vergi indirimi, sigorta
primi iflveren hissesi deste¤i,
yat›r›m yeri tahsisi ve faiz
deste¤i olarak s›ralan›yor.

Konu Sorularla 
Derinleflti
Uslu, sunumunun ard›ndan,
toplant› kat›l›mc›lar›n›n so-
rular›na verdi¤i cevaplar
kapsam›nda da çeflitli bilgi-
ler iletti. Teflviklerden yaban-
c› ortakl› flirketler ve kamu
kurumlar›n›n da yaralanabi-
lece¤ini belirten Uslu, kamu
kurumlar› için, baz› destek-
lerin, mevzuat gere¤i uygu-
lanamayaca¤›n› ifade etti.
En çok soru ise öncelikli yat›-
r›mlarda istenen SSM onay›
konusuyla ilgili oldu. Uslu, bu
konuda SSM ile henüz bir
protokol imzalanmad›¤›n›;
di¤er yandan, sürecin bafl›n-
dan beri SSM ile koordinas-
yon halinde çal›flt›klar›n› be-
lirtti. Savunma Sanayii Müs-
teflar Yard›mc›s› Sedat Gül-
do¤an ise bu konuda henüz
bir uygulama yapmad›klar›n›,
baflvurular› de¤erlendirmek

için bir dan›flma kurulu olufl-
turmay› ele alabileceklerini
söyledi. Uslu, SSM onay›n›n,
özellikle çift kullan›ml› ürün-
ler için önemli oldu¤unu;
ürünün yüzde 100’ünün sa-
vunma sanayisine verilmesi-
ni beklemediklerini; asgari
yar›s› kadar gibi makul bir
oran beklentileri oldu¤unu
sözlerine ekledi.
Konuyla ilgili olarak Türk Si-
lahl› Kuvvetlerini Güçlendir-
me Vakf› Genel Müdürü
Hayrettin Uzun da söz ala-
rak, vak›f flirketlerinin büyük
yat›r›mlar›n› daha önceden
gerçeklefltirdi¤ini; sistem
entegratörü flirketlerin, yeni
pazarlara girmeleri duru-
munda yeni yat›r›mlar› dü-
flünebilece¤ini, di¤er firma-
lar›n ise teflvikler konusun-
da flansl› olduklar›n› ifade
etti.

Art›k Göz Önündesiniz
Yo¤un program› nedeni ile
toplant›n›n tamam›na kat›la-
mayan Savunma Sanayii
Müsteflar› Murad Bayar da
bu noktada söz alarak sektö-
re mesajlar›n› iletti. Art›k sa-
nayiden beklentinin, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri (TSK) ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas› oldu¤u-
nu söyleyen Bayar, geçmiflte,
Türk firmalar›n›n, genelde
alt yüklenici olmalar› nedeni
ile son kullan›c›ya pek gö-
rünmediklerini, bugün ise
daha göz önünde olduklar›n›
kaydetti. Bayar, bu yeni dö-
nemde, sektörün, TSK’n›n,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü-
nün ve di¤er kurumlar›n bir
parças› gibi entegre çal›flma-
s› ve kullan›m› ve iflletmeyi
de içeren deste¤i sa¤lamas›
gerekti¤ini; bu deste¤in de
istendi¤i zaman, anl›k olarak

verilmesinin beklendi¤ini, al-
t›n› çizerek vurgulad›. Bu ko-
nuda taviz verilmesinin
mümkün olmad›¤›na dikkat
çeken Bayar, bu sorumluluk-
lar› kabul etmek a¤›r geliyor-
sa bu sektörde olmamak ge-
rekti¤ini; baz› oyuncular›n
mali ve ticari durumlar› ile il-
gili olumsuzluklar› beyan et-
tiklerini; fakat hizmetin, tam
ve zaman›nda verilmesinin,
her fleyin üzerinde oldu¤unu
ifade etti.
Toplant›n›n ikinci yar›s›nda
ise Galatasaray Üniversitesi
Ticaret Hukuku Ana Bilim
Dal› ö¤retim üyesi Dr. S›tk›
Anlam Altay ve Deloitte fir-
mas› denetim uzman› Erdem
Tafl taraf›ndan, yeni Türk Ti-
caret Kanunu ve getirdi¤i ye-
nilikler ayr›nt›l› bir flekilde
anlat›ld› ve konuyla ilgili so-
rular cevapland›r›ld›.
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Ekonomi Bakanl›¤› 
Teflvik Uygulama ve Yabanc› 
Sermaye Genel Müdürü 
‹brahim Uslu

Meclis Baflkan› 
Y›lmaz Küçükseyhan
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Savunma Sanayii Müste-
flarl›¤› (SSM) ile RMK
Marine Gemi Yap›m Sa-

nayii ve Deniz Tafl›mac›l›¤› ‹fl-
letmesi A.fi. (RMK Marine)
aras›nda, 2007 y›l›nda imza-
lanan sözleflme uyar›nca in-
fla edilen Sahil Güvenlik Ara-
ma Kurtarma Gemileri,
SGK.l›¤›na, Türkiye’yi çevre-
leyen denizlerde, arama kur-
tarma faaliyetlerine yönelik;
devriye, kontrol, denetim ve
kirlilik önleme görevlerini,
olumsuz hava ve deniz flart-
lar›nda da yerine getirecek
kabiliyetleri sa¤layacak. S›-
n›f›n›n 4’üncü ve son gemisi
TCSG YAfiAM’›n denize indi-
rilmesi ile projenin önemli
bir kilometre tafl› daha ta-
mamlanarak, her 4 geminin
de operasyonel hale gelece¤i
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Soldan sa¤a: RMK Marine Genel Müdürü
Can Öztürk, Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Bülent Bulgurlu, Savunma
Sanayii Müsteflar› Murad Bayar, 
Sahil Güvenlik Komutan› Tümamiral
Hasan Uflakl›o¤lu, Koç Holding
Savunma Sanayi Di¤er Otomotiv 
ve Bilgi Grubu Baflkan› Kudret Önen 
ve ASELSAN Yönetim Kurulu Baflkan›
Necmettin Baykul

TCSG YAfiAM, 
Yeni Bir Dönemi
Müjdeleyerek Denize
Kavufltu
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi projesinin 4’üncü 
ve son gemisi TCSG YAfiAM, 12 Eylül’de, ‹stanbul Tuzla’da
düzenlenen törenle denize indirildi. Projenin bu aflamas›n›n
baflar›yla bitmesi, hem Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
(SGK.l›¤›)’n›n hem de özel gemi infla sektörünün önünde 
umutla bakabilecekleri bir dönemin habercisi oldu.
Savafl B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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nihai aflamaya bir ad›m daha
yaklafl›lm›fl oldu.
TCSG YAfiAM’›n denize indi-
rilmesi ile ilgili düzenlenen
törende, ilk sözü, Koç Hol-
ding Savunma Sanayi, Di¤er
Otomotiv ve Bilgi Grubu Bafl-
kan› Kudret Önen ald›. Ko-
nuflmas›n›n bafl›nda, tüm ge-
milerle ilgili k›sa bir bilgilen-
dirme yapan Önen, TCSG
DOST, TCSG GÜVEN ve TCSG
UMUT’un deniz kabul test ve
kabul aflamalar›nda bulun-
du¤unu ve 4 gemiyi de 2012
y›l› içinde S.G.K.l›¤›na teslim
etmeyi amaçlad›klar›n› be-
lirtti. Bu teslimatlar ile Türk
özel sektör tersanelerinin
üstlendi¤i en büyük muharip
gemi infla projesini tamam-
lam›fl olacaklar›n›n alt›n› çi-
zen Önen, RMK Marine ola-
rak gerçeklefltirdikleri kalite
ve kapasite yat›r›mlar›yla
geldikleri noktada, askeri
gemi inflas›nda proje üreten,
teknoloji yaratan, infla sonra-
s›nda ürünlerinin servisini ve
bak›m›n› üstlenen bir tersa-
ne konumunda olduklar›n›
ifade etti. Önen, yat›r›mlara
ara vermediklerini, savunma
sektöründe uzmanlaflm›fl in-
san kayna¤›n› daha da gelifl-
tirmek ve daha büyük savafl
gemileri de dahil olmak üze-
re, her türlü askeri platform-
lar› infla etmek için çal›flma-
lara devam ettiklerini de söz-
lerine ekledi. Önen, gelecek
projeleri ile ilgili de bilgi ak-
tard›. Halen ihale de¤erlen-
dirme süreci devam eden,
havuzlu ç›karma gemisi pro-

jesinde, RMK Marine’nin öz-
gün yerli tasar›m› ile teklif
verdi¤ini; M‹LGEM projesinin
devam› olan M‹LGEM-S pro-
jesi için de SSM taraf›ndan
teklif istenen 2 tersaneden
birisi olduklar›n› belirten
Önen, Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Gemisi projesinin,
bu büyük projelere haz›rlan-
mak için çok önemli bir de-
neyim oldu¤unu söyledi.
Önen, sözlerini, en k›sa za-
manda projenin ilk gemisi
TCSG DOST’un teslim töre-
ninde buluflmak dile¤ini ifa-
de ederek tamamlad›.

