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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Gelecek sayımızda detaylandıracağımız Kara Sistemleri Semineri’ni bir kenara
bırakacak olursak, Türk Savunma Sanayisi açısından Kasım ayının öne çıkan
gelişmeleri; ALTAY’ın ilk iki prototipinin kamuoyunun karşısına çıkması ve 

GÖKTÜRK-2 uydusunun, Aralık ayının sonlarına doğru fırlatılacağı Çin’e uğurlanmasının
yanı sıra ASELSAN’ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın Teknoloji Kazanım 
Yol Haritası Projeleri kapsamında, ODTÜ, Cumhuriyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ve Sabancı Üniversitesi ile kızılötesi algılayıcılar konusunda Ar-Ge sözleşmeleri
imzalaması oldu.

ASELSAN cephesinden başlayalım…

Bahse konu Ar-Ge projeleri ile ilgili olarak altı çizilmesi gereken bizce en önemli husus,
projeler tamamlandığında, mevcut bir teknolojinin elde edilmesinin ötesinin, 
yani teknolojik üstünlüğün hedefleniyor olması.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ın, törende yaptığı, imzalanan anlaşmaların perde
arkasına da ışık tutan konuşmasında, ASELSAN ve üniversiteler arasındaki bu 
iş birliğinin yaratılması sürecinde, SSM’nin rolüne de değinerek, SSM tarafından gösterilen
çaba ve ortaya koyulan iradeden bahsettiğini de belirtelim.

Prof. Dr. Acar’ın konuşmasında, bizim de her fırsatta gündeme getirdiğimiz iş birliği
konusu da şu sözlerle vurgulandı:

“İnovasyon tabanında rekabet edebilen ülkeler, kurumları bir araya gelebilen ülkelerdir.
Kurumlarımızın bir araya gelebilmesi, hepimiz için büyük bir kazanç. Zor olsa da birlikte 
iş yapabilmeyi öğrenmek zorundayız.”

“Zor olsa da…” kısmına özellikle dikkatinizi çekip Ar-Ge’den devam edelim…

Bahse konu haberimizde de detaylarını okuyacağınız üzere, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından 2011 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi sonuçları açıklandı. Buradaki verilere
bakacak olursak, savunma sanayisinin Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının yüzde 10’unu
gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu veride, ASELSAN’ın özel bir yerinin olduğunu da 
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman’ın Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasının 
final töreninde yaptığı konuşmada görebiliyoruz. Tek başına, sanayi sektöründeki 
Ar-Ge harcamalarının yüzde 9’unu gerçekleştiren ASELSAN’ın savunma sanayisi içindeki
payı da yüzde 38 mertebesinde.

Bu oranların, 2012 ve takip eden yıllarda daha da artacağının öngörülmesi, savunma
sanayisinin, Türkiye’nin gelecekteki hedeflere ulaşmasındaki stratejik yerini de net bir 
şekilde ortaya koyuyor.

Son dönemdeki, heyecan ve gururla söz edilen projelerinin arasına GÖKTÜRK-2’yi de
ekleyen TUSAŞ’ın ısrarla vurguladığı konu ise “sürdürülebilirlik”. TUSAŞ yetkililerini
endişelendiren bu konuda, mevcut potansiyelin bir an evvel hayata geçirilmesi ve projelere
dönüşmesi, bu projelerde görev alacak personelin motivasyonu ve dolayısıyla gelecekteki
çalışmaların başarısı açısından da çok önemli…

Aralık ayının öne çıkan konularının yanı sıra ilki icra edilen Kara Sistemleri Semineri’ni de
değerlendireceğimiz yeni sayımızla Ocak ayında yeniden birlikte olmak üzere…

2013’ün, Türk Savunma Sanayisi’ni daha ileriye götürecek bir yıl olması dileğiyle yeni
yılınızı kutlarız.

Ar-Ge’ye Savunma Damgası
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Hani, meşhur “altına
hücum” yıllarında 
Atlantik kıyılarından

at arabalarıyla yola çıkıp,
Pasifik kıyılarına kadar 
gelen o serüvencilerin
dünyası gibi…
Bara girersiniz, herkes
silahlıdır…
Bir köşede kendi halinde
sanatını icra eden piyanist
bile piyanosunun üzerine,
“piyanisti vurmayın” 
yazısını asmıştır…
Bir köşedeki poker 
oyununda hile iddiasıyla
kavga çıkar, bir anda 
ortalık karışır. Kimin 
kime vurduğu belli 
değildir; silahlar patlar ve
sessizlik… “Şerif” denilen,
güvenlikten sorumlu,
göğsünde yıldız taşıyan
adam, genellikle olay 
yerine en son gelir, 
cesetleri toplar gider.
Batı Asya’da durum budur.
Bu kadar “ego”su yüksek 
liderin bir araya toplandığı…
Bu kadar çok ordunun 
eller tetikte birbirini 
kolladığı…
Bu kadar çok milis 
teşkilatının birbirlerine
mermi sıktığı…
Yetmezmiş gibi, nükleer,
kimyasal, biyolojik silahların
da rampalarına yerleştirildiği
bir başka yer yok 
bu gezegende.
Belli ki, kimse kimsenin
gözünün yaşına bakmıyor.
Altta kalanın da canı 
çıkıyor.
Bölgenin insanları, bu 
kadar “meydan okuma” 
ile nereye kadar varacaklar,
o ayrı bir soru işareti…

İsrail’in Tipik Tepkisi
Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun, Filistin’in
statüsünü yükselterek devlet
olma özelliğini bir kez daha
netleştirmesi, aslında geç
kalan bir karardır. 
65 yıldır sürgünde olan,
kendi topraklarında yaşam
hakkı elinden alınmış,
kuşaklar boyu, “mülteci
kamplarında” yaşamaya
mahkûm edilmiş bir ulusa
karşı bir kararla diyet 
ödendi mi? Hayır!
Bu yıl içinde Lübnan’a 
yaptığım ziyarette, Filistin
mülteci kamplarında
karşılaştığım yaşlı “birinci
kuşak” mülteci Filistinlilerin
evlerinin en gözde
yerlerinde, Osmanlı veya 
İngiliz yönetimlerinden almış
oldukları tapuları sabırla 
koruduklarını gördüm.
Onların evlatları ve torunları
ise “anavatan” nedir 
bilmeden yaşıyorlar. 

Özellikle, Lübnan’ın 
güneyindeki mülteci 
kamplarından çıkıp çok kısa
bir araba yolculuğuyla sınıra
vardığınızda, “öte yanda” 
Filistin topraklarını 
görüyorsunuz; ama oralar
İsrail olarak adlandırılıyor.
İnsanların, sınıra kadar 
gidip, bir zamanlar kendilerine
ait olan topraklarda yanan
ışıkları seyretmeleri garip 
bir duygu…
Birleşmiş Milletler kararı,
bunca yıl içinde çekilen 
cefalara küçük bir merhem;
ama İsrail hükümetinin,
karardan hemen sonra, 
Batı Şeria’da yapılacak 
3000 konutlu yeni yerleşim
yeri planını açıklaması, 
bölgenin ruhunu göstermesi
bakımından ilginç.
“Meydan okuma” bir gelenek
halinde buralarda ve 
Benjamin Netanyahu da
Avrupa’yı, hatta en yakın
müttefiki olarak hareket

eden ABD’yi karşısına alma
pahasına, bu meydan 
okumayı rahatlıkla 
gerçekleştirebiliyor.
Yani… Poker masasında hile
iddiası var; silahlar çekilmek
üzere…

Buyurun
Kimyasal Oyun
Tarihe dönüp bir bakın. Son
Arap-İsrail savaşı, 6 Ekim
1973’te başladı, birkaç gün
içinde de bitti.
O günden bu yana geçen 
40 yıl içinde, aynı savaşa
Mısır ile birlikte giren Suriye
ordusu, İsrail’e bir tek
mermi bile sıkmadı. Üstelik
stratejik Golan Tepeleri’nin,
İsrail’in işgali altında 
olmasına rağmen…
Bölgeyi ziyaret eden bir
gazeteci olarak dikkatimi
çeken ana nokta, Golan 
Tepeleri’nde, İsrail askeri
varlığının en alt düzeyde
olduğuydu. Bu düşüncemi

Kovboy Barında Kavga
Batılıların, Orta Doğu olarak tanımladıkları (kendilerince haklıdırlar; 
bölgeye Londra, Paris hatta Roma’dan baktığınızda, doğunun ortasında bir
yerler görürsünüz) ama bizim coğrafyamız açısından, eski sömürgeci
tanımlardan uzak olarak Batı Asya dememizde yarar olan netameli bölge,
“Vahşi Batı”nın kovboy barlarını andırıyor!
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com

BAŞYAZI
©

Şam
 Ü

niversitesi
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paylaştığım İsrailli askeri
yetkililer: “Ortak sınırın 
korunması Suriye ordusunun
sorumluluğunda, biz onlara
nota verdik; buradan bir
terörist sızma olduğu
takdirde, doğrudan 
müdahale edeceğimizi ve
müdahalenin nerede 
biteceğinin de sır olduğunu
söyledik. O gün bugündür, 
en güvenlikli sınırımız
burasıdır” dediler.
Yani… Suriye’deki Baas
rejiminin, önce Sovyetler, 
devamında da Rusya’dan
aldığı silahlar ile donattığı
ordunun, İsrail ile herhangi
bir “meselesi” olmadığı,
Golan Tepeleri’nde 
hemen belli oluyordu!
O ordunun kimin için 
hazır tutulduğu, son iki yılda
anlaşıldı. 40 yıldır İsrail’e 
tek mermi bile sıkmaya 
cesaret edemeyen Suriye 
ordusu, kendi memleketini
yerle bir etti!
“Diktatörlük”, demokrasi
içinde yetişip, yaşamaya
alışmış beyinlerin kolay 
algılayamayacağı bir
kavram… Ülke savunması
için oluşturulmuş bir 
ordunun, işgal altındaki
topraklarında yer alan bir
sınırı koruması; buna
karşılık, kendi halkına 
bombalar ile saldırması 
akıl alır bir iş değil.
Ama ortada bir diktatör
varsa, oluyor…
Suriye ordusunun, giderek
köşeye sıkıştığı bir dönemde,
envanterindeki kimyasal 
ve biyolojik silah depolarının
kapılarını açıyor olması da bu
“farklı düşünce anlayışının”
doğal sonucu aslında…
Asla, kendi halkına veya
tehdit olarak gördüğü bütün
uluslara karşı kitle imha
silahlarını kullanmayacağını
düşünmeyin. Halkına,
bugüne kadar bu ölçüde
kötülük yapan bir silahlı güç,
yarın her şeyi yapabilir.
Yani, silahlar patlar…
Sessizlik olur…
Ve şerif gelip cesetleri
toplar…

Kim Kimi Öldürecek?
Bu ölçekte “vahim” bir 
kavganın geliştiği bölgede,
bir de “düello arayışı” ile
karşılaşıyoruz.
Dönelim “Vahşi Batı”ya…
Bar kavgasında 
hesaplaşmalarını 
tamamlayamayan 
iki silahşorun, kasabanın
tozlu meydanında karşı
karşıya geldikleri an…
Birbirlerinin gözlerinin
içine bakıyorlar…
Elleri silahlarında…
Her an çekilecek ve
ateşlenecek…
Kasabalı evlerine kaçışıyor,
kasaba esnafı dükkânlarının
kepenklerini kapatıyor…
Çünkü “bela geliyorum
diyor…”
Irak’ın Şii asıllı Başbakanı
Nuri el-Maliki’nin, Kerkük
sorunu nedeniyle askerlerini
kuzeye kaydırması…

Kürt Otonom Yönetimi
Başkanı Mesut Barzani’nin de
hemen, kendi askerlerini
mevziye sokarak buna 
cevap vermesi, yarım kalmış
bir hesaplaşmanın
düelloya dönüşmesinden
başka bir anlam taşımıyor.
Eller tetikte…
Tehditler ortalıkta…
Çevredeki herkes tam
siper…
Herkes kimin öleceğini
merak ediyor…
Sağ kalan takdir görecek,

ölüp giden, tarihin çöp
tenekesinde son bulacak.
Bu tür düello sahnelerinin
vazgeçilmez karakteri, 
kasabanın “cenaze
levazımatçısı” dükkânında
kendisine çıkacak yeni işin
hesabını yapıyor… Kerkük
çevresinde karşılıklı olarak
sipere yatmış, Kürt ve 
Arap gençlerin cenazelerini
kimler kaldıracak, artık 
siz hesap edin…

Soğukkanlı Silahşor
Kovboy barlarının “cool
takılan” soğukkanlı
silahşoru, bu bölgede
Tahran’da oturuyor…
Mecbur kalmadıkça silahına
davranmaya pek niyeti 
yok…
Etrafı kolluyor, eğer
etrafında silahını 
kendisinden önce 
çekebilecek güçte birileri

varsa masasında oturmayı,
adamları aracılığıyla 
ortalığı karıştırmayı tercih
ediyor…
Lübnan’da Hizbullah’ı 
kullanarak İsrail ile sınır
komşusu olmayı başaran
İran, böyle bir karakter…
Elinde güçlü bir silah var mı
veya olacak mı, bunu bile
bilemiyoruz. Hem kavganın
içinde hem dışında…
İsrail’in bir numaralı 
düşmanı olduğunu savunup
duruyor, Irak ve Suriye’de

yaşanılan Sünni-Şii 
çatışmalarında akan 
Müslüman kanında parmak
izleri var…
Son Arap-İsrail savaşı 
olarak tarihteki yerini almış
1973 Yom Kippur Savaşı’nda
kaç Arap askeri ölmüş?
18.500.
Kaç Arap askeri yaralanmış?
35.000.
Irak’taki Sünni-Şii 
çatışmalarında kaç 
Arap öldü? 66.000’i sivil
olmak üzere 109.000! 
4 milyon insan mülteci 
konumuna düştü; 870.000
çocuk “mülteci yetimler”
hanesine yazıldı.
Suriye’deki Şii/Nusayri-
Sünni çatışmalarında son
durum nedir? 100.000’e
yakın ölü (çoğunluk sivil), 
2,5 milyon mülteci…
Kim daha çok Müslüman
öldürdü? İsrail mi yoksa
İslam coğrafyasında 
Sünni-Şii çatışmasını
körükleyerek mevzi 
kazanmaya çalışanlar mı?
İran sanki “Vahşi Batı”nın
sığır sürülerine karşı savaş
açmış, topraklarını dikenli
teller ile çeviren çiftlik
ağalarıyla savaşan kovboy
gibi; ama nedense, onu
atının üstünde değil de
“kasaba kulübünde” 
çiftçiler ile pazarlık 
yaparken görüyoruz…

İşimiz Çok Zor
Yaşadığımız toprakları
değiştirecek halimiz yok.
Kaldığımız otelin 
karşısındaki bar, bu tür
kovboylar ile dolu…
Odamızın penceresinden
barda çıkan kavgaları
seyredip, bize bulaşmaması
için tetikte bekleyeceğiz.
Genellikle filmlerde kavga,
kasabanın kendi halindeki
doktoruna veya öğretmenine
bile bulaşır; bizim de
kaçışımız yok gibi görünüyor.
Bela bir coğrafyadayız…
Her şeyin dönüp dolaşıp
sınırımıza dayanması asla
tesadüf değil.
Ahali böyle…
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Bu yıl kuruluşunun 
37’nci yılını kutlayan

ASELSAN’da; şirkette 
15, 20, 25, 30 ve 35’inci yılını
tamamlayan çalışanlara, 
16 Kasım’da düzenlenen 
törenle ödül ve plaketleri
takdim edildi. ASELSAN’ın
Macunköy tesislerinde 
düzenlenen törene, 
çok sayıda personel katıldı.

Törende bir konuşma yapan
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Necmettin Baykul,
aidiyet duygusunun 
öneminin altını çizerek, 
şirkete özveri ile uzun yıllar
hizmet eden çalışanları 
kutladı. Baykul, 35’inci 
hizmet yılını dolduran 

ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve Savunma ve
Sistem Teknolojileri Grup
Başkanı Fuat Akçayöz’e de
plaketini verdi. Salondaki
mesai arkadaşlarına hitap
ederken duygulu anlar 
yaşayan Akçayöz, “35 yıldır
aynı heyecanla çalışıyorum.

ASELSAN’ın bu düzeye 
çıkmasına en büyük katkıyı
sağlayan, burada ‘Ulusal
Teknolojik Bağımsızlık 
Savaşı’ için bizleri bir araya
getiren, kurucu genel 
müdürümüz Hacim Kamoy’u
da rahmetle anıyorum” 
dedi.

ASELSAN’da Dolu Dolu Geçen Bir Ömür
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baykul 
ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma ve Sistem 

Teknolojileri Grup Başkanı Fuat Akçayöz



www.savunmahaber.com

ASELSAN Savunma ve 
Sistem Teknolojileri 

(SST) Grubu, CMMI (Capability Maturity 
Model-Integration / Yetenek Olgunluk Modeli-Entegrasyon)
değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak, 12 Ekim tarihi 
itibari ile CMMI-DEV v1.3 Olgunluk Seviyesi 3 belgesini aldı.
ASELSAN tarafından 5 Aralık’ta konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, SST Grubu’nun Ürün Geliştirme, Sistem 
Geliştirme ve Sistem Entegrasyonu olarak gruplanmış 
olan tüm faaliyetlerinin CMMI modeline göre 3’üncü olgunluk
seviyesinde gerçekleştirilmekte olduğunun belirlendiği 
bildirildi. Böylece SST Grubu; sistem tasarım ve geliştirme,
yazılım tasarım ve geliştirme, donanım tasarım ve geliştirme
ve mekanik tasarım ve geliştirme olmak üzere, faaliyet 
gösterdiği tüm tasarım ve geliştirme disiplinleri için CMMI
belgesini almış oldu. Grup, CMMI modelinin şartlarını tam
olarak yerine getirmesinin yanında proje yönetimine ağırlık
veren güçlü matris organizasyonu, organizasyon birimlerinin
düşey ve yatay eksenlerde güçlü iç iletişimi, eğitimli ve 
tecrübeli personel yapısı, yönetimin iyileştirme faaliyetlerine
verdiği destek, süreç uygulamalarında otomasyona verilen
önem açısından kurumsal olarak güçlü bulundu. SST Grubu,
CMMI belgesinin yanı sıra ISO 9001, NATO AQAP 2110 ve
AQAP 2210 kalite sertifikalarına da sahip. CMMI belgeleme
süreçlerini yöneten Carnegie Mellon Üniversitesine bağlı
CMMI Enstitüsü verilerine göre; değerlendirme sırasında 
SST Grubu’nun, süre ve personel sayısından bağımsız olarak
tüm projelerinde aynı süreçleri uyguladığı tespit edildi. 
Bu doğrultuda, ASELSAN SST Grubu personelinin yüzde 54’ü,
projelerinin ise yüzde 58’i değerlendirme sürecine dâhil
edildi. SST Grubu, MGEO Grubu’nun 2011 yılının Ekim ayında; 
REHİS Grubu’nun ise Eylül ayında CMMI-DEV v1.3 Olgunluk
Seviyesi 3 belgesi almalarının ardından, ASELSAN’ın 
bu belgeyi alan 3. grubu oldu. Görüşüne başvurduğumuz 
uzmanlar, ASELSAN’ın aldığı bu belgeler kadar, değişik
gruplar arasındaki bu belgelere konu olan sistem ve 
yazılım geliştirme süreçlerinin uyumunun da ASELSAN’ın 
kurumsal kimliği açısından önemli bir gösterge olduğuna
dikkat çektiler.

CMMI Belgesi
Alma Sırası
ASELSAN
SST’de
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Bilgisayar tabanlı 
eğitim sistemleri, 

sanal bakım eğitimi, 
entegre lojistik destek, görev
destek sistemleri, görsel 
veri tabanı, gömülü sistem
yazılımları ve 3 boyutlu
model kütüphaneleri 
konularında çalışan BİTES
Savunma (BİTES), son 
yıllarda gerçekleştirdiği hızlı
büyümenin sonucu olarak,
ODTÜ Teknokent İkizler 
Binası’ndaki yeni ve daha
geniş ofisine taşındı. BİTES’in
yeni ofisinin resmi açılışı, 
1 Kasım’da, başta Milli 
Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı ve
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar olmak üzere,
ODTÜ, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ve sektörden
çok sayıda üst düzey 
yetkilinin katıldığı bir 
tören ile gerçekleştirildi.
Tören, BİTES’in ofisinin
hemen dışında bulunan
holde, sade fakat iyi 
düzenlenmiş bir kokteyl 
kurgusunda düzenlendi. 
Törenin başında, BİTES’in
uzmanlıkları arasında olan
tanıtım filmleri, bu kez, 
BİTES’in kendisini anlatmak
için davetlilere gösterildi.
Törenin açılış konuşmasını
BİTES Genel Müdürü Uğur
Coşkun yaptı. Bu önemli
günde yaptığı konuşmada
duygulandığı gözlenen 
Coşkun, tören katılımcılarına
destekleri için teşekkür etti.
Coşkun, 70 kişilik bir 
ekibe sahip olduklarını, 
12 adet büyük projede 
yer aldıklarını, 12 adet 
projeyi de bitirdiklerini ifade
ederek, yeni tesislerinde 
gelişerek daha da büyümeyi
hedeflediklerini belirtti.
Daha sonra kürsüye gelen
Murad Bayar, sektörde
küçük şirketlerin katılımını
teşvik ettiklerini, OSTİM’de
93, ODTÜ Teknokent’te ise
100’e yakın şirketin savunma
sanayisi için çalıştığını ve bu
şirketlerden beklentilerinin

heyecan ve dinamizm 
olduğunu söyledi. 
BİTES’in sektöre giriş 
hikâyesine de değinen Bayar,
HAVELSAN’ın yürüttüğü
HELSİM projesinde 
yüzde 70 oranında sanayi 
katılımını hedeflediklerini;
HAVELSAN’ın bu oranı 
tutturmak için önemli çaba
sarf ettiğini; bir iş paketi için
açılan ihaleyi BİTES’in 
kazandığını; o zamanlarda
BİTES’in verdiği fiyata o işin
yapılabileceğine kimsenin
inanmadığını; fakat BİTES’in,
tanıtım videolarında da 
görüldüğü gibi gece gündüz
çalışarak işi başarıyla 
tamamladığını anlattı. 
Bayar, küçük şirketlerin 
büyüdükçe maliyet etkinliğin
biraz azaldığını; işin 
ciddileşmesi ile gelen 
kurumsallaşmanın, 
pazarlama ve kalite 

müdürlükleri gibi yapıları 
gerektirdiğini; fakat tüm
bunların olması gereken 
gelişmeler olduğunu söyledi.
Savunma sektöründe faaliyet
gösteren küçük şirketlerin
sadece savunma sektöründen
geçinemeyeceğini, bu 
şirketlerin yapmalarını 
bekledikleri iki tane önemli
sıçrama olduğunu belirten
Bayar, bunları, savunma 
sektöründen öğrendiklerini
başka sektörlere yansıtmak
ve yurt dışına açılmak olarak
sıraladı. Bayar, sözlerini, 
BİTES’in bu sıçramaları 
yapacağına olan inancını 
dile getirerek ve şirketin 
dinamizm ve heyecanının 
hep devam etmesini 
dileyerek tamamladı.
Kürsüye son olarak Hasan
Kemal Yardımcı geldi. 
Sözlerinin başında, törende
bulunmaktan duyduğu 

mutluluğu dile getiren 
Yardımcı; ciddi, kurumsal
altyapıyı çözmüş, disiplinli bir
şekilde yoluna devam eden
firmaların, önemli işler 
yaptıklarına her geçen gün
şahit olduğunu ve bunun 
artarak devam etmesini 
dilediğini söyledi. BİTES gibi
genç bir ekibin, soyunduğu
işleri başarmasının daha da
mutluluk verici olduğunu
ifade eden Yardımcı, BİTES’in
önünde zaman zaman yokuşlu
ve virajlı olacak bir yol 
bulunduğunu; ciddi 
çalışmalara devam edilmesi
durumunda, geleceğini parlak
gördüğünü sözlerine ekledi.
Yardımcı, soyadı gibi her zaman
yardımcı olmaya hazır 
olduğunu belirterek sözlerini
tamamladı.Tören, plaket 
takdimi ve BİTES’in yeni 
ofisinin gezilmesi ile devam
etti ve kokteyl ile son buldu.