SGK.l›¤› Örnek Bir 
Seviyeye Ulaflt›
Daha sonra kürsüye, Sahil
Güvenlik Komutan› Tümami-
ral Hasan Uflakl›o¤lu geldi.
Konuflmas›n›n bafl›nda, gü-
nümüzün öncelikli gündem
maddeleri aras›nda yer alan;
güvenlik, enerji, ulaflt›rma,
küresel ›s›nmaya ba¤l› iklim
de¤iflikli¤i ve çevrenin ko-
runmas› gibi konular›n, dev-
letleri denizleri daha fazla
kullanmaya sevk etti¤i tespi-
tini dile getiren Uflakl›o¤lu,
tüm bu geliflmelerin, deniz-
lerde güvenlik ile can emni-
yetini sa¤lamak ve idame et-
mekten sorumlu tek profes-
yonel kolluk kuvveti olan
SGK.l›¤›n›n görevlerinin kap-
sam›n› derinlefltirdi¤ini ve
mevcut yap›s›n›n güçlendiri-
lerek korunmas›n›n bir ge-
reklilik haline getirdi¤ini ifa-
de etti. Uflakl›o¤lu, SGK.l›¤›-
n›n, kuruldu¤u 1982 y›l›ndan

itibaren, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›)’n›n
sa¤lad›¤› sonsuz destek ile
sürekli bir geliflim gösterdi-
¤ini, komutanl›¤›n bugün
profesyonel kuvvet yap›s›,
denizci perspektifi yüksek
personeli ve milli gemi infla
sanayisinin geliflimine para-
lel olarak özellikle son 10 y›l-
d›r sahip oldu¤u ça¤dafl,
güçlü platformlar› ile 7 gün
24 saat tüm denizlerde bafla-
r› ile görev yapt›¤›n› belirtti.
Komutanl›¤›n, bu özellikleri
ile Avrupa Birli¤i ülkelerinin
komutanl›klar› aras›nda ör-
nek bir seviyeye ulaflt›¤›n›
vurgulayan Uflakl›o¤lu, dün-
yadaki sahil güvenlik komu-
tanl›klar›n›n platform mo-
dernizasyonlar›na da örnek
olduklar›n› söyledi. Uflakl›o¤-
lu, özellikle milli gemilerin
yurt d›fl›na sat›lmas› ile bu
gemilere e¤itim deste¤i ve-
rerek, Türk d›fl politikas›na
destek sa¤layacaklar›n› da
sözlerine ekledi.

Deniz Platformu 
Projelerinde 
Önümüz Aç›k
Kürsüye son olarak, Savun-
ma Sanayii Müsteflar› Mu-
rad Bayar geldi. Ülke sa-

vunmas›nda ve çevre deniz-
lerinin güvenli¤inin sa¤lan-
mas›nda kritik görevleri
olan Dz.K.K.l›¤› ve SGK.l›¤›
gemilerinin Türkiye’de infla
edilmesinin, hedeflerinden
birisi oldu¤unu ve bu hedef
do¤rultusunda, Tuzla bölge-
sinde bir çok proje yürüttük-
lerini belirten Bayar, bu pro-
jelerde, son derece baflar›l›
sonuçlar ald›klar›n› söyledi.
Bayar, söz konusu projelerin
tutar›n›n yaklafl›k 2 milyar
dolar oldu¤unu, projelerdeki
yerli katk› oran›n›n ise yüzde
60’tan fazla oldu¤unu kay-
detti. Havuzlu helikopter ge-
misi, M‹LGEM gibi önemli
projelerin de gündemde ol-
du¤unu ve ihalelerinin de-
vam etti¤ini hat›rlatan Bayar,
Tuzla bölgesini destekleme-
ye ve milli çözümler sunma-
ya devam edeceklerini ve ar-
t›k su üstü gemilerde, tüm
ihtiyaçlar›n yurt içinden kar-
fl›lanabilece¤ini öngördükle-
rini vurgulad›.
Tören, plaket takdimi ile de-
vam etti ve geminin Sahil
Güvenlik Komutan› Tümami-
ral Hasan Uflakl›o¤lu’nun efli
Ülkü Uflakl›o¤lu taraf›ndan,
plaketi çak›larak denize indi-
rilmesi ile sona erdi.
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TCSG YAfiAM’›n Teknik Özellikleri

Boy : 88,6 m
En : 12,2 m
Deplasman : 1700 ton
Su Çekimi : 3,5 m
Motor : 2 adet dizel, 2 adet flaft hatt›, 

2 adet kontrol edilebilir kanatl› pervane
Azami Sürat : Saatte 22 deniz milinin üzerinde 
Seyir Sias› : 3000 mil (Saatte 15 deniz mili 

ekonomik sürat ile)
Personel : 72 + 20
‹kmal Yap›lmaks›z›n Görev Süresi : 15 gün
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Bu makalede, “fiakir Zümre, ‹lk Silah Fabrikatörü”
isimli kitap vesilesiyle milli tarihimiz ve ulusal
sanayimizde, bir özel savunma sanayisi giriflimi
sayesinde gerçeklefltirilen “ilk”ler hakk›nda
ö¤renilenler ile bu ö¤renilenlerin etkisiyle
hat›rlananlar ve planlanan gelecek 
çal›flmalar› anlat›lm›flt›r.

Türkiye'de, Endüstrinin 
Gelifliminde ‹z B›rakanlar: 

fiakir Zümre

Kitap Sayesinde Ö¤rendiklerim, Hat›rlad›klar›m
Meslektafl›m ve eski bir dostum ile Eylül ay› içinde, genel ifl
yaflam›n› ve geliflmeleri de¤erlendirdi¤imiz bir ö¤le yeme¤in-
de, kendisinin, “fiakir Zümre kimdir?” sorusuna, hiç düflün-
meden “soba imalatç›s›” yan›t›n› vermifltim…
Dostum, son günlerde okudu¤u bir kitaptan, fiakir Zümre’nin;
1925-1970 y›llar› aras›nda, Haliç’teki özel mülkü fabrikas›nda,
zaman›n geliflmifl teknolojilerini kullanarak yapt›¤› üretimleri,
sat›fllar› ve hatta 1937’de bafllayan ihracat faaliyetleri ile Türk
Savunma Sanayisi’nin öncü giriflimcisi, ilk mühimmat (cepha-
ne) ve silah fabrikatörü oldu¤unu ö¤rendi¤ini söyledi¤inde,
olanaklar›m ölçüsünde, mesle¤imin tarihine de ilgi duyan bir
mühendis olarak yüzümün k›zard›¤›n› hissettim.

Benzer bir duyguyu, y›llar önce Vecihi Hürkufl ve Nuri Demira¤ ile
ilgili detay bilgileri duyup bu yönde baz› araflt›rmalar yap›nca ve
özellikle de bu alanda baz› belge ve foto¤raflar› biriktiren ve ser-
giler açan genç bir Amerikal›n›n arflivini ve bilgisini görünce tat-
m›flt›m…
Neden bilmiyorum?
Asl›nda, y›llar önce “Türkiye'de Endüstrinin Gelifliminde ‹z B›-
rakanlar” ad›n› verdi¤im bir projenin planlama aflamas›nda,
kendisi ile bizzat görüflme flans›na sahip oldu¤um, Türkiye’de
turizm ve havac›l›¤›n geliflmesine öncü olmufl ve büyük katk›
sa¤lam›fl bir büyü¤ümün, “Türk milletinin uyum sa¤lama ka-
biliyeti çok yüksektir; ancak geçmifline merakl› de¤ildir.” sap-
tamas›, bu tip eksikliklerimi aç›kl›yordu. Geçmifle merakl› de-
¤ildik; ö¤renim ve mesleki geliflim süreçlerimizde de bu yön-
de güdü veya etki de mevcut de¤ildi.
Atilla Oral’›n, 13 y›ll›k bir gayretle haz›rlad›¤›, “fiakir Zümre, ‹lk
Silah Fabrikatörü” isimli kitab› takip eden günlerde edindim. Bu
tip yay›nlar ile bu yönde eksikli¤imiz bir nebze de olsa gideriliyor,
bu yay›nlara gösterilen ilgi benzer çal›flmalar› da tetikliyordu.
Kitap, fiakir Zümre’yi; 27 Ekim 1913 tarihinde Sofya Türk Askeri
Ataflesi olarak atanan Kurmay Binbafl› Mustafa Kemal Bey
(ATATÜRK) ile bu görev süresi içinde arkadafll›¤›n› ve Bulgar siya-
si ve askeri hayat›n› özetleyerek bafll›yor. Devam›nda, “Türk Me-
vad-› Harbiye ve Madeniye Fabrikas›” ile ilgili pek çok detay var…
Kitaba göre;
� Türkiye'nin savunma sanayisi alan›nda üretim yapan ilk ve

en büyük özel sektör tesisi Türk Mevad-› Harbiye ve 
Madeniye Fabrikas›;
� Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iflaret 

ve irflad› ile,
� Türk giriflimci fiakir Zümre taraf›ndan,
� Tamam› yerli sermaye ile,
� ‹stanbul’un iflgali s›ras›nda harap edilen 

Haliç - Karaa¤aç bölgesindeki Tapa Fabrikas› 
enkazlar› üzerine,

� 1925 y›l›nda,
kurulmufltur.
� Fabrikan›n kurucusu fiakir Zümre;

� 1885 y›l›nda, Varna’da do¤mufltur.
� ‹lk ve ortaokulu Varna'da bitirdikten sonra, lise ve 

yüksek e¤itimini Cenevre'de tamamlam›fl ve 
1908'de Cenevre Hukuk Fakültesinden mezun olmufltur.

Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
*Uçak Mühendisi

Türkiye’nin ilk
özel sektör silah
ve cephane 
fabrikas›n›n
ürünleri. Türk
Sanayii Madeniye
Fabrikas›
taraf›ndan
üretilen 1000 kg,
500 kg, 300 kg’l›k
bombalar. 
(Y›l 1939)



� Mareflal Fevzi Çakmak'›n akrabas›d›r.
� Birinci Dünya Savafl›’nda, Varna Türk milletvekili olarak
Bulgaristan Meclisi Sobranya’da, Türk az›nl›¤›n Varna 
Mebusudur.
� O y›llarda, Sofya'da görevli bulunan, Türk Askeri Ataflesi

Mustafa Kemal Bey ile yak›n arkadafll›k kurmufltur. Bu
arkadafll›k ve dostluk, Türkiye'nin Ulusal Ba¤›ms›zl›k
Savafl› y›llar›nda da artarak devam etmifltir.

� Yurt d›fl›ndan gönderilmesini sa¤lad›¤› silah, cephane ve
“‹malat-› Harbiye" konusunda uzman, usta ve 
teknisyenlerle Anadolu'da ba¤›ms›zl›k savafl› veren 
ulusal güçlere hizmet etmifltir. Bu hizmetlerinin 
karfl›l›¤›nda, TBMM taraf›ndan, “‹stiklâl Madalyas›” 
ile ödüllendirilmifltir.

� Büyük zaferin kazan›lmas›ndan ve cumhuriyetin 
ilan›ndan sonra, Bulgaristan'dan ayr›larak 
Türkiye'ye gelmifltir.

� Makedonya ve Bulgaristan'dan getirilen usta ve
teknisyenler ile faaliyetine bafllayan Türk Mevad-› Harbiye
ve Madeniye Fabrikas› taraf›ndan,
� Türk Hava Kuvvetlerine ait ilk bombard›man uçaklar›n›n

kulland›¤›; 100 kg, 300 kg, 500 kg ve 1000 kg’l›k 
ilk bombalar›n büyük bir bölümü ve çeflitli yang›n 
bombalar›, seri olarak üretilmifltir.

� K›sa bir sürede yerli usta ve iflçiler yetifltirilerek 
1930'lu y›llarda, fabrikan›n tüm personelinin Türklerden
oluflmas› sa¤lanm›fl ve ürün yelpazesi geniflletilmifltir.

� Bombalara ait aç›klama ve kullan›lma usulleri, 
teknik ekibi taraf›ndan projelendirilerek "tarifnameleri"
haz›rlanm›fl ve 1939 y›l›nda kitap olarak yay›mlanm›flt›r.

� Türk ordusuna ait ‹malat-› Harbiye Fabrikalar› ile 
müflterek silah üretimi ve revizyonlar yap›lm›flt›r.

� Türk Deniz Kuvvetlerinin gereksinimi olan, çeflitli 
boylardaki su bombalar› ve cephaneler üretilmifltir.

� Türk Kara Kuvvetlerinin gereksinimi olan, silah ve 
cephaneler, e¤itim bombalar›, iflaret ve ayd›nlatma 
fiflekleri ve bu fiflekleri atefllemeye yarayan silahlar, 
seri olarak üretilmifltir.

� Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve M›s›r’dan siparifller
al›nm›fl ve yurt d›fl›na sat›fl gerçeklefltirilmifltir.

� Yunan ordusunun "bomba" gereksinimini 
karfl›lamak üzere, 1937 y›l›n›n fiubat ay›nda, Yunanistan 
ile yap›lan 1,5 milyon liral›k "‹fl Sözleflmesi", 

Türkiye'de büyük bir ekonomik zafer olarak 
de¤erlendirilmifl ve gazetelerimizin birinci sayfalar›nda,
“Harp Sanayimizin Büyük Bir Zaferi” bafll›¤› ile 
yer alm›flt›r.

� Dönemin Yunanistan Baflbakan› General Metaksas; 
"Bombalar›n iyili¤ine oldu¤u kadar, ne bizim taraf›m›zdan
Türkiye'ye ne de Türkiye taraf›ndan bize karfl› 
kullan›lmayaca¤›na da itimad›m›z vard›r." demecini 
vermifltir.
� ‹kinci Dünya Savafl s›ras›nda uluslararas› ulafl›m 

yollar›n›n kapal› ve abluka alt›nda olmas› dolay›s›yla 
fabrikan›n hammadde, teknik alet ve makine 
gereksinimleri karfl›lanamamas›na ra¤men, çal›flan 
say›s› da artt›r›larak yo¤un bir biçimde çal›flm›flt›r.

� ‹kinci Dünya Savafl›'n›n bitmesi ve Türkiye'ye yap›lan 
Amerikan silah yard›mlar›ndan sonra, fiakir Zümre 
Fabrikas›, savunma sanayisi iliflkili üretimlerine 
son vermek zorunda kalm›flt›r.

� Bu tarihten sonra, bu fabrikada tar›m aletleri, kumbara,
pik malzemeden yap›lm›fl s›hhi tesisat ve elektrik 
malzemeleri üretimine devam edilmifltir.

� Mazotla çal›flan ve 5 beygir gücündeki ilk motorun da 
üretildi¤i ilk Türk özel sektör fabrikas›nda, "fiakir Zümre"
ad›n› belleklerde yer eden bir marka haline getiren 
sobalar üretilmifltir.

� fiakir Zümre sobalar›, Türk halk›n›n sosyal s›n›flar›n›n 
zevk ve gereksinimine göre üretilmifltir.
� fiakir Zümre soba klasikleri bafl›nda Zonguldak, 

Zümre, A¤açl›, Alman, Çiftlik ve Köylü modelleri 
gelmektedir.

� Halk aras›nda "kuzine" denilen, f›r›n olarak da 
kullan›labilen soba, en çok ilgi gören modellerden 
biridir.

� Fabrika, 1946 Haziran'›nda, Türk Sanayii Harbiye ve 
Madeniye Fabrikas› Zümre Zade Anonim fiirketi’ne 
dönüfltürülmüfltür.

� Kurucusu fiakir Zümre'nin, 16 Haziran 1966'da yaflam›n›
yitirmesinden sonra, Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye
Fabrikas› Zümre Zade Anonim fiirketi, 1970 y›l›nda 
kapat›lm›flt›r.

Ö¤rendim ki; silahl› (hava, kara ve deniz) kuvvetlerimize mü-
himmat ve silah üretmek üzere bafllayan süreç, zaman içinde
de¤iflen çevre ve pazar flartlar›n›n da etkisi ile;
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fiakir Zümre
Fabrikas›’nda 
kaynak yaparak
çal›flan 
bir Türk k›z›
(30’lu y›llar)



� Ziraat (selektör, t›naz makinesi, harman makinesi, 
arpa ezme makinesi, motor ve ilgili yedek parçalar› gibi)
makine ve aletleri,

� ‹nflaat (pik boru, rezervuar, sifon, tu¤la gibi) malzemeleri,
� Elektrik (ütü, ocak gibi) malzemeleri,
� Is›tma (sobalar gibi) gereçleri,
� Bakalit malzemeler,
� Döküm ve madeni (kilit, mentefle, pres, mengene, torna,

alarm düdükleri, fiflekler, kumbara gibi) eflyalar,
alanlar›nda üretimi, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetleri kapsam›flt›r.
Ve fark ettim ki; fiakir Zümre’nin savunma sanayimizin ilk özel
giriflimcisi ve “Türk Mevad-› Harbiye ve Madeniye Fabrikas›”n›n
da ilk özel savunma sanayisi kuruluflu olmas›n›n yan›nda,
� Budevski kardefller, Makedonya ve Bulgaristan’dan gelen

iflgücü, veri, bilgi ve bilit sayesinde gerçeklefltirilen 
teknoloji transferi,

� Detayl› standartlar›, belirli yönetim ve üretim 
süreçleri,

� Sanayi faaliyetlerinde temel emniyet ve güvenlik 
uygulamalar›,

� Üretimin yan›nda, sat›fl sonras› hizmetler ve da¤›t›m a¤› ile
de¤er zinciri yönetimi,

� Savunma sanayisi ürünü ihracat› ve bu ihracat›n 
uluslararas› siyasete etkisi,

� 5 beygir gücünde üretilen mazotlu motor,
� Pazarlama ve halkla iliflkiler faaliyetleri,
� Sivil savunma organizasyonu ve faaliyetleri,
� Sosyal sorumluluk faaliyetleri,

� Sat›fl yap›lan bölgede, ürünün kullan›m ekonomisine ve
müflterinin al›m gücüne göre flekillendirilen ürünler,

gibi konularda da “ilk”ler yaflanm›flt›r.
Bir dostlu¤un oluflturdu¤u güvenle bafllayan bir yolda, bu gü-
veni sarsmadan ve gelifltirerek elde edilen baflar›dan al›nma-
s› gereken derslerin yan›nda, bu kitapta yer alan;
� Kritik ve tehlikeli üretim süreçleri içinde do¤rudan 

görev alm›fl kad›nlar›m›z,
� Fabrika nizamnamesi ve broflürler,
� Sporculara sa¤lanan destekler ve ödüller,
� Çocuklu¤umuzun rüyas› kumbaralar,
ile ilgili belgeleri ve foto¤raflar›, sürekli hat›rlayaca¤›m.
Ruhunuz flad olsun; ›fl›klar içinde uyuyun fiakir Zümre ve 
çal›flma arkadafllar›... An›n›z önünde sayg› ile e¤ilir, bu kitab›n
yazar› Atilla Oral’a teflekkür ederim.
Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›m›z›n yeni binas›nda, bir toplant› salo-
nuna, “fiakir Zümre” ad›n›n verilmesi ile gösterilen anlaml› vefay›
ö¤renmek, gecikmifl bireysel fark›ndal›¤›m›n üzüntüsünü azaltsa da
bu k›sa de¤erlendirmeyi yapmay› ve paylaflmay›, olanaklar›m ölçü-
sünde benzer çal›flmalara devam etmeyi de görev kabul ettim.
Bu tip çal›flma ve yay›nlar›n, ilgili mesleki ö¤renim süreçleri
içinde yer alaca¤› günleri de yaflayabilmek umudu ile…