BİTES Büyümesini, Yeni Ofisinde Sürdürecek

Milli Savunma
Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal 
Yardımcı

Savunma Sanayii
Müsteşarı 
Murad Bayar
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Gelecek yıl, 7-10 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul’da, 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11’incisi 

düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı için
geri sayım, 14 Kasım’da, Ankara’da yapılan IDEF 2013 Basın
Toplantısı ve Tanıtım Resepsiyonu ile başladı.
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 
yabancı misyon temsilcileri, savunma sanayisi firmalarının
temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen
etkinliğin açılışında, Türk Silahı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Hayrettin Uzun bir konuşma
yaptı. TSKGV’nin IDEF fuarlarını, TOBB Yönetim Kurulu’nun
yurt içinde fuar düzenlenmesine dair usul ve esasları gereği,
MSB himayesinde iki yılda bir düzenlediğini hatırlatan Uzun,
TSKGV’nin, 1993 yılından bugüne kadar 10 IDEF’i başarıyla
gerçekleştirdiğini söyledi. Uzun, IDEF’in artık bir marka haline
geldiğini vurgulayarak, gerçek bir Avrasya buluşması olan
IDEF’in, bölgesinin en büyük fuarı olduğunu, dünyanın ise 
ilk 5 fuarı arasında yer aldığını ifade etti.
Daha sonra kürsüye gelen TSKGV Fuar Şube Müdürü Erdinç
Soyak, savunma sanayisi alandaki yeniliklerin ve teknolojilerin
sergilendiği, sanayiciler ile tedarik zincirindeki yetkililerin bir
araya geldiği önemli bir pazarlama platformu oluşturma 
düşüncesi ile başlayan IDEF’in, ilk yıllarında Türkiye’nin 
ihtiyaçları için yürütülürken, gösterdiği gelişme ile dünyada
önemli bir pazarlama platformu haline geldiğini belirtti.
Soyak, konuşmasında, rakamsal verilere de yer verdi. Buna
göre 2011 yılında düzenlenen fuar, bir önceki fuarla mukayese 
edildiğinde; katılımcı firma sayısı yüzde 37 arttı ve 633 olarak
gerçekleşti, sergi alanı yüzde 7 büyüme ile 23.509 m2’ye ulaştı
ve fuara katılan tedarikten sorumlu üst düzey delegasyon üye

sayısı yüzde 17 artarak 437’ye yükseldi. Soyak, 2011 yılındaki
fuarda üst düzey yetkililer için görüşme ofisleri teşkil ettiklerini,
buralarda çeşitli heyetlerle 2000’den fazla görüşme 
gerçekleştirildiğini; ayrıca fuar esnasında savunma sanayisi
konusunda seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlendiğini,
toplam 24 sözleşme imzalandığını da verdiği bilgilere ekledi.
2013 yılındaki fuarda da bu uygulamaları devam ettireceklerini
belirten Soyak, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapıldığını
söyledi. Soyak’ın bilgi verdiği bir diğer konu da deniz 
unsurlarının, başta Türkiye’de üretilip teslim edilen platformlar
olmak üzere, Büyükçekmece koyunda sergileneceği oldu.
Soyak, konuşmasının sonunda, IDEF 2013 için 122 ülkenin 
savunma ve tedarikten sorumlu bakanına, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz tarafından davetiye gönderildiğini, 
hâlihazırda 50 ülkeden 700’ü aşkın firmanın fuar alanından
yer aldığını ya da rezervasyon yaptırdığını kaydetti.
Konuşmalardan sonra Savunma Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar ve TSKGV Genel Müdürü Hayrettin Uzun, soruları 
yanıtlamak üzere basının karşısına çıktı. Soru-cevap sırasında
Uzun, Fransa, Kanada ve İran’ın fuara davet edilen ülkeler
arasında yer aldığını; İsrail ve Suriye’nin ise davet edilmediğini
belirtti. Uzun ayrıca, bu yıl bazı yenilikler olacağını, ilk defa
teknik ürün tanıtımına fırsat verileceğini; profesyonel bir 
jürinin de fuarın en iyi standını seçeceğini söyledi. Bayar ise
fuarın gelişimine vurgu yaparak, herkese başarılar diledi.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2011 Yılı Ar-Ge

Faaliyetleri Anketi sonuçlarını
açıkladı. 9 Kasım’da açıklanan
sonuçlara göre; Türkiye’de
Ar-Ge harcamaları, 2011 
yılında, bir önceki yıla göre
yüzde 20,4 artarak, 11,2 milyar
lira olarak gerçekleşti. 
Ar-Ge harcamalarının
GSYİH’ye oranı yüzde 0,86
(2010 yılında yüzde 0,84);
Tam Zaman Eşdeğeri (TZE)
Ar-Ge personeli, bir önceki
yıla göre yüzde 13,5 artış
göstererek 92.801; TZE 
araştırmacı sayısı da 
72.109 olarak açıklandı.
2011 yılında Gayri Safi Yurt
İçi Ar-Ge harcamalarının
yüzde 45,5’i yükseköğretim,
yüzde 43,2’si özel sektör ve
yüzde 11,3’ü kamu sektörü

tarafından gerçekleştirildi.
Ar-Ge harcamaları, finanse
eden sektörler itibarıyla 
incelendiğinde; 2011 yılında
harcamaların yüzde 45,8’i
özel sektör, yüzde 29,2’si
kamu sektörü, yüzde 20,8’i
yükseköğretim sektörü,
yüzde 3,4’ü yurt içi diğer 
kaynaklar ve yüzde 0,7’si
yurt dışı kaynaklar tarafından
karşılandı. Sektörler itibarı
ile dağılıma bakıldığında,
TZE cinsinden toplam Ar-Ge
personelinin 2011 yılında
yüzde 48,9’u özel sektörde,
yüzde 38,4’ü yükseköğretim
sektöründe ve yüzde 12,7’si
kamu sektöründe bulunuyor.
2011 yılında istihdam edilen
10.000 kişiye düşen TZE 
Ar-Ge personeli sayısı 
38, araştırmacı sayısı da 

30 kişi olarak gerçekleşti.
İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e
göre, 2011 yılında, Ar-Ge
harcamalarının en yüksek
olduğu bölge, yüzde 28,2 ile
Batı Anadolu Bölgesi (TR5)
iken, bunu yüzde 20,8 ile
Doğu Marmara (TR4) ve
yüzde 19,2 ile İstanbul 
Bölgesi (TR1) takip etti. 
Ar-Ge personel sayısında da
yüzde 23,7 ile Batı Anadolu
Bölgesi ilk sırada yer aldı. Bu
bölgeyi, yüzde 21,7 ile İstanbul
ve yüzde 15,1 ile Doğu 
Marmara Bölgeleri takip etti.
TÜİK’in rakamları, SASAD
verileri ile bir araya 
getirildiğinde, 2011 yılında
672.105.735 dolar Ar-Ge 
harcaması yapan savunma
sanayisinin bu harcaması,

2011 yılı ortalama dolar 
kuru olan 1,67 ile liraya 
çevrildiğinde, Türkiye’deki
Ar-Ge harcamalarının yüzde
10’unu gerçekleştirdiği 
ortaya çıkıyor. Böylece, 
değişik istatistiklere göre;
örneğin Türkiye İhracatçılar
Meclisi ve SASAD verileri
dikkate alındığında, 
Türkiye’nin yaklaşık 
135 milyar dolar olarak 
gerçekleşen 2011 yılı 
ihracatında, yüzde 0,8’lik 
bir paya sahip olan savunma
sektörünün, ülkeye katkısı
küçük gibi gözükse de 
gelecek adına daha anlamlı
bir veri olan Ar-Ge harcaması
açısından bakıldığında, 
sektörün katkısı çok daha
açık bir şekilde gözler 
önüne seriliyor.
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IDEF 2013 İçin Geri Sayım
Başladı

2011 Yılı Ar-Ge Harcamalarının 
Yüzde 10’u Savunma Sanayisinden





Lockheed Martin, 
20 Kasım’da, hükümet

yetkilileri ve akademisyenlerin
de katılımı ile düzenlenen bir
törenle Koç ve Sabancı 
üniversiteleri ile ileri teknoloji
araştırma anlaşmaları 
imzaladı. Prestijli araştırma 
üniversiteleri ile iş birliğinden
duydukları memnuniyeti
ifade eden Lockheed 
Martin Teknoloji ve 
İnovasyondan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Dr. John
D. Evans, “İş birliğimiz, her 
iki ülkenin de yararlanabileceği
kritik savunma teknolojilerinin 
geliştirilmesini sağlayacak.
Sabancı ve Koç 
üniversitelerindeki 
yetenekli bilim adamı ve
mühendislerle çalışmak
için sabırsızlanıyorum”
dedi. İmzalanan anlaşma
ile ilgili değerlendirmelerde
bulunan Koç Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Umran
İnan da yürütülen çalışmanın,
üniversite-sanayi iş 
birliklerinden hem ulusal
hem de uluslararası 
düzeyde yararlanma 
hedefi ile uyumlu olduğunu
belirterek şunları söyledi:
“Lockheed Martin lider bir
ileri teknoloji şirketi. 
Fakülte ve öğrencilerimizin,
Lockheed Martin’in bilim
adamları ve mühendisleri
ile geniş uygulama 
alanlarına yönelik yeni 
teknolojiler geliştirme 
konusunda çalışma fırsatı
bulacak olmalarından dolayı
mutluluk duyuyoruz.”
Sabancı Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. A. Nihat
Berker ise Lockheed Martin
ile yapılan araştırma 
iş birliğinin önemini 
vurgulayarak “Sabancı 
Üniversitesi vizyon ve 
misyonunu sadece 
üniversite-sanayi ortaklığı
unsuru adına oluşturmamış,
aynı zamanda bu vizyonun
anlaşılması adına muazzam
çabalar göstermiş az sayıda

üniversiteden birisidir. Ana
motivasyonlarımızdan birisi
de katma değer sağlayacak
araştırmalar yürütmektir.
Lockheed Martin ile ortak
araştırmalarımızın her iki
kuruma da büyük fayda
sağlayacağına inanıyorum.”
dedi. Lockheed Martin, Koç 
Üniversitesi ile yürüttüğü 
ağ merkezli teknoloji 
araştırmalarına; silahlı 
kuvvetler personeline, 
muharebe alanında 
karşılaştıkları veri paylaşımı
zorlukları, ağ yönetimi ve
konuşlanmış askeri birliklerin
etkin komuta ve kontrolü
konularında sistem ve 
araçları sağlamak üzere 
sürekli bir gayret içerisinde
devam ediyor. İkinci bir
araştırma alanı ise gelişmiş
üretim teknolojisi üzerine
odaklanacak. Firma, 
Sabancı Üniversitesi ile ise
radar teknolojileri 
araştırmaları üzerinde 
çalışacak. Radar teknolojileri
üzerine 65 yılı aşkın 
bir tecrübeye sahip olan
Lockheed Martin, 
gökyüzünü izlemek ve 
sınır ile kıyıları korumak için
kara, hava ve uzay konuşlu
radar tasarlıyor ve 
geliştiriyor. Lockheed 
Martin ayrıca, Sabancı 
Üniversitesi ile birlikte
enerji hasat teknolojileri
üzerinde de çalışmalar 
yürütecek.
Törene katılan Savunma 
Sanayii Müsteşarı 
Murad Bayar da törenden
sonraki günlerde katıldığı
etkinliklerde, imzalanan
sözleşmelerden sıklıkla
bahsederek, sözleşmelerin
herhangi bir offset 
yükümlülüğüne bağlı olarak
imzalanmadığını; Lockheed
Martin’in, Türkiye’deki 
üniversitelerin bilimsel ve
teknolojik kapasitesinden
yararlanabilmek için 
bu anlaşmaları imzaladığını
özellikle vurguladı.
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Lockheed Martin, Türk Üniversitelerinin 
Bilimsel ve Teknolojik Birikiminden Yararlanacak

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Lockheed Martin Teknoloji 
ve İnovasyon Başkan Yardımcısı Dr. John D. Evans

Dr. Evans ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve Dr. Evans
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Çeşitli firmaların, “işletmeler
arası” (Business to Business

/ B2B) olarak adlandırılan 
özel faaliyetlerde bir araya 
gelerek, iş odaklı kısa ve seri 
görüşmelerle iş birliği 
imkânlarını araştırmaları, 
sıklıla uygulanan, başarılı 
bir yöntem olarak öne çıkıyor.
Türkiye’de, savunma sanayisinde
şu ana kadar uygulanmayan bu
yöntemi, OSTİM Savunma ve 
Havacılık Kümelenmesi (OSSA),
6-8 Mart 2013 tarihleri arasında, 
Ankara’da düzenleyeceği, “Ankara Savunma ve Havacılıkta
Endüstriyel İşbirliği Günleri” ile Türk Savunma Sanayisi’nin
hizmetine sunacak. Bu tür toplantılar düzenleme konusunda
uzman Advanced Business Events (abe) firmasının havacılık
alt kolu BCI Aerospace ile birlikte ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM)’nın desteğiyle düzenlediği etkinlikle ilgili
çalışmalarına şimdiden başlayan OSSA, 20 ülkeden 
205 firmanın katılması ve 2000 adede yakın ikili görüşmenin
yapılması beklenen etkinliğin tanıtımını, 1 Kasım’da, 
Ankara’da düzenlediği bir basın toplantısı ile gerçekleştirdi.
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve SSM 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş’ın da katıldığı basın
toplantısında, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı A. Mithat Ertuğ, etkinliğin 
yürütücüsü ve OSSA koordinatörü Hilal Ünal ve 
BCI Aerospace Genel Müdürü Stephane Castet yer aldı.
Toplantıda ilk sözü alan A. Mithat Ertuğ, kümelenmede 
93 firma ve 2500’ün üzerinde personel sayısına ulaştıklarını;
Türkiye’de savunma ve havacılık sanayilerine hizmet 
vermenin yanı sıra yurt dışına açılma konusunda da çalışmalar
yaptıklarını ve SSM’nin yeni stratejik planı kapsamında 
belirlenen 2 milyar dolarlık ihracat hedefine, ana sanayi 
firmalarının liderliğinde ulaşmayı amaçladıklarını anlattı. 
Etkinliğin, bu amaçlar doğrultusunda bir mihenk taşı 
olacağını ifade eden Ertuğ, firmaların yapacakları görüşmeleri,
İnternet üzerinden, etkinliğin 2 hafta öncesinden 
planlayabilecekleri ve 2 gün boyunca, her yarım saatte bir
ikili görüşmeler gerçekleştirileceği bilgilerini de iletti. 3 gün
sürecek etkinliğin ilk gününde, “Türkiye’deki Savunma Havacılık
ve Offset Pazarının Panaroması” başlıklı bir konferans da 
düzenlenecek. Ertuğ, başarılı geçmesini bekledikleri etkinliği,
2 yılda bir gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de belirtti.
Daha sonra söz alan Orhan Aydın, savunma sanayisindeki
örnek uygulamaları diğer alanlara taşıdıklarını; yenilenebilir
enerji, iş ve inşaat makineleri, medikal ve raylı sistemler 
konularında kümelenme çalışmaları olduğunu, bu sektörlerde
de SSM ve savunma sanayisinin ana yüklenicilerinin 
gösterdiği sahiplenmenin benzerlerine ihtiyaç duyduklarını
anlattı. Etkinlik fikrinin nasıl oluştuğuna da değinen Aydın,
geçen yıl Meksika’da katıldıkları bir fuarda gördükleri başarılı
örnek üzerine, BCI Aerospace ile temasa geçtiklerini söyledi.

Hedef 10 Milyar Dolar Sivil Havacılık Cirosu
Basın toplantısında son sözü, Murad Bayar aldı. 
Son yıllarda yan sanayinin gelişimine ağırlık verdiklerini 
belirten Bayar, yan sanayinin kendileri için taşıdığı 
önemi şu sözlerle açıkladı: “Yan sanayi sayesinde, 
Türkiye’deki sivil sanayinin de gücünden, imkânlarından, 
yeteneklerinden ve dinamizminden faydalanabiliyoruz. 
Bu KOBİ’lerin bir kısmı, otomotiv ya da sağlık gibi sektörlere
de iş yapıyor. Bunun şöyle bir getirisi oluyor: Savunma 
sanayisinde kazanılan kalite, teknoloji ve yetenek, o 
sektörlerde pazar fırsatları yaratıyor ya da o sektörlerde 
kazanılan kapasiteden biz faydalanıyoruz. Geçmiş 
dönemlerde, savunma sanayisi için bir yetenek geliştirmek
istediğimizde, bunu devletin ön ayak olduğu bir yatırımla 
sağlamak zorunda kalıyorduk; kamu kaynağı kullanmamız
gerekiyordu. Bugün, birçok imalat yeteneğini ve dinamik 
kapasiteyi başka sektörlerde bulabiliyoruz.”
Bayar, SSM Sanayileşme Daire Başkanlığının da sürekli 
olarak Türkiye’deki sanayi envanterini çıkarttığını ve 
savunma sanayisinde kullanılabilecek yetenekleri 
belirlediğini; belirlenen şirketleri sektöre kazandırma 
gayreti içinde bulunduklarını da ekledi.
Bayar’ın dikkat çektiği konulardan birisi de Türkiye’nin, 
özellikle sivil havacılık alanındaki potansiyeli oldu. 
Yan sanayinin gelişmesini ve uluslararası pazar ile entegre
olmasını istediklerini vurgulayan Bayar, KOBİ’lerin 
önünde büyük fırsatlar bulunduğunu söyledi. 
Bazı KOBİ’lerin yurt dışına da doğrudan iş yaptıklarını, 
Boeing ve Airbus gibi firmalara parça ürettiklerini anlatan
Bayar, bunları olağan gelişmeler olarak değerlendirdiklerini;
çünkü kendilerinin de projelerinde uluslararası 
standartları ve kalite gereksinimlerini talep ettiklerini, 
böylece, firmaları, dış pazarlara da hazırladıklarını ifade etti.
Türkiye’deki maliyet avantajına da dikkat çeken Bayar, 
bu durumun yabancı şirketlerin dikkatini çektiğini ve 
bu fırsattan yararlanmak istediklerini belirtti. 
Sivil havacılık sektöründe, otomotiv sektörüne benzer 
bir başarı yakalanabileceğini ifade eden Bayar, Türkiye’nin,
rahatlıkla 10 milyar dolar ciroya ulaşabileceğini, OSSA’nın
düzenleyeceği etkinliğin de bu konuda atılmış bir adım 
olacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.

14

MSI Dergisi - Aralık 2012                                                                                                                                        www.milscint.com

SAVUNMA KISA

OSSA, 
KOBİ’ler İçin
Köprüyü 
Kuruyor
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Bu yıl 5’incisi düzenlenen Deniz Sistemleri Semineri ile
benzer bir kurgu ile Y. Müh. Kd. Alb. (E) A. Zafer Betoner

tarafından ilk defa düzenlenen Kara Sistemleri Semineri, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın ev sahipliğinde, 27 Kasım’da
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. FNSS
ve Otokar’ın ana sponsor olduğu etkinlikte, öğleden önce 

açılış ve sponsor konuşmaları yapılırken; öğleden sonra icra
edilen 4 paralel oturumda, toplam 27 bildiri sunuldu; 
1 de çalıştay gerçekleştirildi. Fuaye alanında ise yerli ve 
yabancı firmalar ürün ve çözümlerini katılımcılara tanıtma
fırsatı yakaladı. MSI Dergisi de etkinlik için hazırladığı özel
sayısı ile kara sistemleri alanında son gelişmeleri seminer
katılımcılarının ilgisine sundu. Bu özel sayı, aynı zamanda 
bayilerde okuyucularımızla buluşacak. Seminerin ayrıntıları
ise MSI Dergisi’nin Ocak sayısında yer alacak.

Gömülü mimariye sahip
uygulama veya aygıt 

geliştiricilerine hızlı,
güvenilir ve güncel 
teknolojiye sahip bir ortamda
çalışma yapabilmeleri 
için, donanım-yazılım 
bileşenlerini içeren, 
teknolojik altyapı ürünlerini
ve hizmetlerini sağlamak
misyonu ile yola çıkan ve 
savunma sanayisi için 
hava, kara ve deniz 
platformlarında veya 
bağımsız savunma 
sistemlerinde zorlu çevre
şartlarında çalışan (rugged)
özel görev bilgisayarları, 
komuta kontrol sistemleri,
sinyal işleme, emniyet ve 
güvenlik kritik sistem 
çözümleri tasarlayan 
TEKTRONİK, Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen ikinci 
teknoloji şirketi oldu. 
“Deloitte Teknoloji Fast50
2012 Programı”nda, 
son 5 yıldaki yüzde 11.368
büyümesi ile bu başarıyı 
yakalayan firmanın ödülü,
Deloitte Türkiye tarafından
19 Kasım’da düzenlenen 
törende,  Deloitte Türkiye
CEO’su Hüseyin Gürer 
tarafından, TEKTRONİK’in
kurucusu Hakan Yavuz’a 
takdim edildi.
Deloitte Teknoloji Fast50

Türkiye Programı, merkezi
Türkiye’de bulunan ve son 
5 yılda, net satış gelirlerini
en hızlı arttıran 50 teknoloji
şirketini belirlemeyi 
amaçlıyor. Bu yıl, ilk 10 firma
arasındaki tek savunma 
şirketi olarak yer alan 
TEKTRONİK, aynı zamanda,
Deloitte Teknoloji Fast 500
EMEA (Europe, the Middle
East, and Africa / Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika) listesine
de 6’ncı sıradan girdi.
Savunma sanayisi ile ilgili 
çalışmalarına ara vermeyen
TEKTRONİK, 30 Kasım’da,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nda, İnteraktif 
Kokpit Görüntü Sistemleri 
ve Sertifikasyonu İçin Yazılım
Yaklaşımları (ARINC 653 /
ARINC 661 / DO178C) 
Konferansı’nı gerçekleştirdi.
Konferansa, Wind River 
ve Esterel Technologies 
firmalarının dünyaca tanınan
uzmanları da konuk 
konuşmacı olarak katıldılar.
Konferansta, Wind River 
savunma ve havacılık 
sistemleri yöneticisi Alex
Wilson, ARINC653 standardı
ve mimarilerini ile ilgili 
bilgiler verdi ve çok 
çekirdekli (multi-core) 
işlemcilerle emniyet 
kritik ve güvenlik kritik 

uygulama yaklaşımı olan 
sanallaştırma (virtualization)
ve hypervisor çözümlerini 
tanıttı. 
Bir diğer konuk konuşmacı
olan, Esterel Technologies
teknolojiden sorumlu 
yöneticisi ve RTCA DO178C
komitesi aktif üyesi 
Dr. Bernard Dion,
DO178C’nin getirdiği 
yenilikleri ve DO178B’den

DO178C’ye geçiş yol haritası
önerilerini sundu. Yine 
Esterel Technologies’den,
ARINC CDS komitesi 
sekreteri olan Vincent 
Rossignol ise interaktif 
kokpit görüntü sistemleri
standardı olan ARINC661’i 
ve ARINC661 uyumlu 
sistemlerin nasıl sertifiye 
edileceğine ilişkin yöntemleri
anlattı.

TEKTRONİK, En Hızlı Büyüyen 2’nci Teknoloji Şirketi Oldu

Kara Sistemleri Semineri
Siftah Yaptı
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Airbus Military ve 
Endonezya’nın PT 

Dirgantara Indonesia (PT DI)
firması, Airbus Military
C212-400 uçağının, NC212
adı verilecek daha gelişmiş
bir sürümünü geliştirmek
üzere anlaştılar. Airbus 
Military tarafından 
8 Kasım’da yapılan 
açıklamada, NC212’nin, 
hem askeri hem de sivil 
pazarlara hitap edeceği 
belirtildi. Hafif nakliye uçağı
sınıfında rekabet edecek
olan NC212, yeni sayısal 
aviyonikler ve otomatik 
pilotla teçhiz edilecek. 
EASA ve FAA FAR 25 
sertifikasyonu alacak olan
NC212, sivil uygulamalar için
28 yolcuyu barındıracak yeni
bir kabine de sahip olacak.
Mevcut C212 uçakları, 
25 sivil yolcu taşıyabiliyor.
Varılan anlaşma, ortak 
geliştirme, üretim, 
ticarileştirme ve kullanıcı
destek süreçlerini kapsıyor.
NC212 için, gelecek 10 yıl 
boyunca, 400 ila 450 uçağı
kapsayan bir pazar olacağı
öngörülüyor. Uçağın nihai

montajı Endonezya’da 
gerçekleştirilecek. Böylece,
35 yıldır kullanıcılarına 
hizmet veren; zor şartlar 
altında, yüksek güvenilirliğe
sahip bir uçak olarak bilinen
C212, daha uzun yıllar 
pazarda varlığını devam 
ettirecek gibi görünüyor.
NC212, Airbus Military ile PT
DI arasındaki iş birliğinin son
meyvesi oldu. Bilindiği üzere
Endonezya, 9 adet C295 
sipariş etmiş ve bu uçakların
nihai montajının Endonezya’da
yapılmasına karar verilmişti.
Her iki firmanın ortak 

çalışma ekipleri, 2011 yılının
Ekim ayından bu yana, 
Endonezya’da çalışmalarını
sürdürüyorlar.

Üçü Bir Arada
Üretim çalışmaları devam
eden ilk 3 A400M nakliye
uçağı, Kasım ayında, firmanın
Sevilla, İspanya’da bulunan
nihai montaj hattında bir
arada görüntülendi. 
Fotoğrafın sağ üst köşesinde,
en uzakta, proje kapsamında
teslim edilecek ilk uçak olan
MSN7 görülüyor. Fransa’ya
teslim edilecek olan MSN7,

fotoğrafta, motorlarının 
takılmasını bekliyor. Ortadaki
uçak olan MSN9, program
kapsamında teslim edilecek
2’nci, Türkiye’nin ise ilk
uçağı olacak. En yakındaki
ve projede teslim edilecek
3’üncü uçak olarak hazırlanan
MSN8 de Fransa’nın 
envanterine girecek. 
Airbus Military, her 3 uçağı
da 2013 yılı içinde teslim 
etmeyi planlıyor. 2013 yılında
Fransa’ya teslim edilecek
olan 3’üncü uçak olan
MSN10’un da nihai montaj
işlemleri başlatıldı.
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Airbus Military’den C212’ye Yeni Hayat

ABD Deniz Kuvvetlerinin uçak gemilerinden harekat yapabilecek, radara 
yakalanmayan bir insansız hava aracı (İHA) geliştirme çalışmaları kapsamında,

konsept gösterimi amacıyla kullandığı Northrop Grumman’ın X-47B İHA’sı, 
katapult yardımı ile ilk kalkışını, 29 Kasım’da gerçekleştirdi. ABD Deniz Kuvvetlerinin
Patuxent River’da bulunan kara konuşlu katapult tesisinde gerçekleştirilen kalkış,
X-47B’nin uçak gemisinde yapılacak denemeleri öncesinde icra edilecek testlerin
ilk ayağını oluşturuyor. Kalkış sonrasında yaptığı uçuşta, bir uçak gemisine 
inerken yapması gereken manevraları da deneyen X-47B, bunları da başarıyla 
tamamladı ve mühendislere, çalışmalarında kullanacakları değerli veriler 
sağladı. Kalkış denemesinde, X-47B’nin yerde, operatörler tarafından 
hassas olarak kontrol edilmesini ve uçakla kablosuz iletişim sağlayan 

Kontrol Görüntüleme Birimi de kendini ispat etme fırsatı buldu. Proje kapsamında, uçak gemisinden ilk uçuşun ise 
2013 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

X-47B, Katapult Yardımı ile İlk Kalkışını Gerçekleştirdi
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Navantia’nın, 
25 Temmuz’da 

yürürlüğe giren sözleşme
kapsamında tamir ve 
modernizasyon işlemlerini
yapacağı Cezayir 
Donanmasının iki gemisinden
ilki olan tank çıkarma 
gemisi Kalaat Beni Rached,
15 Kasım’da, firmanın 
Reparaciones Fene-Ferrol
tesislerine ulaştı. Sözleşme
kapsamında, 180 kişilik bir 
iş gücü, 3 yıl boyunca, 
toplam 870.000 saat 
çalışacak. Navantia’nın 
Sistemas ve Faba and 
Motores Cartagena iş kolları
da çalışmalara katkı 
verecekler.
İhale süreci, 2010 yılının
Aralık ayında başlayan proje
kapsamında, Avrupa’nın

önde gelen tersaneleri ile
rekabet eden Navantia, 
bu sözleşmenin, Cezayir 
Donanmasının ilerleyen 
yıllardaki ihalelerinde de
kendisine avantaj sağlayacağını
değerlendiriyor.
Kalaat Beni Rached, 
İngiltere’de, Vosper
Thornycroft tarafından, 
1984 yılında inşa edildi. 
2130 ton deplasmana, saatte
16 deniz mili sürate sahip
geminin araç ve yük taşıyan

güvertesi 75 m boya ve 
7,4 m ene sahip. Kasım
ayında Navantia’yı 
yakından ilgilendiren bir 
gelişme de İspanya ile 
Avustralya arasında 
varılan ve 9 Kasım’da 
açıklanan anlaşma oldu. 
Anlaşmaya göre; Navantia
tarafından inşa edilen ve 
İspanyol Deniz Kuvvetlerinde
hizmet görmekte olan 
SPS Cantabria tanker ve 
ikmal gemisi, 2013 yılının

Şubat-Kasım aylarında,
Avustralya’da konuşlanacak.
İki donanma arasındaki
ilişkileri güçlendirmeyi de
amaçlayan anlaşma 
sayesinde, Avustralya 
Deniz Kuvvetleri, Navantia
tarafından inşa edilmekte
olan Canberra havuzlu 
helikopter gemileri ile 
benzer alt sistemleri 
kullanan SPS Cantabria ile
alıştırma yapma imkânı da
bulacak.

SAVUNMA KISA

Navantia’nın
Cezayir 
Mesaisi 
Başladı
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2008 yılının Temmuz
ayında imzalanan proje
sözleşmesinden bu

yana, tüm çalışmaları proje
takvimine uygun olarak ilerle-
yen ALTAY Ana Muharebe
Tankı (AMT), projenin ikinci
aşaması olan Detaylı Tasa-
rım’ın Kritik Tasarım safha-
sında ortaya çıkan iki ön
prototip; hareket testleri için
kullanılacak Hareket Kabili-
yeti Testi Ön Prototipi (Mobility
Test Rig / MTR) ve atış testleri
için kullanılacak Atış Testi Ön
Prototipi (Firing Test Rig /
FTR) araçları ile davetlilerin
önüne çıktı.
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Dünya, Otokar’ın 
İlk Süvarileriyle Tanıştı

Türkiye’de geliştirilen ilk milli tank olan ve çalışmaları 
Otokar’ın ana yükleniciliğinde yürütülen ALTAY, 
ilk prototipinin tanıtılacağı törende, katılımcıların karşısına
iki prototiple çıkarak gövde gösterisi yaptı. İsmini, 
Kurtuluş Savaşı’nda, Dumlupınar Meydan Muharebesi 
sonrası İzmir’e giren ilk Türk süvarileri olan 5’inci Süvari
Kolordusu’nun Komutanı Fahrettin Altay’dan alan ALTAY’ın
her iki prototipinin deneme pistlerinde yaptığı gösteriler ise
15 Kasım’da gerçekleştirilen töreni, görsel bir şölene çevirdi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Test çalışmaları tören önce-
sinde başlayan MTR, törenin
yapıldığı tarihe kadar, yakla-
şık 2000 km yol yaptı. FTR’nin
testlerinin ise kısa bir süre
içerisinde başlaması bekleni-
yor. Ocak ayına kadar bu pro-
totiplerle yapılacak testler
sonrasında, projenin 3’üncü
ve son aşaması olan Prototip
Geliştirme ve Kalifikasyon
aşamasına geçilecek. Bu
aşamada da seri üretime
esas olacak, nihai konfigü-
rasyona sahip iki prototip
üretecek ve bunların kalifi-
kasyonunu yapacak olan 
Otokar, mevcut proje takvimi

uyarınca, 2015 yılının Tem-
muz ayında, ALTAY’ı seri üre-
tim için hazır hale getirecek.

Savunma Sanayisinin
Karar Alıcıları 
Törende
Otokar’ın Arifiye’deki tesisle-
rinde düzenlenen “ALTAY İlk
Prototip” törenine, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Ge-
nelkurmay Başkanı Org. Nec-
det Özel, Milli Savunma
Bakanı Dr. İsmet Yılmaz,
Kara Kuvvetleri Komutanı

Org. Hayri Kıvrıkoğlu ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’ın yanı sıra çok
sayıda üst düzey yetkili ka-
tıldı.
Törende ilk sözü, Koç Holding
Savunma Sanayii Grup Baş-
kanı ve Otokar Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kudret Önen
aldı. 52 ay önce, yine bu tesis-
lerde, Başbakan Erdoğan’ın
huzurunda, ALTAY tankı için
ilk imzaları attıklarını hatırla-
tan Önen, ALTAY projesinin,

Otokar için büyük bir gurur
kaynağı olduğu kadar büyük
de bir sorumluluk olduğunu
vurguladı. Önen, projeyi, Tür-
kiye’ye layık bir tank tasarla-
mak; Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’ne ve Türkiye’ye yara-
şır, Türkiye’yi dünyada geliş-
miş sanayiler arasında hatırı
sayılır bir noktaya taşıyacak
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bir ürün ortaya çıkarmak ve
Otokar’ın kabiliyetlerini or-
taya koymak için büyük fırsat
olarak gördüklerini; projenin
başında duydukları heyecan-
dan hiçbir şey kaybetmeden
çalıştıklarını ifade etti. Proje-
nin birinci aşamasında, TSK
ihtiyaçları ve güncel ve gele-
cek tehditlere cevap verebile-
cek bir AMT için kavramsal
çalışmaları tamamladıklarını;
bu çalışmaların ilk sonucu
olan ALTAY’ın birebir boyut-
lardaki modelini IDEF 2011’de
sergilediklerini; bunun da
Türkiye’de ve dünyada büyük
ses getirdiğini anlatan Önen,
artan bir heyecan ve motivas-

yonla projenin detaylı tasarım
çalışmalarını sürdürdüklerini
söyledi. Önen, proje kapsa-
mında yaptıkları yatırımları
da özetleyerek, bugüne kadar
toplam 26 milyon dolarlık ya-
tırım gerçekleştirdiklerini;
devreye aldıkları modern
Tank Test Merkezi’nin tüm
savunma sanayisine açık ol-
duğunu belirtti. Projedeki ana
alt yüklenicilere da değinen
Önen; MKEK’nin ana silahı;
ASELSAN’ın komuta kontrol,
haberleşme, atış kontrol ve il-
gili sistemleri ve ROKETSAN’ın
da zırh sistemlerini geliştir-
mekte olduğunu; projede,
260’ı Otokar’da olmak üzere,

550’ye varan çalışan oldu-
ğunu ve sayıları 100’e yakla-
şan alt yüklenicileri ile
ALTAY’ı, 2015 yılında seri üre-
time hazırlamaya çalıştıkla-
rını anlattı.
Konuşmasında, Otokar’ın
diğer çalışmalarına da yer
veren Önen, fikri mülkiyet
hakları Otokar’a ait olan,
kendi mühendislik kabiliyet-
leri ve kendi teknolojileri ile
tasarladıkları ve Türk işçisi
tarafından üretilen Otokar
mamullerini Türkiye’nin hiz-
metine sunduklarını ve 20’ye
yakın ülkeye ihraç ettiklerini;
dünya ordularına hizmet
veren 25.000’in üzerinde Oto-

kar üretimi araç bulunduğunu
söyledi. Önen, bu başarıya
ulaşmak için her zaman ver-
dikleri sözlerde durduklarını;
daima daha iyisini yapmak
için çalıştıklarını; bugüne
kadar görev aldıkları her pro-
jede, zamanında ve eksiksiz
hizmet verdiklerini vurguladı.
Önen, sözlerini, ALTAY’ın tek-
nolojilerine sahip ve hakim
olan bir ülke olarak, Türki-
ye’nin stratejik konumunun
güçleneceğini ve çok yakın bir
zamanda ALTAY’ın Türki-
ye’nin en büyük ihraç kalem-
lerinden birisi olacağına
inandıklarını belirterek ta-
mamladı.
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Koç Holding Savunma Sanayii 
Grup Başkanı ve Otokar 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç Başbakan Recep Tayyip Erdoğan



Türk Savunma 
Sanayisi İçin Bir Milat
Önen’den sonra kürsüye
gelen Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa V.
Koç, Koç Topluluğu’nun,
ALTAY projesi ile bir ilke
daha imza atmanın gururunu
yaşadığını; ALTAY tankının
ilk prototiplerinin Türk Sa-
vunma Sanayisi için bir milat
teşkil ettiğini ifade ederek
sözlerine başladı. Koç, 
Otokar’ın, 20 yılı aşkın bir sü-
redir Türk Savunma Sanayi-
si’ne katkı yaptığını, bugün
tasarım ve üretim konula-
rında kazandığı tecrübe ve
ortaya koyduğu araçlar ile
ününü yurt dışına taşıdığını
ve Türkiye’nin gururu oldu-
ğunu vurguladı. Türk Sa-
vunma Sanayisi’nin, uzun
vadeli yaklaşımlar ve doğru
bir vizyon ile başarılı sonuç-
lar elde ettiğini belirten Koç,
topluluk olarak bu amaç ve
stratejilere hizmet etmek
üzere savunma sanayisine
uzun süredir emek harcadık-
larını, yatırım yaptıklarını ve
başarılı sonuçlara imza at-
tıklarını söyledi. Koç, sözle-
rini, ALTAY takımının, verdiği
sözleri tutmak için canla
başla çalıştığının altını çize-
rek tamamladı.

Tarihe Şahitlik 
Ediyoruz
Törende, kürsüye son olarak
Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan geldi. Adeta tarihe şa-
hitlik ettiklerini ve törende
olmaktan büyük bir iftihar
duyduğunu belirten Erdoğan,
4 yıl önce attıkları imzanın ete
kemiğe bürünerek, somutla-
şarak sahneye çıkışına hep
birlikte şahitlik ettiklerini
ifade etti. Türkiye’nin, ALTAY
projesi ile son derece yüksek
teknolojilerini bünyesinde bu-
lunduran AMT tasarlayıp üre-
tebilen sınırlı sayıdaki ülke
arasına girdiğini vurgulayan
Erdoğan, Türkiye’nin prestijini
arttıracak olan projenin, ülke-
nin üst basamaklara yük-
selme hedefine önemli
katkılar sağlayacağını belirtti.
Erdoğan’ın konuşmasının
dikkat çeken ve yankı uyandı-
ran noktalarından birisi, proje
takvimi ile ilgili sözleri oldu.
2008 yılında imzalar atılırken
78 aylık bir takvim belirledik-
leri; şu anda projenin 52’nci
ayında oldukları; projenin kri-
tik tasarım aşamasının, proje
uygulama takvimine uygun
olarak tamamlanacağı bilgi-
lerini ileten Erdoğan, görüş-
tüğü yetkililerin, proje
takvimini daha öne çekme
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         ALTAY Projesinin 
         Kilometre Taşları
2005:                         SSM, Milli Tank Projesi’nde üretim modelinin belirlenmesi
                                   amacıyla üç firmadan oluşan bir konsorsiyuma fizibilite
                                   çalışması görevini verdi. Yapılan fizibilite çalışması, 
                                   27 Nisan 2005 tarihi itibariyle tamamlandı ve projenin 
                                   modeli “gereken alanlarda yurt dışından teknik destek 
                                   alınarak ana muharebe tankının yurt içinde tasarlanması ve
                                   geliştirilmesi” olarak belirlendi. Fizibilite sonucu belirlenen
                                   modele uygun olarak hazırlanan Teklife Çağrı Dosyası, 
                                   fizibilite çalışmasında görev alan, aralarında Otokar’ın da
                                   bulunduğu firmalara, 8 Şubat 2005 tarihinde yayımlandı.
2006:                         Proje ile ilgili teklifler, 17 Temmuz 2006 tarihinde 
                                   SSM’ye sunuldu.
2007:                         30 Mart 2007 tarihinde yapılan Savunma Sanayii İcra
                                   Komitesi toplantısında alınan karar gereğince, Kara Kuvvetleri
                                       Komutanlığı’nın modern ana muharebe tankı ihtiyacının
                                   karşılanması amacıyla başlatılan Milli İmkânlarla Modern
                                   Tank Üretimi Projesi’nde, ana yüklenici adayı olarak Otokar
                                   ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.
29 Temmuz 2008:   İlk Türk Milli Tankı’nın tasarlanması, prototiplerinin 
                                   geliştirilmesi, üretilen prototiplerin test edilmesi ve kalifiye
                                   edilmesi konusunda sözleşme görüşmeleri tamamlanarak,
                                   Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile sözleşme
                                   imzalandı. Projede, modele uygun olarak belirlenen alanlar
                                   dışında, tamamen yerli alt sistemlerin kullanılması 
                                   hedeflendi. Önemli başlıklar olarak, Otokar’ın ana yüklenici
                                   olduğu projede, ASELSAN’ın Tank Atış Kontrol Sistemi, Tank
                                   Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi gibi elektronik 
                                   alt sistemleri tasarlayarak prototiplerini üretmesine;
                                   MKEK’nin, 120 mm’lik 55 kalibre Ana Silah Sistemi’ni,
                                   Hyundai Rotem kanalı ile teknoloji transferi yapılarak
                                   üretmesine; ROKETSAN’ın Modüler Zırh Paketini, 
                                   yine Hyundai Rotem kanalı ile teknoloji transferi yaparak
                                   geliştirmesine ve yurt içinde üretmesine karar verildi.
Ocak 2009:               Önemli alt sistem tedarikçileriyle sözleşmeler imzalanarak,
                                   ilk Türk milli tankı “ALTAY’ın tasarlanması, prototiplerinin
                                   geliştirilmesi, üretilen prototiplerin test edilmesi ve kalifiye
                                   edilmesi konusunda fiili çalışmalar başladı. ALTAY’ın
                                   “Tasarım ve Prototip Üretimi” için proje süresi 78,5 ay
                                   olarak belirlendi. Projenin bu bölümü Kavramsal Tasarım,
                                   Detaylı Tasarım, Prototip Üretimi ve Kalifikasyon olmak
                                   üzere üç aşamaya bölündü.
Mayıs 2011:             Otokar, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda mühendislik ve
                                   tasarım kabiliyetini kullanarak projenin ilk aşaması olan
                                   Kavramsal Tasarım Aşaması'nı tamamladı ve bu sürecin
                                   sonuçlarını yansıtan ALTAY'ın gerçek boyutlardaki bir 
                                   modelini, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımları ile
                                   ilk kez IDEF fuarındaki standında sergiledi.
29 Mart 2012:          Projede detaylı tasarım faaliyetleri devam ederken, Otokar,
                                   prototiplerin testleri için gerekli üretim yatırımları ile 
                                   Tank Test Merkezi için yatırımlarını sürdürdü. Otokar Tank
                                   Test Merkezi, 29 Mart’ta, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet
                                   Yılmaz’ın katılımları ile devreye alındı. Bünyesinde 
                                   Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi, Tank Test Pisti ve
                                   Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Merkezi'ni barındıran
                                   Otokar Tank Test Merkezi, dünyanın en modern ve 
                                   sayılı tank test merkezleri arasında yer alıyor.
Ekim 2012:               Hareket kabiliyetlerinin ölçüleceği ilk prototip, 
                                   Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasında üretildi ve 
                                   testlere başladı.
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gayreti içinde olacaklarını be-
lirttiklerini, takvimin belki
bir-iki yıl öne çekilebileceği
müjdesini verdiklerini söy-
ledi. Erdoğan, proje ile ilgili
iradelerinin tam olduğunu ve
gereken kararları zamanında
alacaklarından kimsenin
şüphesi olmaması gerektiğini
de sözlerine ekledi.
Proje için yapılan yatırımlara
da değinen Erdoğan; Otokar
tesislerinde yüksek teknolo-
jiye sahip elektromanyetik
uyumluluk test merkezi ku-
rulduğunu; tank hareket ka-
biliyeti testlerinin icra
edileceği tank test pistinin
Türkiye’ye kazandırıldığını;
çevre koşulları testi için ik-
limlendirme odası yapıldığını;
Şereflikoçhisar tank atış po-
ligonunda balistik koruma
merkezi oluşturulduğunu;
MKEK Kırıkkale tesislerinde
ısıl işleme fırınının kullanıma
alındığını ve ASELSAN ve
Otokar tesislerinde 6 eksenli
simülatörler kurulduğunu
anlattı. Bu alt yapıların, askeri

ve sivil birçok projeye hizmet
edecek kapasiteye ve dona-
nıma sahip olduğunu vurgu-
layan Erdoğan, sadece bir
tankın üretimini gerçekleştir-
mekle kalmadıklarını, sa-
vunma sanayisinin geleceği
adına ve eğitim adına çok
önemli yatırımları Türkiye’ye
kazandırdıklarını ifade etti.

Geçmişe Vurgu
Konuşmasında Türkiye’nin
bugünlere nasıl geldiği ile il-
gili dikkat çekici örnekler de
veren Erdoğan, son yüzyıl
içinde, Birinci Dünya Savaşı
ve Kurtuluş Savaşı sırasında
yaşanan sıkıntılar hatırlandı-
ğında, bugün ALTAY tankının
ne anlam ifade ettiğinin çok
daha iyi anlaşılacağını söy-
ledi. Ordunun, özellikle Os-
manlı İmparatorluğu’nun son
dönemlerinde lojistik ve teç-
hizat konularında çok büyük
sıkıntılar içerisinde olduğunu
belirten Erdoğan, çöllerde
savaşan Mehmetçik’in üze-
rinde, Balkan coğrafyasına
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ALTAY tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olmak üzere 
dört mürettebat görev yapıyor. Tank, zorlu arazi şartlarında istenilen 
performansı sergileyebilmesi için, 1500 beygir gücünde yeni teknoloji ürünü bir
motor ve transmisyona sahip. ALTAY’ın üzerinde ana silah olarak, birçok farklı
tipte mühimmatı atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top bulunuyor. Ana silah ve
yardımcı silahların kontrol edilmesi için, ASELSAN tarafından ALTAY’a özel
yeni nesil bir atış kontrol sistemi tasarlandı. Bu sistem sayesinde ALTAY,
hareket halindeki hedefleri de çok yüksek isabet oranıyla vurabilecek. 
ALTAY tankında ayrıca, her türlü tehdide karşı tankı korumak üzere, 
ROKETSAN tarafından tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın
Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) tehditlerin bulunduğu 
ortamlarda görev yapmasına olanak sağlayan yardımcı sistemler de mevcut.
ALTAY’ın teknik özellikleri şöyle sıralanabilir:
n Dört kişilik mürettebat
n Yeni nesil 1500 beygir gücünde güç grubu
n 120 mm 55 kalibre ana silah
n Modüler kompozit zırh
n Yeni nesil atış kontrol sistemi
n Elektrikli top kule takat sistemi
n Komuta kontrol muhabere bilgi sistemi
n Muharebe sahası tanıma tanıtma sistemi
n Nükleer ve kimyasal tehdit algılama sistemi
n Yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi
n Uzaktan kumandalı silah sistemi (12,7 ve 7,62 mm)
n Kule makineli tüfeği
n Lazer uyarı sistemi
n Yaşam destek sistemi
n KBRN koruması
n 360 derece durumsal farkındalık sistemi 

ALTAY Ana Muharebe Tankının Teknik Özellikleri
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uygun kıyafetler; Sarıkamış’ta
eksi 30’lara varan soğuklarda
savaşan Mehmetçik’in üze-
rinde ise çöl kıyafetleri oldu-
ğunu hatırlattı. Osmanlı
ordusunun, Medine’de, açlık-
tan ölmemek için, merhum
Fahrettin Paşa’nın talimatıyla
çekirge yiyerek ayakta kaldı-
ğını; rahmetli büyük dedesi-
nin de şehit olduğu
Sarıkamış’ta, Osmanlı asker-
lerinin düşman, açlık ve yok-
luk kadar bütün vücutlarını
saran bitlerle mücadele
etmek zorunda kaldıklarını;
buğday tanelerinin bir sac

üzerinde kavrulması ile elde
edilen yemeğin Mehmetçik
için bulunmaz bir nimet ola-
rak görüldüğünü; Avrupa or-
dularında uçak gelişmiş bir
savaş aracı olarak kullanıyor-
ken, Osmanlı subaylarının
dahi uçağı ilk kez kendi se-
malarında, üzerlerine bomba
yağdırırken gördüklerini an-
lattı. Erdoğan, Kurtuluş Sa-
vaşı sırasında kağnısı ile
taşıdığı top mermilerini ve
bebeğini soğuktan korumaya
çalışırken Kastamonu kent
girişinde soğuğa yenilerek
şehit olan Şerife Bacı’nın hi-

kâyesini de dinleyicilerle pay-
laştı.
Geçekleştirilecek törenin,
Şerife Bacı’yı ve onun gibi
kahramanların ruhunu şad
edeceğine inandığını belirten
Erdoğan, Türkiye’nin, kadın-
larının kağnıda, hem bebeğini
hem ordusunun cephanesini
taşıyan bir ülkeden, bugün ni-
hayet kendi silahını imal eden
bir ülke konumuna geldiğini
söyledi. Bu noktada bir öz
eleştiri yapılması gerektiğini
belirten Erdoğan, Şerife
Bacı’nın kağnısının üzerinde
donarak şehit olduğu günden

2002 yılına kadar, tam 81 yıl
geçtiğini ve bu 81 yılda sa-
vunma sanayisinde gerekli
atılımların, yatırımların neden
yapılmadığını sorgulamak zo-
runda olduklarını ifade etti.
Erdoğan, Atatürk’ün başlattığı
girişimlerin neden akamete
uğratıldığını; Türkiye’nin
kendi silahını, uçağını, heli-
kopterini, tankını, gemisini
yapmaktan neden uzak kaldı-
ğını ya da uzak tutulduğunu
detaylı şekilde sorgulamak
durumunda olduklarını, eğer
bunu sorgulamazlarsa son 10
yılda atılan adımları geleceğe
taşıyamayacaklarını da sözle-
rine ekledi.
Son 10 yılda savunma sanayi-
sinde çok önemli mesafeler
kat edildiğini, deyim yerin-
deyse sessiz devrim yapıldı-
ğını ifade eden Erdoğan,
Türkiye’nin, artık kendi milli
piyade tüfeğini, kendi savaş
gemisini, savaş botlarını, 
helikopterlerini üretir hale
geldiğini; sadece üretmekle
kalmayıp, artık dünyaya sa-
vunma sanayisi ürünlerini ve
teknolojilerini ihraç ettiğini
söyledi. Yine de hala ciddi ek-
siklerin olduğunu hatırlatan
Erdoğan, bunları da süratle
gidermek zorunda oldukları-
nın altını çizdi.
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Dosta ve 
Düşmana Mesajlar
Erdoğan, bundan sonra da
savunma sanayisine destek-
lerinin süreceğini, kendi or-
dusunun ihtiyacını karşılayan
ve ürettiği sistemleri dost ve
müttefik ülkelere ihraç eden
bir ülke olma yolunda emin
adımlarla ilerlemeye devam
edeceklerini belirtti. Konuş-
masının bu bölümünde dış
politika konularına da kısaca
değinen Erdoğan, Türkiye’nin
ne komşuları ne bölgesi ne
de dünyanın herhangi bir ül-
kesine karşı hasmane bir tu-
tumunun olmadığını; barışın,
istikrarın, huzur ve güven or-
tamının sadece bir ülke için
değil, tüm bölge için hayati
derecede önemli olduğuna
inandıklarını vurguladı. Erdo-
ğan, kendileri için istedikle-
rini, ayrım yapmadan, tüm
bölge ülkeleri için de istedik-
lerini; ancak, Türkiye’nin iyi
niyetini, sağduyulu ve sabırlı
yaklaşımlarının da hiç kimse-
nin pasiflik ve çekingenlik
olarak algılamaması gerekti-
ğini ifade etti. Kurulan tuzak-
ların, Türkiye’nin çekilmek
istendiği bataklıkların far-
kında olduklarını, gerekirse
tüm imkânlarla, dünyanın en
güçlü ordularından birisi ile
barış, güvenlik ve istikrar için
karşılık vermekte bir an bile
tereddüt etmeyeceklerini de
sözlerine ekledi.
Erdoğan, sözlerini, ALTAY ta-
kımının üstün gayretlerinin
takdire şayan olduğunu belir-
terek ve ALTAY’ın barış ve is-

tikrara hizmet etmesini te-
menni ederek tamamladı.
Konuşmalar tamamlandıktan
sonra, ALTAY prototipinin
tören alanına girmesi ile katı-
lımcılar tankı ilk defa görme
fırsatı buldular. Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa V. Koç, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a günün anı-
sına bir ALTAY maketi hediye
ederken, Erdoğan da projede
yer alan tarafların temsilcile-
rine plaketlerini verdi.