ANAL‹Z

KAYNAKÇA
1. A. ORAL; "fiakir Zümre, ‹lk Silah Fabrikatörü"; Demkar Yay›nevi; Ocak 2012; ‹stanbul.
2. C. EREL; “Türkiye'de Endüstri Gelifliminde ‹z B›rakanlar”; 2009; ‹stanbul.
3. G. fi‹MfiEK; "Milli Bir Hüzün: fiakir Zümre"; HaberTürk Gazetesi; 9 fiubat 2012.
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Dünya denizlerinde kayda de¤er bir donanma gücü ile
bayrak gösteren ABD’nin, bu gösterinin büyüklü¤ü ile

do¤ru orant›l› olarak bir lojistik zincir de kurmas› gerekiyor.
Bu lojistik zincirde tafl›nanlar›n bafl›nda ise yak›t geliyor. 
ABD Deniz Kuvvetleri,  2011 mali y›l› içerisinde, yaklafl›k 
2 milyar 271 milyon litre (600 milyon galon) yak›t›, 15 tanker
gemisi kullanarak görev yapan gemilerine ulaflt›rd›. 
Bu emek yo¤un ve maliyetli lojistik süreci ortadan kald›rmak
için kollar› s›vayan ABD Deniz Kuvvetleri Araflt›rma
Laboratuvar› (Naval Research Laboratory / NRL), deniz
suyundan karbondioksit (CO2) ve hidrojen (H2) elde ederek,
bunlar› JP-5 jet yak›t›na dönüfltürmeyi hedefliyor.
Karbondioksit’in deniz suyundaki yo¤unlu¤unun havadan 
140 kat fazla olmas› ve deniz suyundan karbondioksitin elde
edilmesi s›ras›nda hidrojenin de yan ürün olarak ortaya
ç›kmas›, NRL’nin çal›flmalar›n› kolaylaflt›ran etmenler aras›nda
yer al›yor. Karbondioksit ve hidrojen kullan›larak yak›t elde
edilmesi ise ‹kinci Dünya Savafl›’nda Almanlar taraf›ndan da
uygulanan, uzun y›llard›r bilinen yöntemlere dayan›yor.
2009 y›l›nda yapt›¤› denemelerde, ticari olarak sat›lan bir
klordioksit hücresi (cell)’ni ve bir elektro-iyonsuzlaflt›rma
hücresini modifiye ederek elektro-kimyasal bir asitlefltirme
hücresi elde eden NRL, bu hücreyi kullanarak, pH seviyesi
6’n›n alt›ndaki deniz suyundan, karbondioksit ve yan ürün
olarak da hidrojen elde etmeyi baflard›. Bu çal›flmalar›n›,
asitlefltirme hücresi konfigürasyonu, deniz suyu kompozisyonu,
suyun ak›fl oran› ve pH seviyesi gibi parametrelerin etkilerini
ölçerek ilerleten NRL, yak›t elde etme süreci için yeterince
karbondioksit ve hidrojen sa¤layacak bir cihaz gelifltirmeyi
baflard›. NRL taraf›ndan 24 Eylül’de yap›lan aç›klamada,
Meksika Körfezi’nden getirilen deniz suyu ile yap›lan 
denemelerin baflar›l› oldu¤u ve sistemin, JP-5 yak›t›n›n 
1 galonunu (yaklafl›k 3,8 l), 3 ila 6 dolar aras›nda bir maliyetle
elde edebilece¤i bildirildi. (Kaynak: NRL)

Deniz Suyundan Jet Yak›t›

Haz›rlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

Is› Olarak Kaybedilen Enerji, Elektrik Olarak Geri Kazan›lacak

Motor ve türbin gibi yak›t›

yakarak hareket enerjisi

elde eden sistemlerde, yanma

ile elde edilen enerjinin

yaklafl›k üçte ikisi harekete

dönüflmeyerek, ›s› fleklinde

aç›¤a ç›k›yor ve bundan

yararlanmak mümkün

olmuyor. Bilim insanlar› ve

mühendisler de uzun y›llard›r,

bu ›s›dan yararlanmay› hayal

ediyor. Bu süreçte gelecek

vaat eden teknoloji olarak

görülen, ›s›y› elektrik enerjisine

dönüfltürme teknolojisi ise

yeterince verimli bir 

termo-elektrik malzeme

bulunamamas› nedeniyle

uygulamaya geçememiflti.

ABD’nin Northwest Üniversitesi

araflt›rmac›lar›n›n bulduklar›

yeni bir malzeme, tüm 

bunlar› de¤ifltirebilir. Nature

Dergisi’nin 20 Eylül tarihli

say›s›nda yay›nlanan

makalede, araflt›rmac›lar,

kurflun telürür adl› yar›

iletken maddenin, en verimli

termo-elektrik malzeme

oldu¤unu aç›klad›lar. Kurflun

telürür kullanan bir sistemin,

›s› olarak at›lan enerjinin

yüzde 15 ila 20’sini elektri¤e

çevirebilece¤ini belirtiliyor.

Araflt›rmac›lar, maddenin en

iyi performans›, 400 ila 600
o
C

s›cakl›¤›n bulundu¤u 

ortamlarda gösterdi¤ini

belirlediler. Böylece, 

otomobillerde, a¤›r sanayi

tesislerinde ve gemi gibi

büyük motor ve türbinlerin

sürekli çal›flt›r›ld›¤› araçlarda,

at›k ›s›dan elektrik elde

edilmesinin önü aç›lm›fl oldu.

Uzmanlar, sivil alanda

geliflen bu teknolojinin,

askeri uygulamas›n›n da

mutlaka görülece¤i

konusunda birlefliyor.

(Kaynak: Northwest 

Üniversitesi)

©
M

er
co

u
ri

 K
an

at
zi

d
is

©
N

R
L



71

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Ekim 2012

Bulut biliflim 
teknolojilerinin

yayg›nlaflmas› ile daha da
kritik hale gelen bilgisayar
güvenli¤i ile ilgili yenilikçi 
bir çözüm önerisi, Eylül
ay›nda, The University of
Texas at Dallas (UT Dallas)
araflt›rmac›lar›ndan geldi.
Araflt›rmac›lar, “alan 
yolculu¤u” ad›n› verdikleri
yöntemle, bir bilgisayar›n
(hedef bilgisayar) herhangi
bir andaki durum bilgisini ve
tüm belle¤ini, a¤ üzerinden
otomatik olarak güvenli bir

bilgisayara aktarmay› ve
hedef bilgisayar›, bu güvenli
ortamda inceleyerek zararl›
yaz›l›m ve virüs izi

araflt›rmay› öneriyor.
Böylece, hedef bilgisayar›,
bu bilgisayara korsanlar
taraf›ndan yap›labilecek 

herhangi bir müdahale
olmaks›z›n inceleme f›rsat›
do¤uyor. Bu yöntemin bir
di¤er avantaj› ise hedef 
bilgisayar›, güvenli 
bilgisayarda bulunan haz›r
güvenlik araçlar› ile 
incelemenin mümkün
olmas›. Hatta güvenli 
bilgisayar, hedef bilgisayarla
ayn› araçlar› kullan›yor 
olabilir. Ayr›ca bu yöntemi,
co¤rafi olarak birbirinden
ayr› bilgisayarlar kullanarak
uygulamak da mümkün.
(Kaynak: UT Dallas)

Y ang›n ve deprem gibi olay ve felaketlerde, ekiplerin 
müdahale etti¤i binalar›n planlar›n›n elde edilmesi, 

müdahale çal›flmalar›n› kolaylaflt›racak bir etmen. ABD’de
bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts
Institute of Technology / MIT) araflt›rmac›lar›, kiflilerin
gö¤sünde tafl›yaca¤› ve binada dolaflt›kça, binan›n plan›n›
ç›kartacak bir cihaz gelifltirdi. Gelifltirilen cihaz, ana alg›lay›c›
olarak lazer mesafe bulucu kullan›yor. Enstitü taraf›ndan 

24 Eylül’de yap›lan aç›klamada, enstitü yerleflkesinde yap›lan
denemelerde, cihaz›n, binan›n plan› ile ilgili bilgileri, 
bir konferans odas›nda bulunan bir dizüstü bilgisayara 
iletti¤i ve odada bulunanlar›n, binan›n plan›n›n bilgisayarda 
flekillendi¤ini gördükleri bildirildi. Araflt›rmac›lar›n cihaz›
gelifltirirken yaflad›klar› en büyük sorun ise cihaz›n bir insan
taraf›ndan tafl›nmas› oldu. Benzer bir cihaz› tafl›yan bir robotun
hareketlerinin genli¤i daha düflük olurken, cihaz›n insan
hareketlerinden daha çok etkilendi¤ini saptayan
araflt›rmac›lar, robotlarda ifllerini daha da kolaylaflt›ran ve
robotun hareketinin miktar›n› ölçen alg›lay›c›lar oldu¤unu da
belirtiyor. Araflt›rmac›lar, insan hareketleri ile ilgili bilgilerin
iletilebilmesi için cihaza dönüölçer ve ivmeölçerler eklediler,
böylece lazer mesafe bulucunun daha iyi sonuçlar 
üretebilmesini sa¤lad›lar. Araflt›rmac›lar›n karfl›laflt›¤› bir di¤er
sorun da kat bilgisi oldu. Cihaz› tafl›yan kiflinin hangi katta
oldu¤unun tespit edilebilmesi için bulunan çözüm ise oldukça
basit: barometre kullanmak. Araflt›rmac›lar, barometre 
bilgisinin, böyle bir kullan›mda ifle yaramas›n›n kendilerini de
flafl›rtt›¤›n› belirtiyor. Cihaz ayr›ca bir de kamera tafl›yor. 
Bu kameran›n çekti¤i görüntüler, görüntü iflleme algoritmalar›
yard›m› ile binadaki cisimlerin 3 boyutlu flekillerinin 
oluflturulmas›nda kullan›l›yor. Her ne kadar MIT bu çal›flmay›
sivil amaçlarla yapm›fl olsa da proje, ABD Hava Kuvvetleri ve
ABD Deniz Kuvvetleri Araflt›rma Kurumu taraf›ndan 
desteklendi. (Kaynak: MIT)

Alan Yolculu¤u, Bilgisayarlar› Daha güvenli Hale Getirecek

Bina Plan›, Dolaflt›kça
Ortaya Ç›kacak
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ABD Kara Kuvvetleri, 19 Eylül’de yay›nlad›¤› bilgi istek doküman› ça¤r›s› ile 

endüstriden insans›z hava arac› (‹HA) savunmas›nda kullan›labilecek çözümlerle

ilgili bilgi talep etti. Kara birliklerinin, mevcut ve gelecekte gündeme gelebilecek

formasyonlar›nda görev yapabilmesi istenen çözümün ele almas› talep edilen konular

aras›nda; h›zl› tespit için komuta ve alg›lay›c› sistemleri, tan›mlama ve s›n›flama 

sistemleri, karfl› taraf›n ‹HA kullan›m›n› engelleyecek ya da bu ‹HA’lar› önleyecek 

elektronik sistemler ve ‹HA’lar› tahrip edecek sistemler yer al›yor. ‹lgilenen kurum ve

kurulufllar›n, en fazla 8 sayfal›k bilgi dokümanlar› ile baflvuruda bulunmas›n› talep

eden ABD Kara Kuvvetleri, önerilen çözümleri, Black Dart 2013 tatbikat›nda ve 

di¤er çal›flmalar›nda denemeyi planl›yor. (Kaynak: www.fbo.gov)