ALTAY’dan 
Görsel Şölen
Kapalı alanda gerçekleştiri-
len törenin ardından katılım-
cılar, ALTAY prototiplerinin
gerçekleştireceği gösteriyi
izlemek üzere tank test pis-
tinin kenarında bulunan tri-
bünlere geçtiler. Her iki
prototip de yan eğim, kendi
ekseni etrafında dönme, hız,
ivmelenme, süspansiyon ve
stabilizasyon parkurunda
hünerlerini sergilerken, MTR
ayrıca, arazide sürüş yete-
neklerini katılımcılara gös-
terdi. Yağışın da etkisi ile su
birikintileri ve yer yer çamur
bir zemini içeren bir pistte
gerçekleştirilen arazide
sürüş gösterisi, ALTAY’ın
yüksek hareket kabiliyetini
gözler önüne serdi. Tüm gös-
teriler boyunca, özellikle tan-
kın kulesinde bulunan
görevlilerin rahat ve kendin-
den emin duruşları, proje ça-
lışanlarının, yarattıkları esere
duydukları güvenin de bir
göstergesi oldu.

Geliştirme / doğrulama test-
lerine tabi tutulacak ön proto-
tiplerin ardından üretilecek
nihai konfigürasyondaki pro-
totipler, atışlı / atışsız testlerle
kalifikasyon süreci tamam-
landıktan sonra, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı (SSM)’na
teslim edilecek. ALTAY’ın ta-
sarım, geliştirme, entegrasyon,

test ve üretimine ilişkin tüm
bilgi ve dokümanları içerecek
ve tankın ayrı bir sözleşme
kapsamında gerçekleştirilecek
seri üretim çalışmalarına da
temel teşkil edecek Teknik Veri
Paketi’nin, hiçbir kısıtlama ol-
maksızın ve tüm hakları ile
Türkiye’ye ait olacağını da be-
lirtelim.
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Sözleşmesi 13 Nisan 2007
tarihinde imzalanan ve 
1 Mayıs 2007 tarihinde

yürürlüğe giren “2,5 m Çözü-
nürlüklü Görüntüleme Amaçlı
Bilimsel Araştırma ve Teknoloji
Uydusu Geliştirme Projesi”
(GÖKTÜRK-2), Hava Kuvvetleri
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) ve
diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının uzaydan görüntü-
leme ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla başlatıldı. Milli Sa-
vunma Bakanlığı ARGE ve
Teknoloji Dairesi Başkanlığı
ve TÜBİTAK Başkanlığı tara-
fından yürütülen projede, 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü ve
TUSAŞ ortaklığı yüklenici ola-
rak görev aldı. Nihai ürünün
yanı sıra uzay ve uydu sistem-
lerine yönelik teknoloji,
uzman insan gücü ve alt yapı
geliştirilmesi hedeflerini de
içeren proje kapsamında ya-
pılan tasarım, geliştirme ve
test faaliyetlerinin sonunda,
yaklaşık 66 aylık bir sürede,

uydu, fırlatılmaya hazır hale
getirildi. Bu süreçte, uluslar-
arası uygulamalar ve stan-
dartlarla uyumlu olarak 
4 adet uydu modeli gelişti-
rildi. Bunlar; uydunun anten
tasarım ve yerleşiminin doğ-
rulanması için kullanılan 
RF Anten Modeli; uydunun
yapısal tasarımını doğrula-
mak için kullanılan Yapısal
Yeterlilik Modeli; uydu alt sis-
temlerinin doğrulanması için
kullanılan Yeterlilik Modeli ve
fırlatılacak uydu olan Uçuş
Modeli oldu.
BİLSAT ile Türkiye’nin ilk uy-
dusunu üreten ve geçen sene
uzaya fırlatılan RASAT ile
uydu tasarım ve üretim yete-
neklerini geliştiren TÜBİTAK
Uzay Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü ile Türkiye’nin uydu
tasarım, üretim ve test mer-
kezi konumundaki sanayi şir-
keti TUSAŞ’ı bir araya getiren
proje, bir araştırma enstitüsü
ile sanayinin iş birliğinin bir
örneği olarak da öne çıkıyor.
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Türkiye’nin, uzay alanında geliştirmeye
çalıştığı milli ve özgün yeteneklerinin
ulaştığı en son noktayı temsil eden
GÖKTÜRK-2 yer gözlem uydusu, 
tamamlanan geliştirme ve test 
süreçlerinin ardından, 6 Kasım’da 
yapılan bir törenle fırlatılmak üzere
Çin’e uğurlandı. GÖKTÜRK-2 
Uydusu’nun Fırlatma Öncesi Uğurlama
Töreni, Türkiye’nin geldiği noktayı 
ve gelecek hedeflerini yansıtan bir 
etkinlik oldu.
Ümit  Bayraktar / ubayraktar @savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Uzaya
GÖKTÜRK
İmzası
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Çalışmaları GÖKTÜRK-1 pro-
jesi sonrasında başlayan;
fakat GÖKTÜRK-1 projesinin
imzası aşamasında yaşanan
gecikmeler nedeniyle takvim
olarak öne geçen GÖKTÜRK-2,
Türkiye’nin kararlı yaklaşım-
lar sergilemesi halinde başa-
rabileceklerinin de örnekleri
arasında yer alıyor.

Tören, Gururun ve
Umudun İfadesi Oldu
GÖKTÜRK-2 Uydusu’nun Fır-
latma Öncesi Uğurlama Tö-
reni’ne Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Savunma Sa-
nayii Müsteşarı Murad Bayar,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak ve birçok
sivil ve askeri üst düzey yetkili
katıldı.
Törende ilk sözü, TUSAŞ Yö-
netim Kurulu Başkanı Yalçın
Kaya aldı. Türkiye’nin uzay
çalışmaları bağlamında
önemli bir gün olarak tarihe
geçecek bir törende birlikte
olduklarını belirten Kaya,
GÖKTÜRK-2’nin, uluslararası
uzay alanında, Türkiye’nin
uydu tasarlayan, geliştiren ve
üreten ülkeler arasına gir-
mesini sağlayacak, öncü bir
proje olduğunu vurguladı.
Kaya, sözlerini, fırlatma son-
rasında da benzer başarı ve
gururu hep birlikte paylaş-
mayı temenni ederek ta-
mamladı.

Yeni Uydu Projelerinin
Başlatılması Önem
Arz Ediyor
Daha sonra kürsüye gelen
TUSAŞ Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkaşlı, projenin
mevcut durumu ile ilgili kısa
bir bilgilendirme yaparak,
GÖKTÜRK-2’nin fırlatılmak
üzere 12-16 Kasım tarihleri
arasında Çin’e nakledilece-
ğini; 17 Kasım-15 Aralık ta-
rihleri arasında fırlatma
hazırlıklarının yapılacağını;
Aralık ayının son haftasına
kalınmadan da fırlatmanın
gerçekleştirileceğini söyledi.
Projede, dünyada uygulanan
uydu geliştirme ilkelerine ve
uluslararası standartlara
uygun çalışmalar yapıldığını;
tasarım, üretim ve montaj,
entegrasyon, işlevsel testler,
ısıl vakum döngü testleri,
elektromanyetik girişim ve
uyum testleri, kütle özellik-
leri ölçümü, akustik ve titre-
şim testlerinin başarıyla
gerçekleştirildiğini belirten
Dörtkaşlı, uzay alanında mü-
teakip uydu projeleri için ihti-
yaç duyulan tasarım, üretim
ve test altyapısına yönelik
bilgi birikiminin de oluşturul-
duğunu vurguladı. 
Dörtkaşlı, bu tecrübe ve biri-
kimlerin kaybolmaması ve
daha da geliştirilmesi için,
yeni uydu projelerinin başla-
tılmasının önem arz ettiğinin
de altını çizdi. Dörtkaşlı, ko-
nuşmasında, projenin önemli

kazanımlarından birisi olan
ve TUSAŞ’ta kurulan Isıl
Vakum Test Tesisi’ne ise özel
bir yer ayırdı. Projenin orijinal
kurgusunda, yurt dışından
hazır alınması planlanan tesis,
daha sonra TUSAŞ’ın inisiyatifi
ve proje taraflarının da uygun
görmesi ile yerli yan sanayinin
katkısıyla gerçekleştirildi. Bu

boyutta, milli olarak gerçek-
leştirilen ilk örnek olan tesis
için çalışan başlıca firmalar,
Dörtkaşlı tarafından şöyle sı-
ralandı: Nurol Teknoloji,
Nurol Çelik (Ankara), Corobo
(Kayseri), Cazgır (Çorum),
Esis Power (İstanbul), Ege
Vana, Eskişehir Lazer, EKC
Makina (Ankara) ve Güven
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Törenden Notlar
GÖKTÜRK-2 için yapılan tören, bazı önemli uygulamalara ve
söylemlere de sahne oldu. Tören davetlilerine uydu ile ilgili 
gösterilen sunum ve tanıtım filmlerinde, uydunun kritik bazı
bölümlerinin görüntülerinin bulanıklaştırıldığı gözlerden kaçmadı.
Gizlilik adına “hiç göstermeme”yi tercih eden uygulamaların 
aksine, hem gizliliği koruyan hem de başarılan işi sergileyen 
bu uygulama, davetlilerin de takdirini topladı. Törenin not edilmesi
gereken en önemli söylemlerinden birisi de Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün, savunma alanında uygulanan 
offset’in diğer kamu kurumlarında da uygulanacağını dile 
getirmesiydi. Benzer söylemler, bugüne kadar, özellikle 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından dile getirilmekle birlikte,
ilk defa savunma sektörü dışından ve bu kadar üst düzey bir 
yetkiliden bu konuda bir açıklama geldi.
Törenle ilgili not edilmesi gereken önemli bir nokta da törenin 
temsil ettiği aşamanın doğru olarak algılanması gerekliliği. 
GÖKTÜRK-2 uydusu, uluslararası standartlara göre geliştirilip 
test edildi. Bu açıdan, uydu teknolojilerinde ileri ülkelerde 
geliştirilen uydulardan geri kalan herhangi bir yanı yok. 
Töreni de bu noktanın kutlaması ve fırlatma öncesi heyecanın 
bir yansıması olarak yorumlamak doğru olacaktır. Bir uydunun 
fırlatılması ve uzayda hizmete alınması, yüksek riskli süreçler
olma özelliklerini halen devam ettiriyor. GÖKTÜRK-2 ve ekibinin de
bu süreçleri yaşamaları gerekecek. Dolayısı ile gelinen noktanın
yolun sonu olmadığı dikkate alınacak olursa, Türkiye’nin 
uzay çalışmaları kapsamında -şimdilik- elde ettiği en büyük
başarılardan birisi olduğunu vurgulamak, bunun sevincini 
yaşamak; ama gelecekle ilgili temkinli yaklaşımı da korumak
gerektiğini düşünüyoruz.
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Makina (Kayseri). Dörtkaşlı,
böylece, Anadolu’nun bağ-
rında bir uydu test tesisi ya-
rattıklarını ifade etti.
TUSAŞ’ın bir diğer önemli
uydu projesi GÖKTÜRK-1’den
de bahseden Dörtkaşlı, bu
projede, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ve Türksat
finansmanı ile ve mülkiyeti
devlete ait olmak üzere,
TUSAŞ bünyesinde, haber-
leşme uyduları dahil olmak
üzere, tüm askeri ve sivil uy-
dulara hizmet edecek ve her
biri 5 tona kadar iki uydunun
aynı anda montaj ve entegras-
yon işlemine imkan verecek
“Uydu Montaj, Entegrasyon ve
Test Merkezi”nin kurulması
çalışmalarının halen yürütül-
mekte olduğunu; merkezin
2013 yılı içerisinde tamam-
lanmasının öngörüldüğünü
belirtti.

Kısa Zamanda Büyük
Mesafeler Kaydettik
Törende TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
da bir konuşma yaptı. Ko-
nuşmasının başında, uzay
teknolojilerinin dünyada ve
Türkiye’deki seyrini özetleyen
Prof. Dr. Altunbaşak, Tür-
kiye’nin yaklaşık 50 senelik bir
gecikme ile uzay çalışmala-
rına başladığını ve 2001 yılında
TÜBİTAK’ın faaliyetleri ile ilk
defa uydu geliştirme çalışma-
larına adım attığını belirtti.
Prof. Dr. Altunbaşak, başlan-
gıçta, bunu yapabileceklerine
kimsenin inanmamasına rağ-
men, 2 sene içinde ilk uyduları
olan BİLSAT’ı fırlattıklarını ve
bu uydunun 3 sene hizmet
gördüğünü; bir teknoloji ka-
zanım projesi olan BİLSAT’ın
ardından da 2011 yılının
Ağustos ayında, yerli yer göz-

lem uydusu RASAT’ı fırlattık-
larını anlattı. RASAT ile 7,5 m
çözünürlükte, 30 km x 30 km’lik
bölgelerin görüntülerini al-
dıklarını belirten Prof. Dr. 
Altunbaşak, bu görüntüleri,
Aralık ayında kamu kurum-
ları ve üniversitelere açacak-
ları müjdesini verdi. TÜBİTAK
olarak 10 yıldır uzay alanına
kilitlendiklerini vurgulayan
Prof. Dr. Altunbaşak, BİLSAT
ve RASAT’la önemli yol kat
ettiklerini, şimdi de TUSAŞ’la
birlikte, GÖKTÜRK-2 kapsa-
mında önemli bir adım attık-
larını sözlerine ekledi.
Gelecek ile ilgili konulardan da
bahseden Prof. Dr. Altunbaşak,
üç tane konuya ağırlık verdi.
Bunlardan ilki olan yerlilik
oranı konusunda iyi bir noktada
olduklarını; GÖKTÜRK-2’de
yerlilik oranının yüzde 80’e
yakın olduğunu ifade eden

Prof. Dr. Altunbaşak, bunu
daha da ileriye taşımak için
kamera, tepki tekeri, güneş
algılayıcıları gibi cihazları
artık yerli imkânlarla yapmak
istediklerini belirtti. İkinci
konu olarak, uydularda kulla-
nılan faydalı yüklere değinen
Prof. Dr. Altunbaşak, optik
kameranın ötesinde, sentetik
açıklıklı radar ve çok bantlı
kamera geliştirmek istedik-
lerini söyledi. Üçüncü konu
olarak ise kamera çözünürlü-
ğünde metre altını hedefle-
diklerini; bütçe ölçülerinde,
20 cm çözünürlüğe inmek is-
tediklerini ifade etti. Prof. Dr.
Altunbaşak, yer gözlem uy-
dularında kendilerini rahat
hissettiklerini belirterek, Tür-
kiye’nin, yer gözlem uydusu
problemini çözdüğünün altını
çizdi.
GÖKTÜRK-2’nin, planlanan
sürede ve planlanan bütçe ile
tamamlandığı bilgisini ileten
Prof. Dr. Altunbaşak, Tür-
kiye’nin, yakın zamanda ha-
berleşme uydusu ve fırlatma
yeteneği konularında adım at-
ması gerektiğine de vurgu
yaptı. Özellikle fırlatma tekno-
lojisinin kritik bir teknoloji ol-
duğunu ve birden fazla alanda
kullanılabildiğini belirten Prof.
Dr. Altunbaşak, SSM’nin bu
konuda bir fizibilite çalışması
başlatacağını ve TÜBİTAK’ın
da bu konuda çalışmalar yü-
rüttüğünü kaydetti.
Prof. Dr. Altunbaşak, konuş-
masının sonunda, uzay ala-
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TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Yalçın Kaya

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
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Dünyanın her noktasından görüntü alma 
ve yer istasyonu kapsama alanında 
bulunduğunda, görüntüyü gerçek 
zamanlı olarak aktarma yeteneklerine
sahip GÖKTÜRK-2 uydusunun teknik 
özellikleri şöyle sıralanabilir:
Yörünge                                                   : Güneşe eş zamanlı yörünge
Yörünge Yüksekliği                               : Yaklaşık 700 km
Dünya Çevresinde Tur Süresi             : Yaklaşık 98 dakika
Tekrar Ziyaret Zamanı                          : Yaklaşık 2,5 gün
Günlük Yer İstasyonu Temas Süresi : Yaklaşık 40 dakika 
                                                                  (Gündüz ve gece süreleri dahil)
Uydu Kütlesi                                             : Yaklaşık 400 kg
Görüntü Depolama Kapasitesi            : > 15 Gbit
Çözünürlük                                               : Siyah-beyaz 2,5 m, çok bantlı 5 m

GÖKTÜRK-2 
Teknik Özellikleri

nında verdikleri destekleri
özetleyerek; 1007 Programı
kapsamında, 2006-2012 yıl-
ları arasında, uzay alanında 
5 büyük projeye 250 milyon
lira aktardıklarını; bu proje-
lerden 2 tanesinin tamam-
landığını; GÖKTÜRK-2’nin
140 milyon liralık bütçesinin
tamamının TÜBİTAK tarafın-
dan karşılandığını; 1511 ve
1003 kodlu, insan kaynağı ve
araştırma altyapısı geliştirme
programlarında da uzay ko-
nulu onlarca proje yürütüldü-
ğünü söyledi.

Uzayı En Çok 
Kullanan Ülke 
En Gelişmiş Ülkedir
Prof. Dr. Altunbaşak’ın ardın-
dan kürsüye gelen Milli Sa-
vunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz, çağımızda, ülkeler
arasındaki rekabet alanların-
dan birisinin de uzay oldu-
ğunu ve GÖKTÜRK-2’nin,
Türkiye’nin Ulusal Uzay
Programı’nın en önemli tek-
nolojik yatırımlardan birisi ol-
duğunu söyledi. Gelişmiş
ülkelerle gelişmemiş ülkeler
arasındaki farkın da uzayın
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kullanımı ile ilgili olduğunu
vurgulayan Dr. Yılmaz, uzayı
en çok kullanan ülkenin, en
gelişmiş ülke olduğunu ifade
etti. Milli uzay teknolojilerine
sahip olunmasının ulusal gü-
venlik için “olmazsa olmaz”
niteliğe sahip olduğuna dik-
kat çeken Dr. Yılmaz, yer 
gözlem uydularının sivil
amaçlarla; afetle mücadele;
tarım, orman ve su havzaları-
nın kontrolü; altyapı ve şehir
gelişim planlaması; harita-
lama; deniz ve kıyı araştırma-
ları ve çevre ve kirlilik analizi
konularında kullanılabilece-
ğini de hatırlattı.

Offset Uygulamalarını
Diğer Sektörlere 
Yaygınlaştıracağız
Törende kürsüye gelen son
isim Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Nihat Ergün oldu.
GÖKTÜRK-2’nin uydu tekno-
lojileri, uçuş bilgisayarı ve ya-
zılımları, yer istasyonu
yazılımları, optik tasarım gibi
alanlarda önemli katkılarda
bulunduğunu belirten Ergün,
proje sayesinde milli modül-
ler ve yazılımlar kullanarak,
artık yüksek çözünürlüklü bir
uydunun görüntü alma, iş-
leme, depolama ve indirme
işlemlerini yapabilecek tek-
nolojiye sahip olunduğunu
söyledi. Hedeflerinin ise ge-
lişmiş ülkelerin uydularında

olduğu gibi 1 m altında, 
20 cm’ye kadar çözünürlüğe
sahip uydular geliştirmek ve
fırlatmak olduğunu ifade etti.
Bulunulan noktanın Türkiye
için asla yeterli olmadığını,
Cumhuriyetin 100’üncü yı-
lında, dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden birisi olma
hedefleri olduğunu belirten
Ergün, bunun için; ihraç
ürünlerinin katkısını ve tek-
nolojisini arttırmaları; ihraç
ürünleri arasında ileri tekno-
loji ürünlerinin payını yüzde
20’nin üzerine çıkartmaları;
Ar-Ge harcamalarının milli
gelir içindeki seviyesini yüzde
3’ün üzerine yükseltmeleri ve
en az 10 tane küresel marka
yaratmaları gerektiğini kay-
detti.

GÖKTÜRK-2 gibi yüksek tek-
nolojili projelerin Türkiye’nin
geldiği seviyeyi ve Türki-
ye’deki mühendislere, bilim
adamlarına, genç beyinlere
neden güvenilmesi gerekti-
ğini gösterdiğini ifade eden
Ergün, bu projelerin, “biz ya-
pamayız” önyargısının yıkıl-
masında oynadığı role dikkat
çekti. Son 10 yılda, savunma
konusunda atılan adımlara
da değinen Ergün, savunma
sanayisinde 2002’de sadece 
20 milyon dolar olan Ar-Ge
harcamalarının, 2012 yılında
670 milyon dolar seviyesini
aştığını; sektörün Türki-
ye’nin ihtiyaçlarına cevap
verdiği gibi, 1 milyar doları
aşan bir ihracat da yaptığını
söyledi. Savunma sektö-

ründe offset uygulamaları ile
yakalanan başarıları, önü-
müzdeki dönemde diğer
sektörlerde de yaygınlaştır-
mayı amaçladıklarını belir-
ten Ergün, bu konuda ilaç
alımlarından ve FATİH proje-
sinden örnekler verdi.
Ergün, konuşmasının so-
nunda, 2023 vizyonu çerçe-
vesinde Türkiye’nin kendi
uydularını fırlatan, başkaları
için uydu üreten ve onlar için
de uydu fırlatan bir ülke ola-
cağını vurgulayarak sözlerini
tamamladı.
Tören, sertifika imzası, plaket
takdimi ve temiz odada, uy-
dunun İsmet Yılmaz ve Nihat
Ergün tarafından gönderil-
meye hazırlanması ile son
buldu.
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Milli Savunma Bakanı 
Dr. İsmet Yılmaz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün
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MSI Dergisi: TUSAŞ, son dönemde, 
uzay çalışmaları ile ilgili önemli bir 
organizasyon değişikliği yaptı. 
Öncelikle bu değişiklik hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
İbrahim KESKİNER: TUSAŞ’taki uzay ça-
lışmaları, bir süre müdürlük seviyesinde
yürütüldü. Geçtiğimiz yıl, 18 Kasım’da ya-
pılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda da
organizasyon değişikliğine gidildi ve 
1 Aralık 2011 tarihi itibari ile uzay çalış-
malarının Grup Başkanlığı seviyesinde
sürdürülmesine karar verildi. Bu, çok
önemli bir karar. Bildiğiniz gibi TUSAŞ,
Türkiye’nin uzay alanındaki ana yüklenici
ve ana entegratör olan tek sanayi kuru-
luşu. Bu görevler, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı (SSM) tarafından, 2009-2016
Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokü-
manı’nda da belirtildiği üzere, TUSAŞ’a
verildi. Grup Başkanlığımız da kurulma-
sından itibaren, SSM tarafından kendi-
sine verilen görevleri en iyi şekilde yerine
getirme ve şimdiye kadar yapılanların
üzerine koyma çabası içerisinde.

MSI Dergisi: Ana yüklenici ve 
ana entegratör rolleri kapsamında, 
TUSAŞ’ın konumunu ve Türkiye’deki uzay
sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
İbrahim KESKİNER: Uzay sektörü, sa-
vunma ve havacılık sektörünün genelin-
den farklı olarak, daha zorlu
gereksinimlere ve standartlara sahip bir
alan. Türk uzay sektörünün de rüştünü
ispat etmesi gerekiyor. Uydu ile ilgili ça-
lışmalar özelinde, öncelikle, “satellite
bus” ya da kısaca ”bus” olarak tabir edi-
len uydu platformuna dikkat çekmek is-
terim. “Bus”, uydunun yapısal, kontrol,
yönelim, itki, güç ve haberleşme gibi tüm
alt sistemlerini içeren; görev yüklerinin
de çalışma ortamını sağlayan platform.
Görev yükleri başta olmak üzere, tüm alt
bileşenlerin özellikleri, bu platform tara-
fından belirleniyor. TUSAŞ olarak bizim
üstlendiğimiz görev, bu platformu ortaya
koymak; hatta değişik amaçlar ve 
kapasiteler için bu platformlardan olu-
şan bir ürün ailesi oluşturmaktır. Bu sa-
yede, platformlarımız için sistem
geliştirecek alt yüklenicilerimize, ürün-
lerine temel olacak gereksinimleri akta-
rarak, onların da hem bizi destekleyecek
hem de ihraç edebilecekleri doğru ürün
ailelerine sahip olmalarını da planlıyoruz.
Bu noktada vurgulanması gereken konu,
milli “bus” geliştirmeye başlamadan,
buna yönelik milli görev yüklerinin tasar-
lanamayacağı gerçeği. Ana entegratör
olarak TUSAŞ’ın, tüm uydu ekipmanı ge-

liştiricilerini yönlendirmesi gerekiyor; biz
de bu göreve hazır olduğumuzu her or-
tamda dile getiriyoruz.

MSI Dergisi: Bu süreçte sürdürülebilirlik
nasıl sağlanacak? Bildiğimiz üzere, 
GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2’yi izleyen,
sözleşmeye bağlanmış bir uydu projesi
henüz yok.
İbrahim KESKİNER: Sürdürülebilirliği
nasıl sağlayacağımız konusunda, bizim
de ciddi endişelerimiz var. SSM’de, 
GÖKTÜRK-3 SAR (Sentetik Açıklıklı
Radar) uydusu ve GÖKTÜRK-4 elektro-
optik uydusuna yönelik çalışmaların ya-
pıldığını biliyoruz. Ancak, bu çalışmalar
ne zaman sonuçlanır, onu tahmin edemi-
yoruz. Bunların yanı sıra Milli Savunma
Bakanlığı (MSB) Ar-Ge ve Teknoloji Dai-
resi Başkanlığı’nın, GÖKTÜRK-2 sonra-
sında, İMECE adlı bir elektro-optik uydu
çalışması olduğunu da biliyoruz. Kısa-
cası, potansiyel mevcut; ama şu anda im-
zalanmış somut bir proje yok.
Sivil cephede, daha somut bir proje ola-
rak Türksat 5A var; yurt dışından alına-
cak destekle bir çalışma yapılması
bekleniyor. Uydunun 2015 yılı sonunda

fırlatılmaya hazır olması hedefi olduğu
için, takvim milli geliştirme için yeterli ol-
mayacağından, yerlilik oranının sınırlı
kalması muhtemeldir. Bu aşamada,
daha gerçekçi hedef, TUSAŞ tesislerin-
deki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test
(UMET) Merkezimizde, kendi mühendis-
lerimizle, Türksat 5A UMET operasyon-
larını yapmamız. Buna karşılık, Türksat
6A uydusunun ise milli imkânlarla geliş-
tirilmesi, sadece ihtiyaç duyulursa ya-
bancı desteği alınması gibi bir hedefimiz
var. Konuyu yine sürdürülebilirliğe geti-
rirsek, en yakın proje Türksat 5A olacak
gibi görünse de mühendislik gücünün
sürdürülebilirliği açısından baktığımızda,
bizden beklenen iş payında gelinen nokta
itibarıyla onun da tek başına yeterli olma-
yacağını değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: Konunun bir de tarihçe
boyutu var. Uzay sistemlerinin, güvenilir
bir şekilde kullanıldıklarını gösteren
bir tarihçeye sahip olmaları konusuna
çok önem veriliyor. Diğer taraftan, proje
yapmadıkça, tarihçe kazanmak da 
zorlaşıyor. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

TUSAŞ’ın Uydu Gündemi
Sürdürülebilirlik
GÖKTÜRK-2 uydusunun fırlatılmak üzere Çin’e gönderilmesi,
projenin tasarım ve geliştirme sürecinin sonuna gelindiğine
işaret ediyor. Bu gelişmenin gururunu yaşayan TUSAŞ, 
bir yandan da uydu geliştirme ve entegrasyon 
yeteneklerinin sürdürülebilirliği üzerinde kafa yoruyor 
ve Türkiye’nin uydu ana yüklenicisi ve ana entegratörü 
olarak, çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda, 
TUSAŞ Uzay Sistemleri Grup Başkanı İbrahim Keskiner ile
kısa bir söyleşi yaptık.
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İbrahim KESKİNER: Bu konuda önerile-
rimiz var. MSB ARGE ve Teknoloji Dai-
resi Başkanlığı ve SSM ile de
paylaşıyoruz. İMECE projesinin amaç-
larından birisi, GÖKTÜRK-2’nin, uydu ve
kabiliyet sürdürülebilirliği açısından
devamı; diğer amacı ise Türkiye’de ge-
liştirilen sistemlere tarihçe kazandır-
mak. Kuşkusuz bu proje, biraz zaman
alacak. Daha erken süreçte bir ekip-
man geliştirilmesi ihtiyacı olursa, deney
uydusu kullanılabilir. 
Burada “deney uydusu” ile “deneysel
uydu” kavramlarının farkını vurgulamak
isterim. Deneysel uydu, kendisi denenen
uydudur. Deney uydusunun ise kendisini
ispatlamış bir platform olması gerekir.
Çünkü hem platformu hem de onun üze-
rindeki alt sistemleri aynı anda deneye-
mezsiniz.
Öte yandan ABD, Kanada, Rusya, Uk-
rayna, Japonya ve Çin’in önde gelen uzay
kuruluşları ile iş birliği arayışlarımız sü-
rüyor; mutabakat muhtıraları imzalıyo-
ruz. Avrupa tarafında, ESA (European
Space Agency / Avrupa Uzay Ajansı) üye-
liği büyük önem taşıyor. GÖKTÜRK-1
Projesi kapsamında, Telespazio ve 
Thales Alenia Space firmaları ile mühen-
dislik direkt katılımı ve görev modülü pa-
nelleri üretimi sorumluluklarımız var.
Ancak, Avrupa ile kapsamlı bir iş birliği
yapılabilmesi ve Avrupa projelerinde yük-
lenici olarak rol alabilmemiz için, Türk
Uzay Ajansı’nın kurulması ve ESA üyesi
olmasının gerekli olduğunu değerlendi-
riyoruz.

MSI Dergisi: Belirttiğiniz deney uydusu 
ya da diğer uzay araçlarına ekipman 
yerleştirme planlarınızın, bu uydu ve
araçların olası fırlatma gecikmelerinden

etkilenmesi de söz konusu olacak. 
Örneğin, uydu fırlatmalarının 6 ay ya da 
1 sene gecikmesi, uzay sektörü için 
çok da şaşırtıcı olmuyor. Bu tür 
gecikmelerin, planlarınızı nasıl 
etkileyeceğini değerlendiriyorsunuz?
İbrahim KESKİNER: Eğer ekipmanları-
nıza tarihçe kazandırmak için bir deney
uydusu fırlatmayı hedefliyorsanız, bu risk
var. Diğer yandan, Dragon kapsülü gibi
uzay araçları, takvimlerine büyük ölçüde
uyarak ve sıklıkla fırlatılıyor. Planlarımı-
zın o bölümlerinde yönetemeyeceğimiz
bir risk görmüyoruz. Ayrıca, biraz önce
saydığım iş birliklerinden de görüleceği
üzere, çok sayıda alternatifimiz var.

MSI Dergisi: Sürdürülebilirliğin bir de
personel boyutu var. Bu konuda 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
İbrahim KESKİNER: Uzay Sistemleri
Grup Başkanlığımızda, konusunda
uzman, tecrübeli ve önemli projelere
imza atmak konusunda çok istekli bir
ekibimiz var. Ekibimizin önüne, sürekli
olarak mühendislik yeteneklerini zorla-
yacak hedefler koymamız gerekiyor.
Dünyanın önde gelen şirketlerinde rahat-
lıkla iş bulabilecek yetenekli ve tecrübeli
bu çalışanlarımızı, üst seviyedeki belir-
sizliklerden etkilenmeden, bir arada ve
yeni projelere hazır şekilde tutmaya ça-
lışıyoruz.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Grup Başkanı
İbrahim Keskiner’e, bize zaman 
ayırdığı için teşekkür ediyoruz. 
Sürdürülebilirlik teması ile 
sınırlandırdığımız bu söyleşinin 
ardından, daha geniş kapsamlı 
bir söyleşi ile en kısa zamanda 
okurlarımızın karşısına çıkacağız.
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Testler sırasında, PARS 8x8
sınıfı tekerlekli araçla-
rın özelliklerini belirle-

yen bütün performans
unsurlarının hepsi, söz ko-
nusu ülkenin test ekibi tara-
fından belli bir plan dâhilinde
tek tek gözlemlendi. Kaya
geçişleri, tırmanma, kum te-
pesi geçişleri, çölde sürüş,
suya giriş ve sudan çıkış, hız-
lanma, frenleme ve diğer
performans testlerinin tü-
münde PARS 8x8 TTZA’sı,
beklenilenin üzerinde sonuçlar
vererek beğeni kazandı.
PARS’ın ikinci ve üçüncü aks-
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PARS, Orta Doğu’da 
Bir Kez Daha 

Kendini İspat Etti

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS)’nin 
PARS 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç (TTZA)’ı, 

bir Orta Doğu ülkesinin çağrısı üzerine, geçtiğimiz 
Eylül ve Ekim aylarında katıldığı zorlu performans, 

hareket, dayanıklılık ve atış testlerini başarı ile tamamladı.
Yaklaşık bir ay süren testlere, üzerine ASELSAN’ın 

SARP uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilmiş 
olarak katılan PARS 8x8 test aracı, hemen 

her arazi ve yol koşulunda, toplam 3500 km yol kat etti;
SARP silah sistemi ise 700 adet mermi attı.
Tansel TOKUROĞLU / tansel.tokuroglu@fnss.com.tr



ları üzerinde yer aldığı için araç
boyunca dengeli bir yük dağılı-
mına imkân tanıyan güç grubu
yerleşiminin, özellikle arazi
koşullarında aracın ön taraf
ağırlığını azaltması sayesinde,
belirgin bir avantaj sağladığı
bir kez daha gözlemlendi.
Testlerin en ilginç ve zorlu
kısmı ise bir gün içerisinde
gerçekleştirilen 850 km’lik
arazi ve hemen ardından, yine
bir gün içinde gerçekleştiri-
len 1200 km’lik yol sürüşle-
riydi. Testlerin yapıldığı Orta
Doğu ülkesinin geniş bir yüz-
ölçümüne sahip olması, 
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PARS 8x8 testlerde, iki gün içinde 
toplam 2050 km yol yaptı. 

İçindeki tam teçhizatlı askerler, 
yol boyunca PARS’ın 
konforlu sürüşünün 

keyfini çıkarttı.

Orta Doğu bölgesindeki testlerde, 
toplam 10.000 km’nin üzerinde yol kat
eden PARS ve FNSS ekibi, zorlu testlerden
bir kez daha başarıyla ayrıldılar.

PARS 8x8, kaya geçişi testlerinden başarıyla çıktı.
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bu tür uzun mesafeli sürüşle-
rin gerekliliğini ve önemini
net bir şekilde ortaya koydu.
Tam muharebe ağırlığında ve
içinde tam donanımlı askeri
personel taşıyan PARS 8x8,
bu iki uzun sürüş testinden de
başarıyla geçti.
Testler süresince PARS 8x8’de
görev yapan askeri personel
de testler sonrasında birçok
konuda memnuniyetlerini be-
lirttiler. PARS’ın aktif havalı
süspansiyonu, geniş iç hacmi
ve güçlü klima sistemi saye-
sinde, askerler oldukça rahat
yolculuk ederken, aracın ön
ve arkasında yer alan kame-
ralar aracılığıyla elde edilen
görüntüleri araç içi monitör-
lerden izleyerek dışarıdaki
durumdan da sürekli haber-
dar oldular. Aynı memnuni-
yet, PARS’ın belirgin bir
tasarım özelliği olan, iki kişilik
geniş sürücü bölmesi hak-
kında da görüldü. Aynı böl-
mede, doğrudan iletişim
halinde görev yapan sürücü
ve komutan, 180 dereceden
fazla görüş imkânı sağlayan
periskoplar, ön ve arka ka-
mera görüntülerini veren
geniş monitörler sayesinde,
hiçbir zaman dışarıdan sürüş
yöntemine ihtiyaç duymadılar.
Atış testleri ise denemelerin
son haftasında yapıldı. Anka-
ra’da yapılan çalışmalar kap-
samında, SARP kulesinin
entegrasyonunu FNSS ekibi
ile birlikte yaklaşık 2 haftalık
bir sürede gerçekleştiren
ASELSAN ekibi de söz konusu
ülkeye gelerek testlere ka-
tıldı. PARS 8x8 üzerindeki
SARP kulesi, belirlenen sabit
ve hareketli hedeflere, sabit
ve hareketli araç konumların-
dan başarılı atışlar gerçekleş-
tirdi. Özellikle hareketli
atışlarda, stabilizasyona yar-
dımcı olan araç-kule uyumu-
nun son derece başarılı
olduğu gözlemlendi.
Bu test ile PARS 8x8, arazi ve
iklim koşullarının oldukça
çetin olduğu Orta Doğu’nun
değişik ülkelerinde, toplamda
10.000 km’den fazla sürüşü
başarıyla tamamlamış oldu.
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ASELSAN SARP uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilmiş FNSS PARS 8x8 aracı testler sırasında görülüyor.

Çölde sürüş ve kum tepesi geçişleri,
PARS 8x8’in güç grubunun ikinci ve
üçüncü aksları üzerinde yer alan 
konumunun avantajlarını bir kez daha
gözler önüne serdi.

Suya giriş ve sudan çıkış 
testleri, amfibik özelliklere

sahip PARS 8x8 için herhangi 
bir sorun teşkil etmedi.
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ASELSAN, 1999 yılında
ODTÜ Elektrik ve Elek-
tronik Mühendisliği öğ-

retim üyesi Prof. Dr. Cengiz
Beşikçi ve ekibi ile başladığı
soğutmalı kızılötesi kamera-
lara yönelik algılayıcı geliş-
tirme çalışmalarında geldiği
noktada, bu teknolojide
dünya devleri ile rekabet ede-
bilecek bir teknolojik yetkin-
liğe ulaştı. Bu birikimin
devamında, SSM’nin koordi-
nasyonunda, üniversitelerle
çalışmalarına devam eden
ASELSAN, iş birliği tabanını
genişleterek, ekibine yeni
üniversiteleri de dâhil etti.
ASELSAN, törende, SSM Tek-
noloji Kazanım Yol Harita-
sı’nda yer alan, CZT Taban
Büyütme (EYMİR) projesinde

ODTÜ; Alternatif Taban Üze-
rinde Tampon Katman Bü-
yütme (GEDİZ) projesinde
İYTE; Kısa Dalga Kızılötesi
(Short Wave Infra Red / SWIR)
Dedektörü Geliştirilmesi
(KANGAL) projesinde ODTÜ

ve Cumhuriyet Üniversitesi;
Grafen Tabanlı Ekran Modülü
Geliştirilmesi (ELMAS) proje-
sinde de ODTÜ ve Sabancı
Üniversitesi ile sözleşme im-
zaladı.
Soğutmalı kızılötesi kamera-

lara yönelik geliştirilen algı-
layıcıların taban maddesi ola-
rak kullanılan kadminyum
çinko telürür (cadmium zinc
telluride / CZT), ihraç kontro-
lüne sahip bir ürün. Algılayıcı
geliştirme iddiasında olan ül-
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın Teknoloji Kazanım
Yol Haritası Projeleri kapsamında ASELSAN, 23 Kasım’da
düzenlenen törende, 4 ayrı proje ile ilgili olarak ODTÜ, 
Cumhuriyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(İYTE) ve Sabancı Üniversitesi ile sözleşmeler imzaladı. 
Kızılötesi algılayıcılar konusunda Türkiye’nin ulaştığı ileri
noktanın gösterisi olan tören, ekran teknolojileri ile ilgili 
çıkılan yeni yolculuğun da ilk durağı oldu.
Ümit  Bayraktar / ubayraktar @savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

ASELSAN MGEO Grubu’nun 
Devre Tasarım Yeteneklerine
Dünya Çapında Ödül
Baskı Devre Kartı (BDK) tasarımı alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından 
biri olan ve elektronik tasarım otomasyon yazılımı konusunda dünyanın önde gelen 
firmalarından Mentor Graphics tarafından düzenlenen “Mentor Graphics PCB Technology
Leadership Awards (TLA)” yarışmasında, “Askeri ve Havacılık” kategorisindeki 
birincilik ödülü, ASELSAN MGEO Grubu’nun oldu. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen 
yarışmanın sonuçları, 16 Ekim’de açıklandı. Son 4 yılda General Electric, General
Dynamics ve DRS firmalarının birincilik kazandığı; Selex-Galileo, Astrium ve L3’ün de
dereceye girdiği yarışmada ASELSAN, CIMOD (Compact IMaging MODule / Kompakt

Görüntüleme Modülü) kartı ile İsrail’in IAI Elta firmasını geride bırakarak birinciliğe ulaştı. CIMOD kartını tasarlayan ekip, MGEO Grubu 
Elektronik Tasarım Müdürlüğü’nden Şefika Özkal Piroğlu, Murat Karadeniz, İnanç Doğru, Serkan Özyürek, Halil İbrahim Yaşlak ve Hakan 
Çimen’den oluştu. Çok amaçlı bir görüntü işleme kartı olan CIMOD, Mentor Graphics firmasına ait Board Station XE yazılım paketi ile 
geliştirildi. Kart, HDI teknolojisi ile 5+16+5 yapısında “Mikro/Blind/Buried” vialar ile 26 katlı olarak tasarlandı. Sinyal sayısı, elektronik
malzeme sayısı ve işlevleri değerlendirildiğinde, fiziksel boyutlarına göre oldukça yoğun devre tasarımına sahip olan CIMOD Kartı’nın toplam
yüzeyinin yüzde 90’ı kullanıldı. Tanımlı sinyallerinin yüzde 50’si yüksek hızlı olan kart, bu yılki yarışmada tasarlanmış olan “en yoğun ve
küçük tasarım” olarak dikkat çekti. Yarışmaya katılan BDK tasarımları, her biri elektronik endüstrisinde uzman ve dünya çapında tanınmış
üyelerden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Jürinin boyut, kat sayısı, hatlar arası mesafe, via sayısı, sinyal sayısı, bağlantı sayısı,
kullanılan FPGA sayısı, yüksek hızlı sinyal sayısı gibi özelliklerine göre değerlendirdiği tasarımların sinyal ve güç bütünlüğü, üretilebilirliği,
güvenilirliği ve maliyeti, kazanan tasarımın seçiminde fark yaratan parametreler arasında yer alıyor. Ayrıca tasarımların ileri teknoloji
seçeneklerinden “High Density Interconnect (HDI)”, RF/Mikrodalga, “Flip Chip”, “Flex/Rigid-Flex” ve “Chip on Board”dan en az birisine sahip
olması önem taşıyor. ASELSAN’ın yarışmanın birinciliğini, güç ve sinyal dağıtımı için en akıllı katman kullanımı ile en verimli yollandırma 
ve yerleşim yapılan tasarımıyla kazandığı açıklandı. Yarışmaya katılan firmalar, tasarımları ile ilgili, jürinin değerlendirme yapmasına yetecek
kadar bilgiyi iletiyorlar. Uzmanlar, fikri mülkiyet haklarının korunması konusuna özen gösterilen yarışmada, açıklanan bilgilerin kullanılarak
kartların birebir kopyalanması imkânı bulunmadığını belirtiyorlar.

ASELSAN, SSM’nin 
Teknolojik Üstünlük Hedefine
Üniversitelerle Yürüyor
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kelerin ve firmaların mutlaka
sahip olması gereken bir tek-
noloji olarak görülen CZT
taban büyütebilme yeteneği
ile ASELSAN da yüzde 100
özgün ürünler ortaya koyma
adına önemli bir adım atmış
olacak. Bu konuda ulaşacağı
konumu da yeterli görmeyen
ASELSAN, pahalı bir malzeme
olan CZT’nin alternatifini ise
GEDİZ projesi ile arayacak.
KANGAL projesinde, uzun ve
orta dalga kızılötesi teknoloji-
lerini tamamlayan, daha yük-

sek çözünürlüklü görüntü
sağlayan ve cam arkasından
kullanılabilme özelliği ile araç
sürücülerine önemli avantaj-
lar sağlayan SWIR algılayıcı
geliştirilecek. ELMAS proje-
sinde ise Türkiye ve ASELSAN
için yeni bir teknoloji olan ve
önümüzdeki 10 yıl içerisinde
sıvı kristal ekran (Liquid
Crystal Display / LCD) tekno-
lojisinin yerini alması bekle-
nen organik ışık yayıcı diyot
(Organic Light Emitting Diode
/ OLED) teknolojisi kazanılacak.

Projenin Sonuçlarını da
Gururla Paylaşacağız
Törende ilk sözü, SSM Ar-Ge
ve Teknoloji Yönetimi Daire
Başkanlığı Algılayıcılar Proje-
leri Grup Müdürü Melis
Özmen Söğütlü aldı. Savunma
sistemlerinin, her zaman tek-
nolojinin imkânlarının özüm-
sendiği, kullanıldığı ve
teknoloji sınırlarının zorlandığı
bir altyapı gerektirdiğini vurgu-
layan Söğütlü, teknolojinin
takip edilmemesi halinde, bu-
günün başarılı ve performanslı

sistemlerinin, gelecekte geri
kalacağının unutulmaması
gerektiğini belirtti. Bu se-
beple, teknolojinin yurt içinde
yaratılmasının, güvenilir bir
savunma kabiliyeti ve üstün-
lüğü için kaçınılmaz olduğunu
kaydetti. Törenin bu aşama-
sında Söğütlü, katılımcılara,
projeleri tanıtan bir filmi gös-
terdi.
İmzalanan 4 projenin sonuçla-
rının; keşif, gözetleme ve atış
kontrol sistemleri, kaska en-
tegre gece görüş sistemleri,

SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı 
Algılayıcılar Projeleri Grup Müdürü 

Melis Özmen Söğütlü

ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm
ve Elektro-Optik (MGEO) Grup Başkanı 

Özcan Kahramangil

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar
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sürücü periskopları ve askeri
hava, kara ve deniz araçların-
daki kabin içi görüntüleme
sistemlerinde kullanılmasının
amaçlandığını söyleyen Sö-
ğütlü, sözlerini, bu projelerin
sonuçlarını gururla paylaş-
manın en büyük hedefleri ol-
duğunu belirterek tamamladı.

Çıkılan Yeni Yolda 
İyi Yolculuklar 
Dilekleriyle
Daha sonra kürsüye gelen
ASELSAN Mikroelektronik,
Güdüm ve Elektro-Optik
(MGEO) Grup Başkanı Özcan
Kahramangil, teknoloji yolcu-
luklarının geldiği noktayı anla-
tacağını ve katılımcılardan,
tören ile çıkacakları yeni yolcu-
luklarda, kendilerine iyi yolcu-
luklar dilemelerini talep

edeceğini belirterek sözlerine
başladı. 1999-2012 yılları ara-
sında, Prof. Dr. Cengiz Beşikçi
ile tek bir pikselden oluşan gö-
rüntüden, bugün 327.680 pik-

sellik görüntülere nasıl geldik-
lerini anlatan Kahramangil, bu
yolda kaydettikleri başarılarla
ilgili rakamsal verileri de iletti.
Süreç içerisinde ASELSAN,

gerek Prof. Dr. Beşikçi’nin
ekibinden transfer ettiği 4’ü
doktoralı 8 çalışanı gerekse
diğer Türk üniversitelerinden
ve yurt dışından transfer et-
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MSI Dergisi: ELMAS projesinin 
sivil uygulama potansiyeli hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Özcan KAHRAMANGİL: Görüntüleme
teknolojisinin sivil ve askeri alanda
çok fazla uygulaması var. Bu, bizim,
bugüne kadar daha çok cihaz seviye-
sinde yaptığımız bir işti. Özellikle avi-
yonik alanında, helikopterlerdeki çok
işlevli görüntüleme sistemlerinde ve
kontrol görüntüleme sistemlerinde,
yaygın olarak LCD teknolojilerini kul-
lanıyorduk. Dolayısı ile ekran teknolo-
jilerine zaten cihaz seviyesinde
yakınız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
FATİH projesi kapsamında, Ekonomi
Bakanlığı’nın da teşviki ile ekran tek-
nolojileri konusunda bir ön çalışma
başlattık ve Türkiye’de bu konunun
eksik olduğunu gördük. Bu konuda bir
çalışma yapılacaksa en yakın çalışma-
nın, cihazlara sahip olma açısından,
bizim tarafımızdan yapılabileceğini
değerlendirdik. O günden itibaren de
geleceğin teknolojilerini nasıl yakala-
rız çalışması içine girdik. Konu üze-
rinde yaklaşık 1 yıl kafa yorduk,
envanter çalışması yaptık, hangi üni-
versitede ne tür imkanlar olduğunu
araştırdık. Bugün sözleşme imzasında
gördüğünüz üniversite ve hocalarımızı
bu kapsamda bulduk ve onlara ulaş-
tık. SSM de bizi destekledi. Sonuçta,
bugünkü mutlu güne geldik. Uygu-
lama alanı sınırsız, gözün görmek is-
tediği her yerde kullanabilirsiniz.