‹HA’lara Karfl› Hava Savunmas› Gündemin 
Üst S›ralar›na T›rmanmaya Bafllad›

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

Avrupa Siber Güvenlik Ay› Projesi, “Bilinçli Ol, Güvenli Ol” 
(Be Aware, Be Secure) slogan› ile ENISA (European

Network and Information Security Agency / Avrupa A¤ ve Bilgi
Güvenli¤i Kurumu) öncülü¤ünde, 1 Ekim’de bafllad›. Projenin
amac› ise kat›l›mc› ülkelerde, vatandafllara siber güvenlik 
bilincinin kazand›r›lmas›; siber tehditlere karfl› bak›fl›n 
de¤ifltirilmesi; e¤itim, güvenlik, rekabet ve pratikler ile ilgili 
bilgilerin güncellenmesi olarak s›ralan›yor. ‹lk pilot çal›flmaya
Çek Cumhuriyeti, ‹ngiltere, ‹spanya, Lüksemburg, Norveç,
Romanya, Portekiz ve Slovenya kat›l›yor ve her ülke, 
siber bilinçlendirme için çeflitli faaliyetler düzenliyor. 
Gerçeklefltirilecek faaliyetler aras›nda; televizyon ve radyo
reklamlar›, sosyal medya üzerinde kampanyalar, çeflitli 
bulmacalar ve hediyeler, konferanslar, makaleler ve fuarlar 
yer al›yor. Faaliyetlerle ilgili 23 farkl› dilde haz›rlanan çeflitli
görsel ve dokümanlara https://www.enisa.europa.eu/
activities/cert/security-month/ecsm-material adresinden
ulafl›labilir. (Kaynak: ENISA)

ENISA’n›n siber tehditlere karfl› yürüttü¤ü çal›flmalar, bu dönemde h›z kazand›. 4 Ekim’de
yap›lan aç›klamada, 300’den fazla siber güvenlik uzman›n›n, ikinci defa Avrupa genelinde

yo¤un siber atak çal›flmas› yapt›¤› bildirildi. Bu çal›flman›n amac›, üç ana bafll›k alt›nda topland›:
� Avrupa Birli¤i’nde bulunan devlet kurumlar› aras›nda bilgi ak›fl›,
� Prosedürler ve çal›flan mekanizmalar›n verimlili¤i ve ölçeklendirilmesinin testi, kamu ve özel

kurulufllar aras›nda ifl birli¤inin ölçümlenmesi,
� Büyük ölçekli bir olay halinde, problemlerin ve boflluklar›n tespiti. 
Çal›flma, toplam 25 ülkenin aktif kat›l›m› ve 4 ülkenin de incelemesi ile gerçeklefltirildi. 5 Ekimde
aç›klanan ilk sonuçlara göre; testin baflar›l› oldu¤u bildirildi. Ana hatlar› ile kurumlar aras›nda
iletiflimin, ülkeler aras›nda fark gösterdi¤i; simülasyonun oldukça gerçekçi oldu¤u ve çal›flmaya
özel kurumlar›n katk›s›n›n yüksek oldu¤u aç›kland›. Raporun tamam›n›n ise y›l sonunda 
aç›klanmas› planlan›yor.

ABD Ulusal Standartlar
ve Teknoloji Enstitüsü

(National Institute of
Standards and Technology /
NIST), 2 Kas›m 2007’de
bafllayan ve SHA-3 
(Secure Hashing Algorithm
3 / Güvenli Karma
Algoritmas› 3) olarak
adland›r›lan yeni özet (hash)
algoritma yar›flmas›n›n
kazanan›n›, 2 Ekim’de
duyurdu. Yar›flmay› kazanan
ve oldukça kompakt bir
yap›ya sahip olan Keccak
adl› algoritman›n, özellikle

bütünleflik sistemlerde ve
ak›ll› cihazlarda
kullan›lmas› planlan›yor.
2007 y›l›nda bafllayan
yar›flmaya, toplam 64 farkl›
baflvuru yap›lm›fl; 51 tanesi
ilk aflamay›, 14 tanesi de
ikinci aflamay› geçmiflti. 
9 Aral›k 2010’da ise BLAKE,
Grøstl, JH, Keccak ve Skein
olarak adland›r›lan 
5 algoritma, üçüncü
aflamaya kalm›flt›.
FIPS 180-4 standard›nda
belirlenmifl özet 
algoritmalar›n say›s›n›n,

SHA-3 ile birlikte, artmas›
bekleniyor. Çeflitli güvenlik
özelliklerini sa¤layan bir
özet fonksiyon olan Hash
ad› verilen kriptografik
fonksiyon, veriyi, özet
de¤erini denilen, belirli
uzunlukta bir bit dizisine
dönüfltürür. Daha önce özet
ç›kart›lan veride herhangi
bir de¤ifliklik oldu¤unda,
yeni özet de¤erinin 
eskisinden farkl› olmas›
gerekti¤i yaklafl›m›ndan
hareket edilen bu tür 
algoritmalar, genellikle

dosyalar›n parmak izi
al›nmas› sürecinde ve
mesaj do¤rulama kodu
olarak kullan›l›yor.
(Kaynak: NIST, Wikipedia)

� Japon medyas›nda 19 Eylül’de yer alan haberlere göre;

Japon hükümetinin, Senkaku adalar› ile ilgili 

11 Eylül’de ald›¤› karar› protesto eden Çinliler,

Japonya’ya ait, 19 adet web sitesine sald›r› 

düzenlediler. Bu sitelerin 11’inin eriflimini k›smi olarak

veya tamamen durduran sald›r›lardaki atak 

yönteminin, daha önce de görülen da¤›t›k servis d›fl›

b›rakma oldu¤u aç›kland›.

� Beyaz Saray, siber sald›r›ya u¤rad›. Sald›r›n›n

kayna¤›n›n Çin oldu¤u kesin olarak do¤rulanmasa da

sald›r›y› yapan grubun Çin ba¤lant›l› oldu¤u belirtiliyor.

Yap›lan sald›r›n›n, gizlilik aç›s›ndan s›n›fland›r›lmam›fl

bir a¤a yap›ld›¤› aç›kland› ve atak tipinin seçilmifl 

hedefe yemleme (spear-phishing) oldu¤u belirtildi. 

(Kaynak: Beyaz Saray)

� Avustralya hükümeti taraf›ndan, siber olaylara karfl›

müdahale için oluflturulan ve Savunma Bakanl›¤›na

ba¤l› Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin 2 Ekim’de

yapt›¤› aç›klamada, A¤ustos ay›n›n sonuna kadar,

toplam 1105 siber olay yafland›¤› ve toplamda, 

bir önceki seneye göre, yüzde 31,7 oran›nda 

bir art›fl oldu¤u belirtildi. 2011 y›l› boyunca yaflan›lan

ataklar›n 313 tanesi ise kritik seviyede 

de¤erlendirildi.

Atak Gündemi

Siber Avrupa 2012

SHA-3 Yar›flmas›n›n Kazanan› Aç›kland›

Bilinçli Ol, Güvenli Ol
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Son döneme kadar,

“‹slam siyaseti” de-

nildi¤inde, Müslüman

ülkelerdeki bütün “muha-

fazakâr kimlikli” hareket-

leri ayn› bak›fl aç›s›yla de-

¤erlendirmeyi tercih eden

Bat›l› görüfl kaynaklar›,

özellikle son bir ayd›r ya-

flan›lan geliflmeler karfl›-

s›nda, daha farkl› bir analiz

zeminine kayma iflaretleri

de vermeye bafllad›lar.

Film Sonras› Ayr›flma
Dünyay›, ‹slam co¤rafya-

s›ndaki derin ayr›l›¤› fark

etmeye iten neden, Ameri-

kan baflkanl›k seçimi süre-

cinde, Barack Obama’y› zor

durumda b›rakmak için çe-

kildi¤i belirlenen ve ‹s-

lam’›n peygamberine a¤›r

hakaretler ile sald›ran film

oldu.

Bu filme karfl› ‹slam co¤-

rafyas›nda verilen tepkile-

rin farkl›l›¤›, Müslüman

toplumun, kendi içinde “te-

kil” bir yap› tafl›mad›¤›n›,

aksine, her ülke ve gelene-

¤in ayn› olaya çok farkl›

tepkiler gelifltirdi¤ini gös-

terdi.

Libya, M›s›r, Pakistan, 

Afganistan gibi, selefist

ak›mlar›n güçlü olduklar›

ülkelerde protesto gösteri-

leri sonu, Trablus’taki

Amerikan büyükelçisinin

öldürülmesine kadar uza-

n›rken Türkiye, Malezya,

Endonezya, hatta Fas, Ce-

zayir gibi ülkelerde, tepki-

lerin, so¤ukkanl›, ço¤u

yerde de sokak gösterileri-

ne dönüflmeden yaflanmas›

dikkat çekti.

“Film”, Müslüman co¤raf-

yada, düne kadar Sünni-fiii

kamplar›nda flekillendi¤i

san›lan ayr›flman›n, asl›n-

da, radikal-cihadc› selefist

ak›mlar ile Müslüman de-

mokratlar›n sufi zeminli

gelene¤i aras›nda oldu¤u-

nu ispatlad›.

Suudi Arabistan taraf›ndan

desteklenen selefist ak›m,

bir filmi bahane ederek so-

kaklar› kar›flt›r›rken, sufi

‹slam anlay›fl› gelenekleri-

ni Bat› tarz› demokrasiyle

buluflturma gayreti içinde-

ki genifl Müslüman kitleler,

bu k›flk›rtmadan uzak dur-

may› tercih ettiler.

Kahire Hesaplaflmas›
Türkiye baflta, dünyan›n

so¤ukkanl› Müslüman ül-

kelerinin k›flk›rtma karfl›-

s›nda izledikleri tav›r, se-

lefist gruplar›n hedefleri-

ne ulaflmalar›n› da engel-

lemifl oldu. Özellikle Bin-

gazi’de, yaklafl›k 30.000 ki-

flinin, Amerikan büyükelçi-

sinin öldürülmesinden so-

rumlu tuttuklar› radikal ‹s-

lami gruplar›n karargâhla-

r›n› bas›p, üyelerini ülke

d›fl›na atmalar›, büyük

önemle not edilen bir nok-

ta oldu.

Müslüman demokrat kitle-

lerin, günümüzdeki en

önemli temsilcilerinden bi-

ri olarak kabul edilen M›-

s›r’›n yeni Cumhurbaflkan›

Muhammed Mursi’ye karfl›

selefistlerin gelifltirdi¤i

politikalar, Kahire sokak-

lar›n›n yeniden çat›flma

alan›na dönmesine neden

oldu.

Mursi’yi destekleyen “›l›m-

l›” Müslüman Kardefller

üyeleriyle, radikal unsur-

lar›n çat›flmalar›nda yakla-

fl›k 120 kifli yaraland›, çok

say›da kifli de gözalt›na

al›nd›. Çat›flma, asl›nda,

Müslüman ülkelerin bün-

yesinde sürüp giden; ama

bugüne kadar çok fazla yü-

zeye ç›kmam›fl bir müca-

delenin de sembolü niteli-

¤indeydi. Cihad yanl›s›

gruplara karfl› demokrasi

içinde kalmakta kararl› kit-

leler ve kurumlar, demok-

ratik mücadelelerini sür-

dürmekte de kararl›l›k

gösterdiler.

Suudi Arabistan’›n 
Telafl›
Dünya siyaset sözlüklerine

“Arap Bahar›” olarak ge-

çen geliflmenin bafllang›-

c›nda, “destekçi” olarak

görülen Suudi Arabistan,

Katar gibi zengin petrol 

MSI Dergisi - Ekim 2012 www.milscint.com

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

‹slam Dünyas›nda 
Yeni Yol Ayr›m›

Dünyan›n genifl ‹slam co¤rafyas›nda yaflan›lan geliflmeler,
21’inci yüzy›l›n, bütün insanl›k aç›s›ndan çok kritik bir
sorunla yüz yüze oldu¤unu gösterdi: ‹slam dünyas›nda,
“radikal siyaseti” giderek bir tür faflizm anlay›fl›na tafl›yan
“selefist”ler ile “›l›ml›” dünya görüfllerini, “Bat› tarz›
demokrasi” ile buluflturmaya çal›flan Müslüman 
demokratlar aras›ndaki mücadele, giderek dünya istikrar›
aç›s›ndan çok önemli bir noktaya t›rmand›.
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ülkelerinin, giderek, bu ge-

liflmeyi rotas›ndan ç›karta-

cak hesaplar›n içinde ol-

duklar› görülüyor.

Büyük zorluklar içinde ya-

flayan genifl Arap kitleleri-

nin Suriye ve Irak’taki Ba-

asç› rejimleri y›kmas›, M›-

s›r ve Libya gibi diktatörler

taraf›ndan yönetilen ülke-

lerde yönetim de¤ifliklikle-

ri gerçeklefltirmeleri, Kör-

fez’deki Arap fleyhlik ve

krall›klar›n›n arzu etti¤i bir

geliflme oldu.

Böylece, özellikle Baas re-

jimlerinin tarih sahnesin-

den çekilmesiyle, kendileri

için çok büyük bir tehlike-

den de kurtulmufl oldular.

Fakat geliflmelerin bütün

Arap co¤rafyas› için de-

mokratikleflme sinyalleri

vermesi, fleyh ve krallar›n

yeni bir strateji gelifltirme-

lerine neden oldu.

Genifl kitlelerin demokrasi

taleplerinin, bir gün kendi

s›n›rlar›ndan içeri girebile-

ce¤i endiflesiyle Müslüman

Kardefller yap›lanmas›n›n

bünyesinde yaflan›lan de-

mokrasi arzular›n›n yok

edilmesi hedeflendi.

Art›k, Muhammed Mursi,

bir müttefik olarak de¤il,

ortadan kald›r›lmas› gere-

ken bir siyasi karakter ola-

rak kabul ediliyor.

Benzer flekilde, Suriye hal-

k›n›n demokrasi için verdi-

¤i mücadelenin içine radi-

kal, cihadc› selefist gruplar

yerlefltirilmeye çal›fl›l›yor.

Demokrasi 
Olmas›n da…
Arap halk›n›n diktatörleri

y›kt›¤› bir dönemde, zengin

petrol fleyhliklerinin, böl-

gede demokrasilere geçit

vermemekte kararl›l›k

sergiledikleri, bu strateji

do¤rultusunda da sufi ge-

lene¤e sahip ›l›ml› siyasi

hareketlere karfl› radikal

unsurlar› kullanmay› bir

yöntem olarak benimse-

dikleri görülüyor.

Diktatörler y›k›ls›n; ama

yerlerine demokrasi gel-

mesin…

Suudi Arabistan liderli¤in-

deki selefist hareketin ana

amac›n›n; diktatörlerin y›-

k›ld›¤› ülkelerde, demok-

rasilerin güçlenmesinin

de¤il, ‹slam’›n radikal yo-

rumuyla oluflturulmufl, Ta-

liban benzeri yönetimlerin

iflbafl› yapmas›n›n arzulan-

d›¤› belli oluyor.

Bu strateji karfl›s›ndaki en

büyük gücün, Irak, M›s›r ve

Suriye’de var olan güçlü

demokrasi talebi oldu¤u da

biliniyor. Özellikle M›s›r’da

yaflan›lan deneyim, halk›n

büyük k›sm›n›n liberal-de-

mokrat görüfllerin yan›nda

yer ald›¤›n›, selefist olarak

adland›r›lan radikal ‹slam-

c› ak›mlar›n toplumun an-

cak yüzde 17’sinden destek

sa¤layabildi¤ini gösterdi.

Benzer flekilde, Libya’daki

seçimlerin de ›l›ml› görüfl-

leriyle tan›nan gruplar› ik-

tidara tafl›mas›, selefistler

aç›s›ndan ciddi bir yenilgi

olarak kabul edildi.

Ürdün’de ise demokrasi

güçleri, ülkenin mutlak

monarfliden meflruti mo-

narfliye dönüflünün, yaz›la-

cak yeni anayasa ile t›pk›

Fas’ta oldu¤u gibi, kraliye-

tin yetkilerinin k›s›tlanarak

parlamenter demokrasiye

geçiflin pazarl›¤›n› yap›yor.

Fas’tan sonra, Ürdün’de de

flekillenecek “anayasal

monarfli”, kuflkusuz, Suudi

Arabistan baflta, Kör-

fez’deki zengin petrol

fleyhliklerini zorlayacak

örnekler oluflturacak.

Filipinler’de 
Ciddi S›nav
‹slam co¤rafyas›ndaki “uz-

laflmac›-›l›ml›” e¤ilimler

ile selefistler aras›ndaki

derin farkl›l›¤›n izleri, gü-

nümüzde Filipinler’de ya-

flan›yor. Filipinler’de, y›l-

lard›r özerklik için müca-

dele eden Moro ‹slami

Kurtulufl Ordusu ile Filipin

hükümeti, savafl›n sonlan-

mas› yönünde anlaflmaya

vard›. Anlaflma çerçeve-

sinde Moro, t›pk› Endonez-

ya’n›n Aceh bölgesi gibi,

özerklik statüsüne kavufl-

mufl ve bunun karfl›l›¤›nda

da gerillalar silah b›rak-

m›fl oluyor.

Anlaflmaya en sert tepki,

El-Kaide ba¤lant›l› selefist

grup Abu Sayyaf ve radi-

kal-dinci Bangsamoro Kur-

tulufl Ordusu’ndan geldi.

Her iki grup da anlaflmay›

tan›mad›klar›n› ve bölge-

deki askeri sald›r›lar›n›

sürdürmek için yeni gerilla

gruplar› oluflturduklar›n›

aç›klad›lar. Bölgenin, radi-

kal gruplar ile anlaflmaya

evet diyen gruplar aras›n-

da yeni çat›flmalara sahne

olmas› bekleniyor.