MSI Dergisi: Sivil kullanım için üretim
yapma gibi planlarınız da var mı?
Özcan KAHRAMANGİL: Proje ilk aşa-
mada, üretim ortamı kurmayı değil, işin
teorisini oluşturup, mühendislik proto-
tiplerini çıkartıp, belli bir performansı
elde etmeyi amaçlıyor. Kızılötesi de-
dektörlerde izlediğimiz yol gibi. Yıllar
önce tek bir pikselle başladık. Bugün
büyük piksel dizilerine ulaştık; ama
önce teorinin ispatı ve belli bir ortama
uyarlanması, sonra bunun adım adım,
aynı insanın gelişimi gibi, “ilk, orta,
lise” gibi bir kariyer planı doğrultu-
sunda gitmesi gerekiyor. O yüzden, biz
daha çok temel teknolojilerin kurulu-

munu hedefledik. Tabii ki bu işin ikinci
ve üçüncü evreleri de olacak. O yüzden,
törende de bu proje ile ilgili “yeni bir
yola çıkıyoruz, bize iyi yolculuklar dile-
yin” dedik. Şu konuya da dikkat çekmek
isterim: Günümüzde fizik, kimya gibi
bölümler öğrenci bulamıyorken ve ka-
patılma tehlikesi yaşıyorken, az önce
bir fizik, bir de kimya bölümü ile Ar-Ge
projeleri imzaladık. Bu, temel bilimle-
rin ne kadar önemli olduğunun bir gös-
tergesi. Ne mutlu ki sanayi de bu
olgunluğa ulaştı.

MSI Dergisi: Bu çalışmaların 
nihayetinde, kullanım hakları SSM’de mi
ASELSAN’da mı olacak?
Özcan KAHRAMANGİL: Bütün Ar-Ge pro-
jelerinde olduğu gibi, bu haklar SSM’ye
ait. Günün birinde ürüne dönecekse
SSM’nin sanayi haklarının ASELSAN’a
devredilmesi konusunda bir çalışma ola-
cak elbette. Tabii biz konuya, ASELSAN’dan
önce Türkiye açısından bakıyoruz. Bu
teknoloji çok önemli ve Türkiye’nin ka-
zanması gereken bir teknoloji.

Gözün Görmek İstediği 
Her Yerde Kullanabilirsiniz
Törende imzalanan projelerden ELMAS, yeni bir teknoloji 
olması ve sivil uygulamalarının da bulunmasıyla dikkat çekti.
ELMAS projesi ile ilgili tören sonrasında ASELSAN MGEO
Grup Başkanı Özcan Kahramangil ile kısa bir söyleşi yaptık.
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baykul Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar
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tiği çalışanları ile güçlü bir
ekip oluşturdu. Prof. Dr. Be-
şikçi liderliğindeki ODTÜ
ekibi, çalışmaları süresince, 3
kere Prof. Dr. Mustafa Parlar
Vakfı Yılın Tezi Ödülü’nü ka-
zandı ve seçkin ve itibarlı
uluslararası dergilerde 28
makale yayınladı. ASELSAN
ise 23 adet yurt dışı, 9 adet
yurt içi patent ve 24 adet fay-
dalı model tescili gerçekleş-
tirdi; hakemli dergilerde 30
adet makale, ulusal ve ulus-
lararası sempozyumlarda da
87 adet bildiri yayınladı. Ay-
rıca 9 farklı üniversite ve 4
adet KOBİ ile iş birliği yaptı.
ASELSAN’ın aldığı ödül listesi
de Prof. Dr. Mustafa Parlar
Vakfı Teknoloji Teşvik Ödülü,
TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD Tek-
noloji Ödülleri Jüri Özel
Ödülü, Ar-Ge Merkezleri
Ödüllerinde “Bilimsel Yayın
Kalitesi Kategorisi”nde birin-
cilik, “Nitelikli Ar-Ge Perso-
neli Kategorisi” kategorisinde
üçüncülük ödülü ve son ola-
rak 2012 Mentor Graphics
PCB TEchnology Leadership
Awards (TLA) yarışmasında
“askeri ve havacılık” katego-
risinde dünya birinciliği ödül-
lerinden oluşuyor.
Kahramangil, soğutmalı kızıl-
ötesi algılayıcı konusunda
dünya genelinde 5 ülkenin
çalıştığını ve Türkiye’nin 6’ncı
ülke olduğunu; hazırladıkları
yol haritası uyarınca da 2023
yılına kadar hangi yıl ne yapa-
caklarını tek tek belirledikle-
rini söyledi. Kahramangil’in
verdiği bilgilere göre; Türki-
ye’nin özgün ve milli çözüm-
leri, 2023 yılında uydu
platformları dâhil tüm kızıl-
ötesi algılayıcı ürün spektru-
munu kapsayacak.

İnovasyon Tabanında
Rekabet Etmenin Şartı
Kurumların 
Bir Araya Gelmesi
Törende İYTE adına vakıf şir-
keti İZTEK A.Ş. Genel Müdürü
Nevzat Duru, Sabancı Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hasan Mandal, Cumhuri-
yet Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Faruk Kocacık, ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı Nec-
mettin Baykul ve ODTÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Acar da
kısa birer konuşma yaptılar.
Prof. Dr. Acar, konuşmasında,
3 nedenle gurur duyduğunu
belirtti. Prof. Dr. Acar bu ne-
denleri şöyle sıraladı; Tür-
kiye’nin üstün nitelikli bilim
adamları ve mühendislere
sahip olması; törende konu-
şulan teknolojilerin, takip
eden değil, başa baş, dünyanın
devleri ile yarışan teknolojiler
olması ve Türkiye’nin de ino-
vasyon tabanında rekabet
edebilen diğer ülkeler gibi ku-
rumlarını bir araya getirebil-
meye başlaması.

Sıçramanın Anahtarı
Birlikte Çalışabilmek
Törende son sözü alan Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, üniversitelerin
artık sanayiye güç katmaya
başladıklarını, bundan sonraki
sıçramanın anahtarının bir-
likte çalışabilmek olduğunu
söyledi. Uğraştıkları şeylerin,
dünya neredeyse onun önünde
gitmeyi amaçlayan projeler ol-
duğunu vurgulayan Bayar, yeni
stratejik planlarında, bunu,
“Teknolojik üstünlük sağla-
mak” olarak ifade ettiklerini
hatırlattı. Bayar, sektörün bir-
likte çalışmayı hızlı bir şekilde
öğrendiğini, ASELSAN’ın bu
konuda büyük bir birikimi ol-
duğunu, diğer şirketlerin de bu
konuda gelişmelerini bekle-
diklerini belirtti.
Üniversite–sanayi iş birliği ile
ilgili bir teorisini de anlatan
Bayar, montaj ve üretim sevi-
yesinde kalan sanayi ile aka-
demik seviyede kalan
üniversiteler arasında bir
mesafe olduğunu; sanayinin
teknolojik çalışmalara gir-
mesi, bazı üniversitelerin de
sanayiye yaklaşması ile me-
safenin kapandığını ve bağ
kurulabildiğini ifade etti.
Bayar, sözlerini, törende im-
zalanan projelerin sonuçla-
rını kutlayacakları toplantıda
bir arada olmayı umduğunu
belirterek tamamladı.

www.savunmahaber.com



Firmanın ürün ailesini,
uyumlu ve kullanıcıları-
nın çeşitli ihtiyaçlarına

cevap verecek şekilde bir
araya getiren 3DEXPERIENCE
platformu, yenilikçi şirketle-
rin, yeniliklerini müşterileri
ile birlikte yapmalarını sağla-
yarak, “sosyal şirket”i yarat-
mayı amaçlıyor. Bunun için
bilim, sanat ve teknolojiyi bir
araya getirdiğini belirten 
Dassault Systemes, 10.000 ça-
lışanı ve dünya genelinde 
31 Ar-Ge laboratuvarı ve 
Microsoft’un ürünlerinden
daha fazla satır sayısına sahip
olduğunu vurguladığı yazılım-
ları ile kullanıcılarına hizmet

ediyor. Bu çabalarının bir so-
nucu olarak da şirket, 80 ül-
kede, 12 farklı endüstri
alanında, 150.000’den fazla
müşteriye sahip.

Dassault Systemes’den
Tam Destek
Etkinliğin açılışında bir ko-
nuşma yapan Dassault
Systems Başkanı ve Genel
Müdürü Bernard Charles,
herhangi bir yazılım firmasın-
dan farklı olduklarını vurgu-
layarak, yeni bir mimari
yaratmayı amaçladıklarını
belirtti. Bu mimariyi, ürün
ömür devri yönetim araçla-
rına ya da 3DEXPERIENCE

platformuna uygulayabile-
ceklerini söyleyen Charles,
amaçlarına ulaşma yolunda
sorunları çözmeye yönelik bi-
limsel yaklaşımlar geliştir-
diklerini ifade etti.
3DEXPERIENCE platformunun
V6 Release 2013x sürümünü
21 Kasım’da piyasaya çıkarta-
caklarının haberini de veren
Charles, 3DEXPERIENCE plat-
formunun ömür devri boyunca
destekleneceğini ve bu platfor-
mun, 2030-2035 yıllarına
kadar kullanılacağını sözle-
rine etkiledi. Charles, burada
bir parantez açarak, yazılım-
dan bağımsız bir ömür devrin-
den bahsettiklerini özellikle
vurguladı. Charles, çalışma-
larının niteliğini daha iyi anla-
tabilmek için, eskiden ürüne
odaklandıklarını, şimdi ise
ürünün doğasına odaklandık-
larının altını çizdi.
Konuşmasının bir bölü-
münde, şirket içi uygulama-
larına da değinen Charles,
ilginç bir noktayı dinleyicilerin
ilgisine sundu. Ürün gelişti-
rirken İnternet üzerinden ya-

pılan aramaların, ne üzerine
çalışıldığı ile ilgili önemli
ipuçları verdiğine dikkat
çeken Charles, Dassault
Systemes olarak milyarlarca
sayfa bilgiyi içeren, kendi
arama uygulamalarını geliştir-
diklerini, kendi çalışmalarında
bunu kullandıklarını ve müşte-
rilerine de ürün olarak sun-
duklarını belirtti. Yine de bu
örnek Dassault Systemes’in
İnternet tabanlı uygulamalar-
dan geri kalması anlamına
gelmiyor. Charles, özellikle
bulut bilişim uygulamalarına
yönelik ürünleri hakkında da
dinleyicileri bilgilendirdi.
Etkinliğin ikinci gününde ger-
çekleştirilen paralel oturum-
larda, savunma ve havacılık
temalı sunumlar da yapıldı.
Bu oturumda, Dassault
Systemes, EADS Astrium,
Dassault Avaition, Airbus,
GCT ve CAPGEMINI firmaları
birer sunum yaptılar. Ayrıca
Dassault Systemes ürünleri
ile ilgili bir çalıştay yapıldı ve
katılımcılara iki günlük bilgi-
sayar başı eğitim verildi.
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Dassault Systemes 
Geleceği Şekillendiren Araçları
Sağlamaya Devam Ediyor

Mühendisler arasında ürün tasarım ve
geliştirme alanında kullanılan CATIA 
ve SOLIDWORKS ve simülasyon aracı 
SIMULA ile çok yakından tanınan; 
bunların yanı sıra sistemlerin tüm ömür
devrini kapsayan bir ürün ailesi sunan
Dassault Systemes, 3DEXPERIENCE
Forum Europe etkinliğini 20-21 Kasım
tarihleri arasında Brüksel’de düzenledi. 
Etkinliğin ana teması ise 3DEXPERIENCE
platformunun kullanıcılarına 
kazandırdığı değer oldu.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
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Dassault Systems Başkanı ve
Genel Müdürü Bernard Charles



Savunma ve 
Havacılık Sektöründe
3DEXPERIENCE 
Ankara’da Masaya 
Yatırıldı
Brüksel’deki etkinliğin önce-
sinde, 15 Kasım’da, Anka-
ra’da Havacılık ve Savunma
Sanayi Günü düzenledi. Bek-
lenenin üzerinde bir katılımın
olduğu etkinliğin açılış konuş-
masını, Dassault Systemes
Türkiye Genel Müdürü
Burak Süsoy yaptı. Süsoy,
firmanın teknolojileri ve ye-
niliklerinin birçok endüstri
için olduğu gibi havacılık ve
savunma sanayileri için
büyük faydalar ve katma de-
ğerler yarattığını; Türkiye’de

müşterileriyle güçlü ilişkile-
rini geliştirirken, onlara
sundukları teknolojilerle,
sektörde dönüşümün de ön-
cüsü olduklarını belirtti.
Süsoy, böylece, havacılık ve
savunma sektöründe kurum-
ların ve firmaların maliyetle-
rini düşürürken daha fazla
verimlilik ve inovasyon gü-
cüne ulaşmaları için yoğun
bir şekilde çalıştıklarını da
sözlerine ekledi. Süsoy’dan
sonra söz alan Dassault
Systemes Kanal Satış Bölge
Müdürü Gianluca Gonella,
“Havacılık ve Savunmada Kü-
resel Eğilimler” temalı bir
sunum yaptı. Akabinde 
Dassault Systemes Türkiye İş

Ortakları Müdürü Alper Soy-
sal ve Türkiye PLM Danış-
manı Çoşkun Özaşçılar, “Bir
Endüstri Deneyimi” başlıklı
konuşmalarında, sektöre yö-
nelik sundukları yenilikçi çö-
zümlerden, özellikle de
“Winning Program” (Kazanan
Program)’dan bahsettiler.
Dassault Systemes “Winning
Program”, kurumların reka-
betçi pazarda daha fazla iş ala-
bilmeleri, program tanımlama
kabiliyetlerini geliştirmeleri,
maliyetlerini düşürmeleri, sis-
temlerdeki karmaşıkları aşıp
yönetim kolaylığı elde etmeleri
açısından, sektördeki firma-
lara büyük faydalar getiriyor.
Mevcudu 15 kişiye ulaşan ve

2011 yılında ciro, insan kay-
nağı ve müşteri verilerinin
hepsinde artış kaydeden 
Dassault Systemes Türkiye
Ofisi, savunma alanında Alp
Havacılık, ASELSAN, AYESAŞ,
BMC, FNSS, GATE Elektronik,
HAVELSAN, Kaleaero, Kü-
çükpazarlı, MKEK, OTOKAR,
THK, TUSAŞ ve Yonca-Onuk
Tersanesi ile çalışıyor. 
ROKETSAN’ın da PLM altya-
pısı olarak V6’yı seçmesi ile
müşteri sayısını arttıran 
Dassault Systemes, ROKETSAN
ile Aralık sonuna doğru imza-
lamayı planladığı sözleşme
uyarınca, firmaya hem yazı-
lım hem donanımın sağla-
mayı öngörüyor.
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Savaş Biçer: Savunma ve güvenlik 
konularında Dassault Systemes’in 
genel yaklaşımı ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
Pierre Marchadier: Ürünlerimiz ve neler
yaptıkları, hizmet ettiğimiz pazarlarda
çok iyi biliniyor. Genel bir bakış açısı ile
baktığımızda ise bunların üstünde, tüm
sistemi ve süreçleri kapsayan bir kurgu
görüyoruz. Örneğin, güvenlik kavramı
gündeme geldiğinde, aslında devletler-
den, örgütlerden ve bunların bir arada
çalışmasından bahsediyoruz. NATO’yu
ele alalım. NATO’da kararları, iletişim
kurarak ve ortak noktalarda anlaşarak
alırsınız. Bu süreçlerde, kararlarınızın
simülasyonlarını yapabilmenin, onları
analiz edebilmenin size çok büyük geti-
rileri olacaktır. Savunma ve güvenlik
alanında sıklıkla şu soru sorulur:
“Doğru sisteme sahip miyim?” Bu soru-

nun cevabı hayır ise seçeneklerin, büt-
çenin ve sürenin dikkate alındığı analiz-
lere ihtiyaç duyarsınız. Bizim tüm bu
ihtiyaçlara hizmet edebilecek bir vizyo-
numuz var.

Savaş Biçer: Bahsettiklerinizden, 
simülasyonların birbiri ile bağlantılı 
olarak çalışması gibi bir hedefin de 
varlığı anlaşılıyor, değil mi?
Pierre Marchadier: Kesinlikle. Kamuyu
ve özel sektörü sayısal teknolojilere ta-
şıdığınızda, diğer bir deyişle ülkenizi 
“sayısallaştırdığınızda”, tüm bunların
simülasyonları ile adeta tüm ülkenin si-
mülasyonunu oluşturabilir ve pek çok
şeyi deneyebilirsiniz. Örneğin bilgisayar 
korsanlarının sistemlere giriş hakkı
elde ettiğinde neler yapabileceğini gö-
rebilirsiniz. Bugün “akıllı şehir” kavra-
mından söz ediliyor; ama bize göre
akıllı şehir, her şeyden önce “güvenli
şehir” demektir.

Savaş Biçer: Konuyu silahlı kuvvetlere
getirecek olursak, vizyonunuzla onlara 
ne gibi kolaylıklar getiriyorsunuz?

Pierre Marchadier: Gereksinimleri ta-
nımlamak her zaman zor bir iş olmuştur.
Ürünlerimiz, bu konuda önemli katkı-
larda bulunuyor. Generaller, bilgi konu-
suna çok önem verirler. Kararlarını
bilgiye dayandırarak almak isterler.
Bizim simülasyon çözümlerimizle bir
operasyonu, başlatmadan önce sayısal
ortamda deneme şansına kavuşabilirsi-
niz. Size bu imkânı tanıyan bir araç şu
anda yok; ama bunu biz sağlayabiliriz.
Konuyu, işin içine sistem mühendisliğini
de katarak şöyle açabilirim, simülasyon-
larımızda fizik kurallarını da uyguluyoruz.
Böylece, gerçekçi denemelerle, doğruyu
bulana kadar simülasyonunuza devam
edebiliyorsunuz.

Savaş Biçer: Türkiye’deki çalışmalarınız
hakkında kısaca neler söyleyebilirsiniz?
Pierre Marchadier: Türkiye’de bir ofisi-
miz var ve müşterilerimize çok kolay
ulaşıp sorunlarına hızlı cevap verebiliyo-
ruz. Türkiye’de savunma sektöründe
ürünlerimizi kullanan başlıca firmalar
arasında ASELSAN, FNSS, OTOKAR ve
TUSAŞ’ı sıralayabilirim.

Dassault Systemes 
Fark Yaratmaya Hazır
Brüksel’deki etkinlik sırasında, Dassault Systemes’in 
Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Pierre Marchadier ile kısa; ama keyifli bir söyleşi yapma 
fırsatımız da oldu. Ufuk turu şeklinde geçen sohbetin 
ana konusu, Dassault Systemes’in vizyonu oldu.

©
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MSI Dergisi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü 
Savaş Biçer ve Dassault Systemes Kurumsal

İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pierre Marchadier 
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Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı (K.K.K.lığı)’nın
T-155 FIRTINA K/M

obüsü 52 kalibrelik 155 mm’lik
topu, gelişmiş sayısal atış
kontrol sistemi, ateş idare
sistemlerine sayısal enteg-
rasyon kabiliyeti ve diğer
üstün özellikleri ile sınıfının
en iyi örneklerden birisidir.
K.K.K.lığı, FIRTINA obüsünün
etkinliğini daha da arttırmak
üzere FIRTINA Mühimmat
Aracı’nın geliştirilmesi ve
üretimi için bir proje başlat-
mıştır.
FIRTINA Mühimmat Ara-
cı’ndan otomatik mühimmat
aktarma (yükleme / bo-
şaltma) işlevlerini sağlayacak
olan Mühimmat Transfer Sis-
temi ve diğer elektronik sis-
temler ASELSAN tarafından
geliştirilmektedir.

Mühimmat Transfer
Sistemi
FIRTINA Mühimmat Aracı,
bağlı olduğu komuta yerin-
den sesli veya sayısal olarak
aldığı emirler doğrultu-
sunda görev yapabilmekte-
dir. Araç, üzerinde bulunan
Küresel Konumlama Sis-
temi (KKS) sayesinde, hızla
intikal ederek yer değiştir-
mekte, Mühimmat İkmal
Noktaları’nın yerleri, dost ve
düşman birlikler, bilinen
noktalar ve komuta yerle-

ANALİZ

FIRTINA 
Mühimmat Aracı 

Mühimmat Transfer 
Sistemi

Kundağı motorlu (K/M) obüsler, beka kabiliyeti; her türlü arazi
şartlarındaki hızlı intikal, manevra ve mevzi değiştirme 

kabiliyeti; çok kısa atışa hazırlık süresi ve hedeflerin etkin 
şekilde ateş altına alınmasını sağlayan yüksek ateş gücü ile 
topçunun temel silah sistemleri olmaya devam etmektedir. 

K/M obüslerin ateş gücünün kesintisiz olarak devam ettirilebilmesi,
muharebe sahası içinde hızlı bir şekilde mühimmat ikmalinin

yapılmasını gerektirir. Bunun için muharebe sahasında 
obüsün görev yaptığı taktik şartlara uygun hareket ve 

beka kabiliyetlerine sahip, ikmal noktasında hızla mühimmat
yüklemesi yapabilecek ve gereken mühimmatı hızla K/M obüse

aktarabilecek mühimmat araçlarına ihtiyaç vardır.
ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı
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rine ait bilgiler, sayısal ha-
rita üzerinde görüntülene-
bilmektedir.
FIRTINA Mühimmat Aracı’na
entegre edilen Mühimmat
Transfer Sistemi’nin temel
görevi; mühimmat ikmal
noktasında, mühimmatın hızlı
ve kolay bir şekilde Mühim-
mat Aracı’na aktarılmasını,
araç içine yerleştirilmesini ve
taşınan mühimmatın, daha
sonra mevzilerde FIRTINA
obüslerine otomatik şekilde
aktarılmasını sağlamaktır.
Mühimmat Transfer Sistemi,
aşağıdaki temel fonksiyonları
yerine getirmektedir.

FIRTINA obüsü 
Mühimmat Aracı

Mühimmat Aracı FIRTINA obüsüne yükleme yaparken

Mühimmat Transfer Sistemi entegre edilmiş Mühimmat Aracı

www.savunmahaber.com                                                                                                                              MSI Dergisi - Aralık 2012
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Konveyör Hizalama /
Yanaşma

n Harici Konveyör Ünitesi’nde
bulunan yaklaşma 
sensörleri sayesinde, 
Mühimmat Aracı’nın 
FIRTINA obüsüne doğru
ve güvenli bir açıda 
yaklaşması ve yanaşması
sağlanır.

n Harici Konveyör Kontrol
Birimi aracılığıyla Harici
Konveyör Ünitesi’nin, 
FIRTINA obüsündeki
mermi ceplerine, obüsün
arka kapısına ve 
Mühimmat İkmal 
Noktaları’nda bulunan
araçlara hizalanması 
sağlanır.

n Her türlü arazi 
şartlarında, gece ve 
gündüz ortamında 
hizalanma yapılabilir.
Mühimmat Yükleme /
Boşaltma

n Farklı miktar ve cinste
mühimmatı, mühimmat
ikmal noktasından 
Mühimmat Aracı’na 
yükler.

n Mühimmat Aracı’na 
yüklenen mühimmatı,
cinslerine göre 
Mühimmat Aracı içinde
istenilen yerlere (mermi
ve barut pozisyonları) 
yerleştirir.

n Mühimmat Aracı’ndaki
mühimmatı, FIRTINA
obüsüne aktarır.
Envanter Yönetimi

n Farklı tip ve miktardaki
mühimmatın envanter 
kayıtlarını oluşturur.

n Oluşturulan envanter 
bilgisi, üst komuta 
merkezlerine 
iletilebilir.

n İhtiyaç duyuldukça, 
envanter güncellemesi
yapılabilir.

ANALİZ

Mühimmat Transfer Sistemi Sistem Birimleri
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Mühimmat 
Transfer Sistemi 
Sistem Tanıtımı
Mühimmat Transfer Sis-
temi’nde, 4 farklı hareketli
mekanizma bulunmaktadır.
Bu hareketli mekanizma-
larda, temel olarak aşağıdaki
kontrol elemanları kullanıl-
maktadır:
n 16 adet servo motor
n 8 adet servo kontrol 

ünitesi
n 5 adet doğrusal 

eyleyici
n 11 adet açısal kodlayıcı
n 13 adet sensör
n 21 adet dişli kutusu
Mühimmat Transfer Sistemi
projesi kapsamında, yukarı-
daki kontrol elemanlarının,
eşzamanlı ve birbiriyle
uyumlu olarak çalışmasını
sağlayacak şekilde, hareketli
mekanizma tasarımı, servo
sistem tasarımı, kontrol algo-
ritmaları ve kontrol yazılım-
ları geliştirilmiştir.

Hareketli Mekanizma
Çözümleri
Mühimmat Transfer Sistemi
projesi kapsamındaki karma-
şık hareketli mekanizmalar
için, özgün çözümler geliştiril-
miştir. Bu çözümlere örnek
olarak; El Çarkı Hız Azaltanı,
Mermi Kavrama Mekanizması
ve Mermi Magazini Sürme
Mekanizması gösterilebilir.

El Çarkı Hız Azaltanı
Mühimmat Transfer Sis-
temi’ndeki 4 adet hareketli
mekanizmada kullanılan
servo motorların frenleri, sis-
teme güç verilmediğinde,
mekanizmaların hareketlerini
güvenlik amaçlı engellemek
amacıyla kapalı konumda bu-
lunmaktadır. Hareketli meka-
nizmaların çalışmaları için
sisteme güç verildiğinde,
motor frenleri serbest kal-
makta ve istenen transfer ha-
reketleri yapılabilmektedir.
Sisteme bakım onarım yapılır-
ken, hareketli mekanizmala-
rın, sisteme güç verilmeden
de hareket ettirilebilmesi ge-
rekmektedir. Bu amaçla ha-
reketli mekanizmanın motor
freninin serbest bırakılmasına
gerek kalmadan hareket etti-
rilebilmesini sağlayan ve özel
bir dişli kutusu olan “El Çarkı
Hız Azaltanı” geliştirilmiştir.

El Çarkı Hız Azaltanı

Mühimmat Transfer
Sistemi için 
geliştirilen hareketli
mekanizmalar

Mermi Kavrama Mekanizması
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Mermi Kavrama 
Mekanizması
Yatay Transfer Ünitesi’nde
bulunan Mermi Kavrama Me-
kanizması, mermiyi önce kal-
dırmakta daha sonra
kavramaktadır.
Mekanizmanın yaptığı bu iki
ardışık hareket, tek motor
tahriki ile yapılmaktadır.

Mermi Magazini
Sürme Mekanizması
Mermi Magazini Ünitesi, her
biri 24 adet mermi taşıma
kapasitesine sahip, 4 adet
“Mermi Magazini Birimi”nden
oluşmaktadır. Mermi Maga-
zini Birimi’nde bulunan 24
adet mermi yuvası, birbirle-
rine pim ile bağlanarak bir
zincir yapı oluşturulmuştur.
Zincir yapının üzerinde bulu-
nan yakalama tırnaklarının
verdiği tahrik ile mermi yu-
vası zincir yapısı hareket etti-
rilmektedir.

Servo Sistem Çözümü
Mühimmat Transfer Sistemi
projesi kapsamında, ASELSAN
tarafından bir servo sistem
tasarlanmış ve bu sayede
farklı mekanizma tiplerini ve
doğrusal hareket gereksi-
nimlerini içeren, 16 eksenli
karmaşık bir servo proble-
mine çözüm oluşturulmuş-

tur. Geliştirilen bu çözüm ile
Mühimmat Transfer Sis-
temi’nde Mermi Magazini
Ünitesi, Yatay Transfer Üni-
tesi, Dikey Transfer Ünitesi
ve Harici Konveyör Ünitesi
kontrol edilmektedir.
Mühimmat Transfer Sistemi
projesinde, özellikle servo
sistemlerle kontrol edilen
karmaşık hareketli mekaniz-

maların geliştirilmesi ve bu
mekanizmalarda kullanılan
aktarma organları, algılayıcı-
lar (sensörler), doğrusal ey-
leyiciler ve dişli kutularının
seçimi ve kullanımında
önemli tecrübe kazanılmıştır.
Mühimmat Transfer Sis-
temi’nin geliştirme çalışma-
larında, çok sayıda yerli firma
da ASELSAN’ın alt yüklenicisi

olarak görev almıştır. Bu alt
yükleniciler, projede üstlen-
dikleri konularda tasarım,
geliştirme ve üretim yete-
neklerini geliştirirken; aynı
zamanda karşılıklı olarak eş
zamanlı çalışma, bilgi payla-
şımı ve ana yüklenici-alt yük-
lenici ilişkilerinin yönetilmesi
konusunda da önemli tecrü-
beler edinilmiştir.

ANALİZ

Mermi Magazini Sürme Mekanizması

Mühimmat Transfer Sistemi,
Servo Sistem Çözümü





Genç girişimcilerin,
kendilerine atanan
koçlar eşliğinde, bir

sene boyunca yenilikçi fikir-
lerinin üzerinde çalışarak,
fikirlerini ürüne dönüştüre-
cek iş planlarını hazırladığı
ve bu planlarla yarıştığı ya-
rışmada, bu yıl 9 ekip finale
kaldı (Tablo 1). Bunların,
Alert, Algı ve TIM’den oluşan
3 tanesi ise savunma katego-
risinde yarıştı. Final etkinli-
ğinin programı; öğleden
önce finalistlerin sunumla-
rını gerçekleştirmesi, jüri
üyelerinin karar toplantısı
yapması ve öğleden sonra da
ödül törenin icra edilmesi
şeklinde gerçekleşti.
Etkinliğin tören bölümünde
yapılan konuşmalarda ilk
sözü, ODTÜ Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Acar aldı. Üniver-
site olarak görevlerinden bi-
risinin, bünyelerindeki bilgiyi
uygulamaya sokmak ve bu
uygulamanın bir parçası
olmak olduğunu belirten
Prof. Dr. Acar, “Biz üretelim,
biz verelim, kim kullanırsa
kullansın” söyleminin bir
adım ötesinde, “Bu bilgi
nasıl uygulamaya, inovas-
yona, ekonomik değere dö-
nüşür”ü düşündüklerini
söyledi. Prof. Dr. Acar, bu

sürecin en önemli kısmının
da girişimci olan insanları
yetiştirmek, onları destekle-
mek; inovasyonun ve girişim-
ciliğin yeşerebileceği bir
ortam, bir iklim oluşturmak
olduğunu vurgulayarak, bu
yarışma programının da ça-
balarımızın önemli bir par-
çası olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Acar’dan sonra, ya-
rışmanın sponsorlarının tem-
silcileri söz aldılar. Intel
Türkiye İlişkiler Müdürü 
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ÖZEL HABER

Savunma Sanayisi 
Girişimcilikte de 
Liderlik Ediyor
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen 
Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) yarışmasının 8’incisinin ödül
töreni, 24 Kasım’da, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın 
Savunma Büyük Ödülü, ASELSAN’ın da ASELSAN Özel Ödülü
ile sponsorlar arasında yer aldığı yarışma, Türkiye’de 
girişimcilik konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyor.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Ekip Proje Yarıştığı Alan

Alert EFDS Savunma

TIM ArıGözü Genel ve Savunma

Javatar TUSAIC Bilişim

Pragmacraft Natural Intelligence Bilişim

İmgeç GR-YR Bilişim

OE RDCS Genel

Nokta Lazer NOKLEP Genel

Algı YTSAHS Savunma

Isırgan Dentofast Genel

Tablo 1. YFYİ FİNALİSTLERİ



Ferruh Gürtaş, DenizBank
Genel Müdürü Hakan Ateş,
TürkTelekom Ar-Ge Direk-
törü Enis Erkel ve Elginkan
Vakfı Müdürü İlhan Üttü, ya-
rışma ve girişimcilik kavramı
üzerine düşüncelerini katı-
lımcılara aktardılar.
Konuşmacıların ortak vur-
gusu, gençlerin yarışmaya
katılımının ve fikirlerinin pe-
şinde koşmalarının önemli
olduğuydu.
Yarışmanın sponsorların-
dan OSTİM’in Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın
ise konuşmasında, OSTİM’in
de kendi bölgesinde yer
alan 5000 civarında işlet-
meyi yenilikçi yapmak, on-

ları geleceğe hazırlamak
amacıyla çalışmalar ger-
çekleştirdiğini; bu çalışma-
ları sırasında, YFYİ gibi
platformlardan çok yarar-
landıklarını ve ayrıca, bura-
daki bilgileri firmalara
taşıyamadıkları sürece ge-
lişmeyeceklerinin farkında
olduklarını belirtti.

ASELSAN Çok Farklı
Törende kürsüye gelen
ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman’ın söyle-
dikleri, yarışmada özel ödül
veren bir sponsor olan 
ASELSAN’ın, neden Türk Sa-
vunma Sanayisi’nin amiral
gemisi olduğunu ve gelecekte
de bu niteliğini sürdürme ih-
timalinin çok yüksek oldu-
ğunu açıklar nitelikteydi.
Savunma sanayisinde faaliyet
gösteren firmaların Ar-Ge’ye
yatırım yapmak zorunda ol-
duğunu belirten Ergeneman,
ASELSAN’ın, kriz dönemleri
de dâhil olmak üzere, her yıl
cirosunun yüzde 7’sini Ar-Ge
faaliyetlerine ayırdığını; bu
oranın, dış kaynaklarla bir-
likte yüzde 30’a ulaştığını söy-
ledi. Ergeneman, Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine
göre; 2011 yılında Türkiye’de
6,7 milyar dolarlık Ar-Ge har-
caması yapıldığını ve bunun
yüzde 40’ının sanayi sektörü
tarafından kullanıldığını;
ASELSAN’ın ise tek başına,
sanayi sektöründeki Ar-Ge
harcamalarının yüzde 9’unu
gerçekleştirdiğini, savunma

sanayisi içindeki ASELSAN
payının da yüzde 38 oldu-
ğunu; tüm bu rakamlardan,
savunma sanayisinin, Türki-
ye’nin sanayi Ar-Ge harca-
malarının yüzde 23’ünü
temsil ettiği sonucunun çık-
tığını kaydetti. Ergeneman,
ASELSAN’ın Ar-Ge projeleri
ile ilgili rakamsal verileri de
dinleyicilerle paylaştı. 
ASELSAN, halen 110’u öz
kaynaklarından finanse edi-
len, toplam 230 Ar-Ge projesi
yürütüyor. Bunların içeri-
sinde ana muharebe tankı,
İHA ve savaş gemisi gibi milli
platformların tüm elektronik
bileşen ihtiyaçlarına yönelik
projeler yer alıyor. ASELSAN,
1996’dan bu yana, TÜBİTAK
TEYDEP destekli toplam 
127 milyon lira tutarında 70
projeyi tamamladı. SANTEZ
kapsamında da 2010’dan bu
yana toplam 8 milyon lira tu-
tarında muhtelif projeler yü-
rüttü. Patent konusuna da
önem veren ASELSAN’ın, son
yılda yaptığı başvurular, 
35 adet olarak gerçekleşti.
Ergeneman, üniversitelerle
birlikte yürüttükleri çalışma-
larda, çözümlerin daha 
inovatif sonuçlanması ve pa-
tentlere konu olmasını teşvik
etmek için başlattıkları yeni
uygulama ve üniversitelerle
yürüttükleri diğer çalışmaları
hakkında da bilgi verdi.
ASELSAN, üniversitelere ver-
diği işler ile ilgili patent al-
ması durumunda, satılan
ürünlerin içerisinde patente

konu olan payı dikkate alarak,
bu payın yüzde 2’sinin üniver-
siteye ödenmesi yönünde
sözleşmeler imzalamaya
başladı. ASELSAN, Ar-Ge
merkezleri kurulduktan
sonra, 20 üniversite ile top-
lam bedeli 112 milyon dolar
olan 165 proje yürüttü. Ayrıca
ASELSAN, her yıl ihtiyaçla-
rına bağlı olarak tespit edi-
len konularda doktora tezi
hazırlayan üniversite araş-
tırma görevlilerine karşılık-
sız burs veriyor. Bu burs ile
ilgili tek şart, burs alan kişi-
nin doktorasını tamamladık-
tan sonra akademik hayatta
kalması. Savunma sanayisi
için araştırmacı yetiştirme
programı adı altında,
SSM’nin de içinde yer aldığı,
ODTÜ ile yürütülen ayrı bir
çalışma da bulunuyor. Tüm
bu çalışmaları, ASELSAN’a
ödüller de getiriyor. 
Ergeneman, Kasım ayında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’ndan üniversite-sanayi
iş birliği konusunda ödül alan
ASELSAN’ın, 25 Eylül’de ger-
çekleştirilen Ar-Ge Merkezleri
Zirvesi’nde Bilimsel Yayın Ka-
litesinde 1’incilik ödülünü aldı-
ğını; ayrıca Nitelikli Ar-Ge
Personeli ve Üniversite–Sa-
nayi İşbirliği kategorilerinde
de ödüle layık görüldüğünü
söyledi.
Bir ülke için Ar-Ge ve ino-
vasyon kaynağının, o ülkenin
yetişmiş insan gücü oldu-
ğuna dikkat çeken Ergene-
man, bu bakış açısına göre,
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Prof. Dr. Ahmet Acar

OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı
Orhan Aydın 

ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman
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ASELSAN’ın, ülkenin en
büyük Ar-Ge üssü olduğunu
ifade etti. ASELSAN’ın insan
kaynağının 4300’e ulaştığını,
bunun 2400’ünün Ar-Ge per-
soneli olduğunu ve her 4 ça-
lışandan birinin yüksek lisans
ya da doktora derecesine
sahip olduğunu belirten Er-
geneman, halen 205’i doktora
olmak üzere, toplam 670
ASELSAN çalışanının lisans-
üstü eğitimine devam ettiğini
sözlerine ekledi.

Teknolojinin Kaynağı
Girişimcilik
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar ise tö-
rende yaptığı konuş-
mada, YFYİ’nin tüm
finallerine katıldı-
ğını, ilk finalin daha
küçük bir salonda ve
bu finalin katılımcıla-
rının 5’te biri bir katı-
lımcı kitlesi ile
gerçekleştirildiğini
hatırlatarak, yarış-
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TIM’in ArıGözü, Görüntülere
3’üncü Boyutu Katacak

TIM ekibi, uçuş süresi (Time-of-flight / ToF)
teknolojisi ile çalışan 3 boyutlu kamera 
sistemi (ArıGözü) önerisi ile yarışmada 
yer aldı. Onur Andıç ve Çağlar Altıner’den
oluşan ekibin sistemi, bir kaynaktan 
ortama kızılötesi ışık yayıp, yansıyan ışığı
kamera ile tespit edip, yazılımla işleyerek, 
3 boyutlu görüntü oluşturmayı hedefliyor.
Sıradan kameralardan temel farklılıklarının,
her pikselden mesafe bilgisi alınabilmesi
olduğunu belirten ekip, rakipleri olan 

stereo kameralar ve mekanik taramalı 
LIDAR’ın gerçek zamanlı uygulamalar için uygun olmadığını; 
önerdikleri kameranın ise kısa menzilde çalışabildiğini, 
bununla beraber çözünürlük ve kesinliğinin çok yüksek, 
çalışma koşullarının ise esnek olduğunu vurguladı.
Sistemde kullanacakları yongaları, bu aşamada yurt dışından 
almayı öngören TIM, menzili arttırmak için ise aynı sistemde 
birden fazla algılayıcı kullanmayı ve müşterilerinin kendi 
uygulamalarına entegre edebilecekleri yazılımı geliştirmeyi 
planlıyor.
TIM, kameranın muhtemel uygulamalarını; askeri araçlara gelen
füze ve roketlerin yönünün ve açısının belirlenmesi; füzelerde
yakınlık ölçer olarak kullanım; yanıltıcı hedef tanıma; 
helikopterlerde, platforma fırlatılan omuzdan atılan füzelerin
tespiti; kara taşıtlarında otonom kaza önleme; ön yolcu ayrımı;
park yardımı ve televizyonlarda kumandasız arayüz geliştirilmesi
şeklinde sıralıyor. Ekip, “3B ToF kameraların güdümlü füzelerde
yakınlık-ölçer ve hedef tanıma amaçlı kullanımı” başlıklı 
patent başvurusunu da şimdiden yapmış.

Geliştirilecek kameradan alınacak
görüntülere bir örnek

ArıGözü’nün blok şeması

Alert, EFDS ile Karakolları
Korumayı Hedefledi
Ertuğrul Kılıç ve Furkan Kutluca’dan oluşan Alert ekibi, EFDS 
(Enemy Fire Detection System / Düşman Ateşi Tespit Sistemi) ile
karakolları korumayı amaçlayan fikirlerini sundular. Bir lazer perdesi
içeren sistem, yapılan atışın yönünü belirleyerek, bir görüntüleme 
ve hedefleme sisteminin o yöne çevrilmesini ve tehdidin ateş altına
alınabilmesini kapsıyor. Alert ekibi, farklarının, bu alanda yeni bir 
yöntem uygulamaları olduğunu belirtti. Jürilerin lazer perdesinin 
nasıl korunacağı ile ilgili sorularını, perdenin 10 cm açığına koruyucu
cam koyabileceklerini belirterek cevaplandıran ekip, başka bir soruya

verdikleri cevap kapsamında endüstriyel bir sistemin maliyetini 
kabaca 200.000 lira olarak açıkladı.

Alert ekibinin
sunumunda 
kullandığı, 
lazer perdeyi anlatan
çizim

Savunma Sanayii
Müsteşarı 
Murad Bayar
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manın kaydettiği gelişimi göz-
ler önüne serdi. Kendi nesil-
lerinin ana başarı kriterinin
bir iş bulmak olduğunu, yeni
nesilde ise iş kurmanın he-
defler arasında yer aldığını
belirten Bayar, yeni bir iş kur-
manın bazı risklerinin oldu-
ğunu; fakat bu riskleri
almanın en uygun zamanının
da üniversitenin bitirildiği
zaman olduğunu söyledi.
Bayar, teknolojinin kaynağı-
nın girişimcilik olduğuna dik-
kat çekerek, yarışmanın
amacının da başarılı projeyi
seçmek değil, başarılı giri-
şimciyi yaratmak olduğunu
ifade etti.

Ödüllere TIM İmzası
Yarışmada, savunma ala-
nında verilen ödüllere TIM
grubu imza attı. 75.000 lira
değerindeki Savunma Sanayii
Müsteşarlığı Büyük Ödülü’ne
ve 25.000 lira değerindeki
ASELSAN Özel Ödülü’ne layık
görülen TIM, genel katego-
ride de 25.000 lira değerin-
deki DenizBank Özel
Ödülü’nü aldı. 10.000 lira de-
ğerindeki Savunma Sanayii
Müsteşarlığı İkincilik Ödülü
ise Algı Grubu’nun oldu.
Yarışmanın ana sponsoru El-
ginkan Vakfı’nın verdiği
100.000 liralık büyük ödüle,
diş sağlığı projesi Isırgan ile
Dentofast ekibi layık görüldü.

Engelliler için yaptığı TUSAIC
projesi ile Javatar ekibi de
75.000 liralık Türk Telekom
Büyük Ödülü’nü kazandı.
10.000 liralık Türk Telekom
İkincilik Ödülü ve 25.000 lira-
lık Intel Özel Ödülü, kullanı-
cıların İnternet üzerinde
yaptıkları aramaları anlaya-

rak bunlara cevap verebilen
ve uygun sonuçları göstere-
bilen akıllı arama asistanı
çözümü Natural Intelligence
ile PragmaCraft ekibinin
olurken; 25.000 liralık OSTİM
Özel Ödülü’nü ise geliştirdiği,
implant tedavilerinde robotik
sistemlerin kullanılmasına

imkân veren sağlık ürünü
RDCS ile OE ekibi kazandı.
Yarışmanın basın sponsorları
arasında yer alan MSI Dergisi
olarak biz de genç girişimci-
lerin heyecanını paylaşıyoruz
ve hepsine, fikirlerinin peşin-
deki yolculuklarında başarı-
lar diliyoruz.

Algı’dan Su Altı
Modemlerine 
Yazılım Dokunuşu
Algı Grubu, Yazılım Tabanlı Su Altı Akustik Modem
fikri ile analog tabanlı su altı modemlerine, yazılım
tabanlı bir alternatif önerdi. Ali İlker Işık, Erkan
Eşme, Abdullah Yılmaz, Cemre Arıyürek ve Necip
Gürler’den oluşan ekip, fikirlerinin avantajlarını, yüksek veri gönderim hızları, haberleşme altyapısının
donanımdan bağımsız olması, düşük maliyet, ileri sinyal işleme teknikleri, haberleşme tekniklerini 
kolayca gerçekleme olanağı, yüksek enerji verimliliği ve kolay güncelleme olarak sıraladı. Algı Grubu,
jüriden gelen sorulara verdikleri cevaplar sırasında, çoklu taşıyıcılı bir haberleşme tekniği kullanmayı 
ve 100 kbps iletişim hızına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Algı Grubu’nun sunumlarında örnek sistemler arasında 
yer verdiği Thales’in su altı modem sistemi
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“Türkiye’de Endüstri Gelişiminde İz Bırakanlar” temalı
çalışmamın içeriğini (endüstriyel faaliyetleri, bu faa-
liyetlerin ulusal gelişimimizde yeri ve katkısı, bugün

için çıkarılacak dersler gibi) sınırlayarak yeniden ele almaya
karar verdim. Bu kapsamda,
n “Türkiye’de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar: 

Şakir Zümre” başlıklı makalem MSI Dergisi’nin 
Ekim sayısında (Sayı 85),

n “Türkiye’de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar: 
Tayyareci Vecihi Hürkuş” başlıklı makalem MSI Dergisi’nin
Kasım sayısında (Sayı 86),

yayınlandı.
Sırada, ilk özel uçak fabrikasının girişimcisi Mühürdarzade
Mehmet Nuri (Demirağ) Bey ve havacılık alanında gerçekleş-
tirdiği endüstriyel faaliyetleri vardı…
Türk havacılık tarihinde,
n Tayyareci Vecihi (Hürkuş) Bey’in,

l İzmir Seydiköy Hava Meydanı (Gaziemir) ve Halkapınar
Deniz Havacılığı Okulu’nda, 1923–1925 yılları arasındaki
VECİHİ K-VI tayyaresi inşası,

l İstanbul, Kadıköy çarşısında, Osmanağa Cami 
karşısındaki sokaktaki bir keresteci dükkânında, 
1930-1931 yılları arasındaki ilk Türk sivil tayyaresi olan 
VECİHİ XIV tayyaresi inşası,

l İlk Türk sivil havacılık okulu “Vecihi Sivil Tayyare 
Mektebi” (V.S.T.M.) paralelinde, 23 Şubat 1932 günü 
sonrası Vecihi Faham Tayyare İnşa Tesisleri olarak da
anılan İstanbul, Kalamış’taki (Dereağzı) atölye / hangar
/ uçuş alanında, 1935 yılına kadar sürdürdüğü 
ilk Türk eğitim ve spor tayyaresi VECİHİ XV ve 
ilk Türk kapalı kabin tayyaresi inşası,

ile başlayan; ancak sanayileşme boyutuna ulaş(tırıla)mayan ki-
şisel uçak inşası girişimlerinden,
n Türkiye Cumhuriyeti’nin, Junkers Flugzeugwerke GmbH 

şirketi ile ortak girişimi olan Tayyare Otomobil ve Motor Türk
Anonim Şirketi (TOMTAŞ)’nce 1926 yılında kurulan, 
Kayseri’deki “Tayyare Fabrikası” ve Eskişehir’deki 
“Tayyare Tamirhanesi”nden,

endüstriyel sistematiği, özel girişime dayalı yapısı ve ürünleri-
nin aldığı ön siparişler yönünden ayrı bir konuma sahip; uçak,
planör ve paraşüt üreten özel fabrika(lar)ın girişimcisi Mühür-
darzade Mehmet Nuri (Demirağ) Bey’in, havacılık alanında ger-
çekleştirdiği endüstriyel faaliyetleri… Ve aralarındaki farklara
rağmen diğerleri ile paylaştıkları ortak kader…
Nuri Bey, Sivas Divriği’de 1886 yılında doğmuş, babasını kay-
bettikten sonra, ailede baş gösteren ekonomik sıkıntılar nedeni
ile çocuk yaştan itibaren çalışmaya başlamış ve 17 yaşında ka-
zandığı giriş sınavı ile Ziraat Bankası Kangal Şubesi’nde
memur olmuştur. Bu görevinde, çiftçi ve esnaf ile kurduğu
olumlu ve yapıcı ilişkiler nedeni ile adını duyuran Nuri Bey,
İkinci Meşrutiyet’in 24 Temmuz 1908 günü ilan edilmesi son-
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Türkiye’de, Endüstrinin 
Gelişiminde İz Bırakanlar:
Mühürdarzade 
Mehmet Nuri Demirağ
Bu makalede, Türkiye’de ilk özel uçak
fabrikası, girişimcisi Mühürdarzade
Mehmet Nuri (Demirağ) Bey ve 
onun bayındırlık, ulaşım, enerji, 
eğitim alanlarını da kapsayan 
endüstriyel faaliyetleri ile 
ulusal havacılık sanayimizde 
gerçekleştirdikleri ve etkisiyle 
düşünülenlere ve önerilenlere 
yer verilmektedir.
Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
*Uçak Mühendisi

“Türk’e ecdadından miras ve dünyaya numune-i imtisal olmuş olan sipahiliğin, 
süvariliğin, serdengeçtiliğin bugünkü şekli tayyareciliktir.”  Nuri Demirağ
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rası, diğer Ziraat Bankası çalışanları gibi, ıslahat hareketle-
rinde görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Hasköy Mal
Müdürlüğünde görevlendirilmesinden sonra, memuriyet haya-
tında hızla yükselen Nuri Bey, işgal altındaki İstanbul’da daha
fazla devlet memurluğu yapmak istememiş ve 1920 yılında, İs-
tanbul Vilayeti Tahakkuk Müfettişi iken istifa ederek Milli Mü-
cadele’nin ilk örgütsel çekirdeğini oluşturan bir sivil kuruluş
olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Maçka Şubesi’nde görev
almıştır.
Osmanlı’da İkinci Meşrutiyet ile başlayan, ticari hayatta yabancı
tekelinin kırılması için, başta İttihat ve Terakki Partisi yöneti-
cileri olmak üzere, dönemin yetkili kişilerinin, vatandaşların da
ticari hayata girmesinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yak-
laşımı, Cumhuriyet döneminde de sürmektedir.