www.savunmahaber.com MSI Dergisi - Ekim 2012

Türkiye ‹flareti Vermiflti
Kuzey Afrika’dan Bat› Asya’ya uzanan Arap Devrimi sürecinde, iflbafl›na
gelen bütün siyasi ak›mlar›n, Türkiye’yi model olarak görmesi dikkat
çekti. Türkiye’nin giderek güçlenen demokrasisi ile Müslüman
kültürünü bir arada yaflatma becerisi, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, 
M›s›r, Ürdün, Suriye ve Irak için önemli bir örnek oluflturuyor. Türkiye,
‹slamiyet ile Bat› tarz› demokrasinin bir arada yaflayabilece¤inin en
önemli iflaretini, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n, geçti¤imiz y›l 
Eylül ay›nda gerçeklefltirdi¤i, M›s›r ve Tunus ziyaretlerinde vermiflti. 
Bu ziyaretlerinde Erdo¤an, sa¤l›kl› bir demokrasi için, devletin laik
yap›s›n›n korunmas› gerekti¤ini vurgulayarak, Arap dünyas›nda
tart›flman›n do¤mas›na, özellikle radikal selefist gruplar›n tepkilerine
yol açm›flt›. Erdo¤an, Tunus’ta yapt›¤› konuflmada flunlar› söylemiflti:
“Türkiye’yi tan›mlarsam herhalde sizin için yeterli olacakt›r. 
Biz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Anglosakson 
bir laiklik anlay›fl› veya Bat›l› anlamda bir laiklik anlay›fl› de¤il. 
Kifli laik olmaz. Devlet laik olur. Bir Müslüman, laik bir devleti baflar›l›
bir flekilde yönetebilir. fiunu bilmemiz laz›m. Laik devlet, her inanç
grubuna eflit mesafededir. ‹ster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun,
ister Musevi olsun, ister ateist olsun... Hepsinin güvencesidir. 
Olay›n asl› budur. Bu tart›flmalara vesile olabilir. Biz böyle inan›yor,
böyle düflünüyoruz. Arap Bahar›’n›n oluflmas›, M›s›r, Yemen, 
Libya, Bahreyn, Suriye’de kendini gösterdi. Gönlümüz, arzumuz 
hep fludur; devrimler kanla olmas›n, insanlar öldürülerek olmas›n.
Devrimler, düflüncelerin, fikirlerin ideallerin sand›ktan yans›mas›
suretiyle milletlerin iradesiyle gerçekleflsin. 2011, Tunus için 
seçim y›l› olacakt›r. Seçimde hepsinden önemlisi Tunus, flunu 
ispat edecektir; ‹slam ile demokrasi yan yana olabilir. Türkiye, 
halk›n›n yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke, biz rahatl›kla bunu 
yapabiliyoruz, bir s›k›nt›m›z yok. Oldu ve oluyor, demek ki olabilir.
Farkl› yaklafl›mlar ortaya koymak suretiyle bunun önünü kesmeye
gerek yok.”
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Filipinler’de, y›llard›r özerklik için mücadele eden Moro ‹slami Kurtulufl Ordusu ile
Filipin hükümeti, savafl›n sonlanmas› yönünde anlaflmaya vard›.
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Irak’tan sonra Suriye’de de
yaflan›lan geliflmeler, Baas

rejimlerinin, yönetmekte ol-
duklar› halklara karfl› ac›ma-
s›z yüzünü göstermesi aç›s›n-
dan önemle de¤erlendiriliyor.
1940’l› y›llarda temeli at›lan,
1950’lerde de iktidara yürü-
yen Baas Partisi, 1967 y›l›nda
yaflan›lan bir anlaflmazl›k ne-
deniyle Suriye-Baas ve Irak-
Baas olarak ikiye ayr›lm›flt›.
Bütün Arap devletlerini bir
bayrak alt›nda toplamak ve
sosyalist ekonomiyle kalk›n-
ma programlar› uygulamak
amac›yla yola ç›kan Baas
Partisi, Suriye ve Irak’ta yafla-
n›lan olaylar ile gerçek yüzü-
nü göstermifl durumda.

Saddam’dan Esad’a…
Bölgeyi yak›ndan takip eden
tarafs›z gözlemciler aç›s›ndan
bugün Suriye’de yaflan›lanlar,
büyük bir sürpriz de¤il. Baas
Partisi’nin, Irak’taki kanad›n›n
serüvenini izleyenler aç›s›n-
dan, bu geliflmeler beklenilen
düzeyde.
Irak’taki Baas rejiminin lideri
Saddam Hüseyin, partinin sa-
vaflç› kanad›n›n en önemli ismi
olarak biliniyordu. Bu nedenle
sonunu görmeden, ülkesini,
1980 y›l›nda ‹ran ile savafla

soktu. Sekiz y›l süren, milyon-
larca insan›n ölümüne, milyar-
larca dolar›n ise savafla har-
canmas›na neden olan savafl›n
sonucunda, Irak hiçbir ilerle-
me gösteremedi; aksine, girdi-
¤i a¤›r ekonomik bunal›mdan
kurtulabilmek için, bu kez,
1991 y›l›nda, Kuveyt’i iflgal etti.
Irak co¤rafyas›nda yaflan›lan
Birinci ve ‹kinci Körfez Savafl-
lar›’n›n, toplam dört milyon
masum sivilin ölümüne ve
Irak’›n, bir daha toparlana-
mayacak ölçüde a¤›r ekono-
mik çöküflüne neden oldu¤u
biliniyor. Bu arada, Irak Baas
Partisi’nin, kuzeydeki Kürt ve
güneydeki fiii yerleflim birim-
lerine dönük kimyasal silah
sald›r›lar› da haf›zalardan si-
linmiyor.
Irak Baas Partisi’nin lideri
Saddam Hüseyin ile birlikte
yaflad›¤› y›llardaki kanl› serü-
ven, Baas Partisi’nin, insan
yaflam›na önem vermedi¤ini,
gerekli gördü¤ü hallerde, mil-
yonlarca insan›n ölümüne yol
açabilecek ad›mlar atabilece-
¤ini gösteriyor.

Suriye Ayn› Yolda
Körfez Savafllar›’nda a¤›r ye-
nilgiler almas›na, ‹ran sava-
fl›nda halk›na büyük kay›plar

verdirmesine karfl›n Saddam
Hüseyin, ancak, bir Ameri-
kan-‹ngiliz ortak iflgal hare-
kât› sonucunda y›k›labildi.
Saddam, 1980’li y›llar›n bafl-
lar›nda ‹ran ile savafl›rken,
Suriye Baas Partisi’nin lideri
Haf›z Esad da, bir yanda kom-
flusu Lübnan’› iflgal ediyor, di-
¤er yanda da Hama kentinde
yaflan›lan Sünni ayaklanma-
s›n›, bu kentin, tam 40.000 si-
vilini katlederek bast›r›yordu.
Baas Partisi’nin ideolojisi, Su-
riye’de de Irak’takine benzer
flekilde iflledi ve bu parti, yö-
netmekte ›srar etti¤i ülkenin

y›k›lmas›na ve yüz binlerce in-
san›n›n ölümüne neden ola-
cak ad›mlar› atmaktan çekin-
medi.
T›pk› Irak’ta oldu¤u gibi, Suri-
ye’de de tarihi binalar y›k›l›-
yor, bir ülke, yaln›z bugünü ve
yar›n›yla de¤il, geçmifliyle de
topra¤a gömülüyor. Baas re-
jimine ba¤l› Suriye ordusu ve
istihbarat servisinin gösterdi-
¤i yüksek direnifl, yönetimin,
iflbafl›nda kalmak için her tür-
lü yolu deneyece¤ini, milyon-
larca Suriye vatandafl›n›n ya-
flam hakk›n› da asla kabul et-
meyece¤ini ortaya koyuyor.

‹ngiltere Baflba-
kan› David Ca-

meron ile ‹skoçya
lideri Alex Sal-
mond’un Edin-
burgh’da imzala-
d›klar› anlaflma,
as›rlard›r ba¤›m-
s›zl›k ülküsü tafl›-
yan ‹skoçya için,

nihayet ba¤›ms›zl›¤›n yolunu açt›. Anlaflma, 2014 y›l›nda, ‹s-
koçya’da, ba¤›ms›zl›k referandumu yap›lmas›n›; ç›kacak so-
nuca göre de Birleflik Krall›¤›n yeni durumunun de¤erlendi-
rilmesini öngörüyor. Referandumda, 16 ve 17 yafl›ndaki ‹s-
koçlar da kendi kaderleri için oy kullanabilecekler. Referan-
dumdan “evet” ç›kmas› halinde, ‹ngiltere ile ‹skoçya, ayr›l›-
¤›n sa¤l›kl› ve her iki tarafa da yük getirmeyecek flekilde yü-
rümesi için, birlikte çal›flacaklar.

Alex Salmond, anlaflman›n imzalanmas› ile birlikte, referan-
dum için kampanya döneminin de bafllad›¤›n› hat›rlatarak,
“Referandum sonucunun evet olaca¤›na inan›yorum. ‹skoç
tarihinde çok önemli bir günü yafl›yoruz ve bu anlaflma, biz-
lere, bar›fl içinde ba¤›ms›zl›k kazanmam›z için son 300 y›lda
tan›nm›fl en büyük f›rsat. ‹skoç halk›n›n partimizi iktidar yap-
mas›yla tercihini zaten belli etti¤ine inan›yoruz. Biz, bu hal-
ka, referandum sözü vererek geldik ve bütün yasal düzenle-
meleri eksiksiz tamamlad›k. Edinburgh Anlaflmas›, ayn› za-
manda, ba¤›ms›z ‹skoçya’n›n da do¤ufl günüdür” dedi.
‹skoç halk›n›n son seçimde SNP’yi iktidar yapt›¤›n› ve bu yol-
la da herkese gereken mesaj› iletti¤ini hat›rlatan David Ca-
meron da “Bizler, ‹skoçya’n›n, Birleflik Krall›k içinde daha iyi
olaca¤›na, Birleflik Krall›k’›n da ‹skoçya ile daha güçlü ola-
ca¤›na inan›yoruz. Ama son söz ‹skoç dostlar›m›z›nd›r. Onla-
r›n verece¤i karara sayg›l›y›z ve bu karar›n, kimsenin aleyhi-
ne olmamas› için herkesle birlikte çal›flmaya haz›r›z” diye
konufltu.

MSI Dergisi - Ekim 2012 www.milscint.com

Baas’›n Kanl› Yüzü

‹skoçya Ba¤›ms›zl›¤a Do¤ru ‹lerliyor
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Nükleer program› ile ilgili görüflmelerde, dünyay› tatmin
etmekten çok uzak bir görüntü izleyen ‹ran, Avrupa Birli-

¤i (AB) ve ABD’nin artan ekonomik ambargosunun s›cakl›¤›n›
hissetmeye bafllad›.
Ülkenin resmi para birimi riyalin, son 15 ay içinde, üçte iki
oran›nda de¤er kaybetmesi; bu de¤er kayb›n›n da son bir
ay içinde, yüzde 40 oran›ndaki devalüasyon ile desteklen-
mesi, ‹ran’daki ekonomik çöküflün sembolü olarak nite-
lendi.
Ülkeyi yak›ndan izleyen gözlemciler, ‹ran’›n, petrol ihracat›n-
da karfl›laflmakta oldu¤u engellemeler nedeniyle ulusal eko-
nomisi için gerekli nakit döviz ak›fl›ndan mahrum kald›¤›n›, bu
durumun da sokaktaki ‹ran vatandafl›n›n yaflam›n› do¤rudan
etkiledi¤ini belirtiyorlar.
‹ran halk›, hükümet taraf›ndan aç›klanan ekonomik istikrar
programlar›n›n, art›k ifllevini yitirdi¤ine inan›yor ve bu neden-
le de elindeki riyal birikimlerini, bir flekilde komflu ülkelere
geçerek dolar ve avroya çevirmeye çal›fl›yor. Geliflmeden en
çok etkilenen komflu ülkelerin, Afganistan ve Pakistan oldu¤u
aç›k bir gerçek. Bu ülkeler, ‹ran ile ticaretlerini riyal üzerinden
yap›yorlar ve iki ülkedeki tüccar kesimi, riyalin ola¤anüstü de-
¤er kayb› karfl›s›nda, ellerindeki ‹ran paralar›n› ne yapacakla-
r›n› flafl›rm›fl durumdalar.
Kaynaklar, yaflam›n, ‹ran halk› aç›s›ndan da giderek zorlaflt›-
¤›nda birlefliyorlar. ‹ran halk›, ithalat rejimindeki k›s›tlamalar
nedeniyle art›k, günlük ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamayacak;
belli bafll› ürünlerin al›m›nda uzun kuyruklara katlanmak zo-
runda kalacak bir noktaya varm›fl durumda.
Tahran yönetimi ise yapt›¤› son aç›klamalarda, ülkenin ulusal
ç›karlar› nedeniyle ve emperyalist güçlere boyun e¤memesi
amac›yla bir “direnifl ekonomisine” yönelmesi gerekti¤ini vur-
guluyor. Tarafs›z uzmanlar, bu tür bir anlay›fl›n uzun süreli
olamayaca¤›n› ve ‹ran ekonomisinin, art›k ayakta kalmas›n›n
çok zor oldu¤unda birlefliyorlar.
Ayn› kaynaklara göre; ‹ran halk›, sosyal aç›dan k›rm›z› çizgile-
ri aflm›fl durumda ve çok yak›nda, bu ülkede de t›pk› M›s›r ve-
ya Suriye’de oldu¤u gibi, genifl halk gösterilerinin patlak ver-
mesi kaç›n›lmaz görünüyor.
‹ran ekonomisinin artan ekonomik ambargo nedeniyle y›k›m
noktas›na gelmesi ise ülkede rejim de¤iflikli¤i yaflan›p yaflan›l-
mayaca¤›n›n sorgulanmas›na neden oluyor.

Bat› Aç›s›ndan Risk
Bölgeyi, Economics Intellegence Unit olarak takip eden uz-
man Edward Bell ise Bat› ülkelerinin ‹ran’a dönük ambargo
politikas›n›n, iki ucu keskin bir b›çak oldu¤unu vurguluyor.
“‹ran ekonomisindeki çöküflün yeni bir sosyal patlamaya ne-
den olmas›, zaten Suriye sorunuyla karfl› karfl›ya bulunan böl-
genin, daha da derin bir kriz ile karfl›laflmas›na neden olacak.
E¤er Bat›l›lar, petrol ambargosuna bu flekilde devam ederler-
se bu, ayn› zamanda, zaten yüksek olan petrol fiyatlar›n›n yük-
selmesine ve geliflmenin de durgunluk yaflayan Bat›l› ekono-
milere yeni bir fatura ç›karmas›na neden olacak” diyen Bell,
bu konuda her iki taraf›n da dayanma s›n›r›na gelmifl oldu¤u-
nu vurguluyor.

‹ran’da Sosyal
Patlamaya Do¤ru

©
2
0
1
2
 C

en
tral B

an
k
 o

f th
e Islam

ic R
ep

u
b
lic o

f Iran

A¤›r Darbe 
Sa¤l›k Sektöründe
‹ran ekonomisinin yaflamakta oldu¤u ambargo sorunu nedeniyle
ülkenin en h›zl› etkilenen sektörünün, sa¤l›k sektörü oldu¤u
aç›kland›. ‹ran medyas›nda yer alan haberlerde, döviz rezervleri
h›zla tükenen, bu nedenle de ithalatta çok ciddi s›k›nt›lar yaflayan
ülkeye, yaflamsal önemdeki ilaçlar›n ithalat›nda çok ciddi zorluk
var. Medya, kanser, kalp ve damar hastal›klar› gibi hastal›klar için
gerekli 50 ilac›n, eczanelerde bulunmas›n›n giderek imkâns›z hale
geldi¤ini, bu durumun da halk›n sa¤l›¤› aç›s›ndan çok ciddi risk
yaratt›¤›n› belirtiyor. Bu arada, ülke içinde üretildi¤i bilinen 
40 ilac›n da giderek bulunamad›¤›, özellikle kalp ve fleker 
hastalar›n›n, kulland›klar› ilaçlar› çok fazla say›da al›p 
stoklayarak bu yoklu¤a neden olduklar› da belirtiliyor. 
Uzmanlar, çok acil önlemler al›nmad›¤› taktirde, önümüzdeki bir
y›l içinde, çok say›da ‹ranl› hastan›n, ilaç bulamamalar› nedeniyle
ölebilece¤ini vurguluyor.

©
w

w
w

.p
resid

en
t.ir





STRATEJ‹ HABER

80

Bir dönem, Avrupa Birli¤i
içinde “ekonomik muci-

ze” olarak tan›mlanan ‹s-
panya’n›n, yaflamakta oldu-
¤u ekonomik krizden bir
türlü ç›kamamas›, ülkedeki
ayr›l›kç› hareketlerin, bir
kez daha soka¤a inmesine
neden oldu. Bu kez ‹span-
ya’y› sarsan, ayr›l›kç› talep-
lerini geleneksel olarak
sürdüren Bask bölgesi de-
¤il, Katalonya oldu.
Ekonomik kriz bafllad›¤› an-
dan itibaren, geliflmeyi, bir
“‹spanyol sorunu” olarak
gören ve kendi zenginlikleri
ile sorunu daha rahat afla-
bileceklerine inanan Kata-
lanlar, yaflam›n gerçekleri
karfl›s›nda zorlanmaya bafl-
lad›lar. Son olarak, Katalan
bölgesinin, artan d›fl borç
bask›s›n› hafifletebilmek
için merkezi yönetimden 5,9
milyar dolarl›k yard›m talep
etmesi; buna karfl›l›k, ‹s-
panyol hükümetinin de bu
bölgeye dönük “mali disip-
lin” flart›n› getirmesi, ülke-

de barda¤› tafl›ran son
damla oldu.
Katalanlar, yaflan›lan gelifl-
meler do¤rultusunda, ba-
¤›ms›zl›k taleplerini t›rman-
d›r›rken, tarafs›z gözlemci-
ler, günümüz koflullar›nda,
bir Katalan ba¤›ms›zl›¤›n›n
imkâns›z oldu¤unu savunu-
yorlar. ‹spanya’n›n sokakta-
ki vatandafl›na göre ise Ka-
talanlar, ne zaman ekono-
mik olarak s›k›flsalar bu tür
talepler ile soka¤a iniyorlar;
devam›nda, istediklerini
al›nca da susuyorlar.

Mali Özerklik Talebi
‹spanya, 17 özerk bölgeden
oluflmufl bir fiili federal ya-
p›ya sahip. Bu özerk bölge-
lerden iki tanesi, Bask böl-
gesi ve Navarro, ayn› za-
manda mali özerkli¤e de
sahipler. Kendi kontrol
alanlar›nda vergileri toplu-
yor, ‹spanya ortak bütçesi-
ne yüzde 6,24 oran›nda kat-

k›da bulunuyorlar.
Katalanlar›n son ba¤›ms›z-
l›k taleplerinin perde arka-
s›nda da benzer bir mali
özerklik hedefinin yatt›¤›
belli oldu. Bask bölgesi gibi
kendi vergilerini toplamak
ve bütçeye belli bir oranda
katk›da bulunmak hesab›y-
la yola ç›kan Katalanlar, ‹s-

panyol hükümetinin direnifli
ile karfl›laflt›lar.
‹spanya’n›n hassas Bask
bölgesi ise istikrar›n› koru-
yor. Basklar, ekonomik kri-
zi en az hisseden bölge ola-
rak, flimdilik, Katalanlar›n
hakl› gördükleri mücadele-
sine destek vermekle yeti-
niyorlar.
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Ekonomik Kriz ‹spanya’y› Da¤›t›yor

Bask-‹srail Gerginli¤i
Dünyadaki bütün özgürlük mücadelelerine destek olmay› 
ulusal strateji olarak benimsemifl ‹spanya’n›n Bask bölgesinde
oynanan bir futbol maç›, ‹spanya’n›n, ‹srail ile diplomatik 
gerginlik yaflamas›na neden oldu. Geliflme, ayn› zamanda 
Bask bölgesinin milli tak›m› -bu tak›mda Baskl› futbolcular›n
d›fl›nda hiçbir futbolcu forma giyemiyor- olarak kabul edilen
Athletic Bilbao ile ‹srail’in Hapoel ‹roni Karyat fiimona tak›mlar›
aras›ndaki Avrupa kupas› maç›nda yafland›. ‹sraillilerin 
tepki duymas›na neden olan ise Baskl› taraftarlar›n, 
tribünlerde “Özgür Filistin” pankartlar› açmalar› ve baz› 
pankartlarda ise “‹srail mallar›n›n boykot edilmesini” 
savunmalar›yd›. ‹spanya, ‹srail mallar›na dönük boykot 
kampanyalar› nedeniyle zaten ‹srail ile sorun yafl›yordu; 
son geliflmelerin, iki ülke iliflkilerini derinden etkiledi¤i de 
hemen belli oldu.
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