Memuriyet sonrası, “satış
peşin... fiyat maktu... pazarlık
yok” anlayışı ile girdiği ticari
faaliyetlerde ilk işi yabancıla-
rın tekelinde bulunan sigara
kağıdı imalatı olan Nuri Bey,
işgal altında bulunan İstan-
bul’da, “Türk Zaferi Sigara

Kağıdı” adı ile üretim yapmış; bu işin Tütün İnhisarı İdaresi
(Tekel)’ne devredilmesi sonucunda ise bu alandan çekilmiştir.
Kurtuluş Mücadelesi sonrası içinde bulunulan olumsuz şart-
ların düzeltilmesi, Türkiye sınırları içinde ulaşımın geliştiril-
mesinin önceliğini arttırmıştır. Bu konuda çıkarılan pek çok
kanundan biri olan; “449 sayılı Samsun-Sivas ve Ankara-Mu-
saköy demiryollarının Hükümet tarafından inşasına dair
kanun” kapsamında, Fransız bir firmaya ihale edilen; ancak bu
firmanın işi bırakması nedeni ile eksik kalan Samsun-Sivas de-
miryolunun 7 kilometrelik kısmı ile taahhüt faaliyetlerine baş-
layan Nuri Bey;
n Toplamı 1012 km uzunluğunda, tünel ve köprüleriyle 

demiryolu hatları (Fevzipaşa-Diyarbakır, Afyon-Antalya,
Sivas-Erzurum, Irmak-Filyos),

n Şoseler (Eceabat-Havza),
n Endüstriyel ve ticari tesisler (Karabük Demir-Çelik 

Fabrikası, Bursa Sümerbank Merinos Fabrikası, İzmit
Selüloz Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası, İstanbul 
Hal Binası),

inşaatı işlerini de kapsayan taahhüt, hayrat inşası ve tarihi hay-
ratların onarım ve tadilatı faaliyetlerinde bulunmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sonrası girilen hızlı kalkınma
döneminde, Birinci Dünya Savaşı ve ardından yaşanan Kurtuluş
Savaşı ve hatta iç isyanlar sırasında önemli katkısı görülen;
ancak dışa bağlı olmanın etkileri acı ve kan ile öğrenilen hava-
cılık alanı, yüce önder Atatürk’ün “Türk göklerinin Türk imali
tayyarelerle Türk gençliği tarafından korunması… İstikbal gök-
lerdedir!..” beklentisi ile ifade edilebilecek, öncelikli kalkınma
alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu yönde girişim olan
Türk Tayyare Cemiyeti (T.Ta.C.) tarafından  İstanbul, Yeşil-
köy’de, 23 Nisan 1926 günü açılan “Tayyare Makinist Mektebi”
gibi havacılık okulları kurulmaya başlamış ve (27 Nisan 1926
günü yapılan T.Ta.C. toplantısında alınan kararla seçilen 5 öğ-
renci; Tayyare Makinist Mektebinin 5 Temmuz 1927 günü
mezun olan en başarılı 10 öğrenci gibi) öğrenciler seçilerek
Fransa ve Almanya’ya uçak mühendisi olmak üzere gönderil-
miştir. Bu öğrenciler, Atatürk’ün “…kıvılcım olarak gönderip,
alevler olarak geri dönmelerini beklediği…” öğrencilerdendir.
Diğer taraftan, aynı yıllarda, tüm gelişmiş dünya ülkeleri de

yoğun ve sistematik bir şekilde havacılık ile uğraşmakta; uçuş,
güç ve yardımcı sistemlerde önemli gelişmeler sağlamaktadır.
Pilot Charles Lindbergh’in, 20-21 Mayıs 1927 tarihlerinde, “The
Spirit of St. Louis” isimli uçağı ile Long Island Roosevelt Havaa-
lanı’ndan Paris Le Bourget Havaalanı arasındaki 5800 km’yi 33,5
saatte tek başına uçarak Atlas Okyanusu’nu ilk defa geçmesi,
dünya kamuoyunda havacılık ilgisini daha da yükseltmiştir.
T.Ta.C. tarafından uçak mühendisliği tahsili için Avrupa ülke-
lerine gönderilen öğrencilerin, mezuniyetleri sonrası dönerek
görevlerine başlamalarından sonra, T.Ta.C.nin havacılık faali-
yetlerine geçişi yönünde bazı çalışmalar başlamıştır. Bu çalış-
malar sonucu, 3 Mayıs 1935 günü, T.Ta.C.nin adı Türk Hava
Kurumu (THK) olarak değişmiş, sportif havacılık faaliyetleri için
Türkkuşu oluşturulmuştur.
Gerçekleştirdiği bayındırlık ve endüstriyel tesis taahhüdü işleri
yaparak önemli bir servete sahip olan; havacılık ilgisini, Tayya-
reci Vecihi Bey’in, tecrübe uçuşunu 6 Ekim 1933 günü yapan
VECİHİ XVI isimli tayyaresinin üzerine “Nuri Bey” yazması kar-
şılığında 5000 lira maddi sponsorluk yaparak gösteren ve de-
miryolları ile ilgili başarısı nedeni Atatürk’ün “Demirağ”
soyadını verdiği Nuri Bey,
n Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin zayıf düşmemesi için

milletin zenginlerine daha çok görev düştüğüne,
n Kazandığı parayı, Türk milletinin bir vediası olarak 

muhafazaya mecbur olduğuna,
n Para kazanmakla, kazanılan paranın doğru sahalarda 

harcanmasının çok farklı olduğuna,
n Göklerine hâkim olamayan milletlerin akıbetinin felaket 

olacağına,
n Hava harp sanayiinde tayyareleri dışarıdan satın almak 

ve dışarının bağımlısı olmak yerine, Türk tasarımı / inşası
tayyarelerin Türk semalarına hakim olması gerektiğine,

yönelik inancına ve uzgörüye sahip bir girişimci olarak,
1930’ların ortalarına gelinirken, dünyanın yeni bir gerginliğe
doğru ilerlediğine ve Avrupa ülkelerinin hava harp sanayii ala-
nında hızlı bir yarışın içine girdiklerine de şahit olarak, “zor ve
pahalı bir iş” olarak nitelediği Türk tipi tayyare inşası işine, ulu-
sal kaynakları kullanarak girmeye karar vermiştir.
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Türk Zaferi Sigara kağıdı 

“Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse
bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan 
beklememeliyiz. Ben bu tayyarelerin fabrikasını
yapmaya talibim…”
Nuri Demirağ



Nuri Demirağ, Uçak Mühendisi Selahattin Reşit Alan ile 1935
yılında iş ortaklığı yaparak girişimini başlatır.
Oluşturulan iş ortaklığında görev alacak teknik ekipte, T.Ta.C.
tarafından yurt dışına uçak mühendisliği öğrenimi için gönde-
rilen mühendis ve teknisyenler yer almıştır.
Oluşturulan ekibin, Nuri Demirağ ile beraber Avrupa (Almanya,
Çekoslovakya ve İngiltere) ve Amerika’daki tesislerde yapmaya
başladıkları inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, 
“Avrupa ve Amerika’nın son sistem tayyarelerine mukabil, 
yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir” tespiti yapılarak ha-
zırlanan 10 yıllık eylem planında,
n Sivas Divriği’de bir tayyare fabrikası,
n İstanbul’da bir tayyare etüt (tasarım) atölyesi,
açılması konuları da kapsanmıştır.
Yapılan inceleme ziyaretleri sırasında, Alman Sivil Hava Fede-
rasyonu aracılığı ile bazı Alman mühendislerinin de ekibe dahil
edildiğine dair bazı tespitler mevcuttur.
Nuri Demirağ, tayyare inşası faaliyetine başlama girişimi fik-
rini, mektupla dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi
Çakmak’a sunmuştur. Mareşal Çakmak, bu mektuba karşılık,
6 Temmuz 1936 günü,
n Nuri Demirağ’a;
“Memleketimizdeki hava sanayine yardım hususunda 
gösterdiğiniz vatandaşlık duygusu, şayanı takdirdir. Bu iş,
büyük mali fedakârlıklara ihtiyaç gösterdiğinden, bu uğurdaki
maddi ve manevi azminizden de sizi tebrik ederim. 
İstanbul’da ki etüt atölyesiyle Divrik’teki tayyare fabrikasının
açılarak faaliyete geçmesini dilerim, saygılarımla bildiririm.”
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak
n Milli Müdafa Vekaletine ve İktisad Vekaletine;
“1 - İnşaat müteahhidi Bay Nuri Demirağ’dan alınan bir 
mektupta, kendi sermayesiyle Divrik’te bir tayyare fabrikası
ve İstanbul’da bir etüt atelyesi açmak arzusundan olduğu 
bildirilmekte ve bu inşaat için müsaade istenilmektedir.
2 - Memleketimiz için havacılığa karşı günden güne artmakta
olan ihtiyacı göz önüne alarak, kendi sermayesiyle böyle 
yüksek bir gayeye girişen mumaileyhin bu fedakârlığı şayanı
takdir görülerek kendisinin bu husustaki dileğine muvafık
cevap verilmiştir.
3 - Bilgi için M.M. ve İktisad Vekaletlerine arzedilmiştir.”
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak

cevaplarını vererek bu girişimi desteklemiş ve belirtilen alanda
çalışmasına müsaade edilmiştir.
Nuri Demirağ, hazırlanan eylem planı kapsamında,
“Atatürk’ün ‘Türk havaları Türk pazusu kadar kuvvetli 
olmalıdır.’ sözüne hizmet etmiş olmak için, Türk yurdunun 
ve Ulusunun refah ve emniyeti maksadile Yurda gereken 
her türlü hava vasıtalarının ve yedek parçalarının kendi 
topraklarımızda, kendi enerjimiz ile temin etmek ve Türk 
İşçisinin sarsılmaz kudretinin tezahürüne vesile olmak...”
amacı ile ilk tayyare etüt atölyesinin temelini, İstanbul, Beşiktaş
Hayrettin İskelesi’nde, 17 Eylül 1936 günü atarak konu ile ilgili
girişimini fiilen başlatmıştır.
“Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi” (NuDTA) etüt (Ar-Ge) atölye-
sini de kapsayacak şekilde, 1 Şubat 1937 günü kurulmuştur.
İlk etapta, 300 mektep (eğitim) tayyaresi veya 150 antrenman
(spor) tayyaresi veya 50 avcı tayyaresi kapasitesinde olduğu be-
lirtilen NuDTA tesislerinin faaliyete geçmesi sonrası, THK’nın
TürkKuşu oluşumu ile gelişen sportif havacılık faaliyetlerinde
artan tayyare ve planör ihtiyacı nedeni ile açılan 24 adet eğitim
tayyaresi ve 65 adet planör temini ihalesi kazanılmıştır.
NuDTA tesislerinin Milli Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarı Z.
Doğan tarafından ziyaret edilmesi sonucu gönderilen 4 Ağustos
1938 tarihli mektuptaki;
“İstanbul’da müessesenizi son ziyaretim esnasında gördüğüm
faaliyet ve çok muntazam mesaiden dolayı göğsüm iftiharla
doldu... Memleketin bugün için en büyük ihtiyaçlarından birini
karşılayan bu yurt sever ve temiz faaliyetinizin sonuna kadar
Türk işçisini ve eserini bütün dünyaya tanıtacak gibi, inkişafını en
temiz duygularımla dilden, sizi candan kutlarım.”
M.M.V. Hava Müsteşarı Z. Doğan
mesajı ile bu girişime üst seviyede devlet desteği almıştır.
NuDTA tesislerinde, Çekoslovak Walter şirketi ile motor konu-
sunda anlaşma yapılmış; Selahattin Reşit Alan teknik liderli-
ğindeki ekip tarafından Nu.D.36 ve Nu.D.38 tayyareleri Ar-Ge’ye
dayalı olarak tasarlanmış; ayrıca 1937-1938 yıllarında 65 adet
planör inşa edilerek THK’ya teslim edilmiştir.
Nuri Demirağ, 1936 yılında, Divriği’de, “Gök Okulu”nun  (orta-

okul seviyesinde) temelini atarak açmış-
tır. Sivas’ın ilçelerinde henüz ortaokul
yokken açılmış bu okulda, öğrencilerin
tüm masrafları karşılanmış ve havacı-
lığa özenmeleri için İstanbul’a getirilen
öğrencilere, uçuş dersleri verilmiştir.
Nuri Demirağ, Gök Okulu’ndaki çalışma
ilkelerini de;
“İşretten, oyundan, iffetsizlikten,
eğrilikten, tembellikten, zulüm
karlıktan sakınınız” 
ifadesi ile açıklamıştır.
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Uçak Mühendisi 
Selahattin Reşit Alan
Selahattin Reşit Alan, T.Ta.C.nin uçak mühendisliği öğrenimi için
Fransa’ya gönderdiği öğrencilerdendir.
Eğitimi sonrası, 1930 yılında yurda dönüşünde, Eskişehir 
“Tayyare Tamirhanesi”nde görevlendirilmiş olan Selahattin Reşit Bey,
1931 yılında tasarladığı “Selahattin-1” tayyaresinin, motor ve 
pervanesi dışındaki tüm parçalarını üreterek, “Milli Müdafaa Vekâleti 1”
(M.M.V.1) tayyaresi adlı prototipini (ulusal tipteki ikinci askeri tayyare
olarak) 1932 yılında gerçekleştirmiştir.

1938 yılında basılan
NuDTA Dahili 
Talimnamesi, 

Fasıl – 1 Maksat ve Kuruluş
Fasıl – 2 İşe Girme
Fasıl – 3 Çalışma
Fasıl – 4 Emniyet ve İnzibat
Fasıl – 5 Nakil veya Terfiler,
ücretlere zam veya tenziller
Fasıl – 6 Mezuniyet ve işten
ayrılma 
Fasıl – 7 Cezalar
Fasıl – 8 Müteferrik Hükümler
isimli bölümleri (91 madde) ile
yayınlanmıştır. 
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Selahattin Reşit Alan baş mühendisliğinde, Türk ve Alman mü-
hendislerce tasarlanan Nu.D.36 tayyarelerin imali sonrası,
uçuş testleri için gereken uçuş sahası ihtiyacı kapsamında, İs-
tanbul, Yeşilköy’de Atatürk Havaalanının bulunduğu bölgedeki
1559 dönümlük Elmas Paşa Çiftliği, “Gök Stadyumu” adında ilk
sivil hava meydanını faaliyete geçirmek amacı ile Nuri Demirağ
tarafından satın alınarak 1000x1300 metre ölçülerinde bir uçuş
sahası düzenlenmiştir.

İnşa edilen ilk Nu.D.36 tayyaresinin üretim sonrası uçuş test-
leri, Sabri Alev ve Selahattin Reşit Alan tarafından yapılmıştır.
Yolcu ve yük taşımacılığı yanında savaş halinde bombardıman
amacı ile kullanılabilecek metal gövdeli ve kapalı kabinli bir
tayyare NuDTA tesislerindeki ikinci tayyare projesidir ve
Nu.D.38 adı ile 1938 yılında başlatılmıştır.
Nu.D.36 tayyaresinin Eskişehir’de yapılması istenen kabul test-
leri için gidiş uçuşunu yapan başmühendis Selahattin Reşit
Alan, İnönü pistine iniş sırasında, piste hayvanların girmemesi
için kazılan hendeğe takılıp düşerek kırıma uğrayan Nu.D.36
tayyaresinde hayatını kaybetmiştir (13 Temmuz 1938).
Bu olay üzerine, THK, tayyarenin istenen şartlara uygun olma-
dığını belirterek siparişlerini iptal etmiştir.
Bütün çabalarına rağmen, THK yetkililerinin olumsuz kararının
değiştirilmesi girişimlerinden sonuç alamayan Nuri Demirağ,
THK’nın Nu.D.36 tayyareleri siparişinin iptali konusu ile müca-
delesini mahkemeye taşımış; zamanın Cumhurbaşkanına, 29
Kasım 1939 günü ilk ve bu mektup sonrası aldığı davet sonucu
yaptığı ziyaretin ardından da 26 Ağustos 1940 günü, ikinci mek-
tubunu göndermiştir.
Nuri Demirağ, tesislerinde 1939 yılından itibaren yerli paraşüt-
lerin imalini başlatmış, bu amaca yönelik ipek üretme girişi-
minde de bulunmuştur.
İnşa edilen Nu.D.36 tayyarelerinin THK tarafından reddedilmesi
nedeni ile elde kalan bu tayyarelerinin de devreye alınarak kul-
lanılabileceği pilotların yetiştirilmesi için “Nuri Demirağ Gök
Okulu” gündeme gelmiştir.
Artan tayyare sayısı nedeni ile pilotların yanı sıra ihtiyaç olabi-
lecek teknik elemanın da yetiştirilebilmesi amacı ile Gök Stad-
yumu (eski Elmas Paşa Çiftliği) arazisine,

n “Gök Okulu” adı ile bir okul,
n Bir öğrenci yurdu (150 yatak kapasiteli),
n Hangar,
n Atölyeler, 
n Deniz tayyareleri için sahilde bir kızak,
inşa edilerek, 17 Ağustos 1941 günü açılmış ve bugünün 
“Havacılık Bayramı” olarak kutlanmasına başlanmıştır.
Üniversitede okuyan veya mezun olmuş öğrencilerin alındığı
Gök Okulu’nda;
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Genel özellikler       Mürettebat : 2
                                   Uzunluk : 7,3 m
                                   Kanat Açıklığı : 9,74 m
                                   Yükseklik : 2,44 m
                                   Kanat Alanı : 21,8 m2

                                   Boş Ağırlık : 650 kg
                                   Brüt Ağırlık : 1000 kg 
                                   Motor : 1 ×Walter Gemma I radyal 9 silindirli, 150 hp 
Performans              Azami Hız : 182 km/s
                                   Menzil : 500 km
                                   Dayanıklılık : 3 saat 30 dakika
                                   Uçuş Tavanı : 3350 m
n Çift kanatlı, çift kumandalı
n Gövde, kuyruk ve kanatları bez kaplama
n Motor çalıştırma sistemli
n İniş takımları sabit / amortisörlü
1936 yılında tasarlanmış; ancak 24 adetlik THK siparişinin iptal edilmesi nedeni
ile 12 adet üretilmiştir.

Nu.D.36 Tayyaresi

Nuri Demirağ, Bursa’dan getirilen ipek ile
Türkiye’de ilk paraşüt üretim merkezini 

kurmuş; Üsküdar’daki Hüseyin Avni Paşa 
korusunu, dut ağacı ve ipek böceği yetiştirmek

amacı ile satın almıştır.

NuD Gök Okulu

NuD Gök Okulu



n Biri pilotların,
n Diğeri tayyarelerin bakımını ve teknik desteğini sağlayacak

personelin,
prensip sahibi bir nesil olarak yetiştirilmesine yönelik iki farklı
öğretim programı uygulanmıştır.
Nuri Demirağ, Gök Ortaokulu’ndaki çalışma ilkelerini, standart
bir uygulama olarak, Gök Okulu, Nu.D. Hangar ve Atelyeleri için
de geçerli kılarak çalışmalarını,
“İnsan gücünün yarattığı her şeyi Türk de yaratabilir, 
zafer artık süngünün ucunda değil, tayyarenin kanatlarındadır”
sloganıyla yürütmüştür.
Gök Okulu’ndan mezun olanlar için düzenlenen diploma töre-
ninde; 
“Bu altı kanatta yazılı altı nevi fenalığı havada, karada ve 
denizde yapmayacağıma, yapanları gücümün yettiği, dilimin
döndüğü kadar uğraşarak yaptırmamaya çalışacağıma 
namusum, vicdanım, şerefim, varlığım, benliğim hulasa, 
vatanım ve öz Türklüğüm namına and içiyorum. Ömrüm 
oldukça bu sayılı fenalıklardan herhangi birini işlersem 
ve başkalarının fenalıklarını da usanmadan, asla fütur 
getirmeden telkin ve tatlılıkla men’e çalışmazsam gökler 
başıma yıkılsın, dağlar beni ezsin, ırmaklar ve denizler 
beni boğsun. Hasılı her türlü felaket beni yok etsin.”
metni yemin olarak okunmaya başlamıştır.
Nuri Demirağ’ın yoğun ısrar ve gayreti sonucunda, 1939 yılında,
Yüksek Mühendis Mektebi Makine Bölümü’nde, bir “Tayyare
Şubesi” kurulması çalışmalarına başlanmıştır.
Nuri Demirağ, kendi oğullarını buraya kayıt ettirmiş, kızlarının
da buradan mezun mühendislerle evlenmelerini istemiştir.
“Türk Uçak Mühendisi” yetiştirilmesine olan ihtiyaç, 1941 yı-
lında da THK tarafından Başbakanlığa teklif edilmiştir.
Nu.D.38 tayyaresinin 1938 yılında başlayan tasarım çalışmaları
paralelinde, metal tayyare gövdesinin imalatı için Avrupa’dan
özel tezgahlar getirilen ve tasarım çalışmaları süren Nu.D.38
projesinde,
n Selahattin Reşit Alan’ın Nu.D.36 tayyaresi ile düşerek 

vefat etmesi,
n Almanya’nın 1 Eylül 1939 günü Polonya’yı işgal etmesi ile

başlayan İkinci Dünya Savaşı ve bu savaşın NuDTA 
tesislerinde görev yapan Alman mühendisleri ülkelerine
dönmek zorunda bırakması,

gibi karma nedenlerle oluşan aksama, 1940 yılında New York
Üniversitesi’nden mezun olan Ragıp Gönen’in de bulunduğu
mühendislerce tasarımın tamamlanması ve 1941 yılında
durma noktasına gelen üretime Kudret Mavitan idaresindeki
NuDTA tesislerinde 1943 yılında yeniden başlanması ile gide-
rilmiş ve ilk tayyare, 1944 yılının başında hazır olmuştur.64
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Nuri Demirağ ile Bir Röportaj
İlk “Havacılık Bayramı”- Tasvir-i Efkar Gazetesi
“…
Kandemir: Bu fabrikayı nasıl kurdunuz?
Demirağ: İstikbalimizin, istiklalimizin, şerefimizin göklerde olduğuna
iman ettikten sonra, 5-6 sene bilfasıla yanıma mütehassıs gençleri de
alarak Moskova’dan tut, ta Londra’ya kadar uğrayıp uzun uzadıya tetkikler
yapmadığımız yer kalmadı. Avrupa’nın bütün tayyare fabrikalarını,
havacılık müesseselerini geceli gündüzlü dolaştık. Neticede her yerde
gördüklerimizin içinden en mükemmellerini seçerek burayı kurduk.

Kandemir: Gelecekteki tasavvurlarınız nelerdir?
Demirağ: Evvela bu müesseseyi fevkalade genişletmek, bir milyon iki
yüz bin liraya mal olacak büyük Yeşilköy Gök Lisesini kurmak... 
Divriği’de binlerce genci sinesine alacak; telsizciliği, motorculuğu, 
pilotluğu, mühendisliği, paraşütçülüğü vesaire 12 şubeyi ihtiva edecek
şekilde Gök Üniversitesi tesis etmek. Sonra...  Şu çayırın bir kenarında,
muradına ermiş insanların huzur ve saadetiyle oturup kahvemi içerken,
bir işaretle yüzlerce tayyarenin birden havalandığını görmek.
...”





Nu.D.38 tayyaresinin ilk uçuşunu, 11 Şubat 1944 günü, Hasan
Basri Alev ve Mehmet Altunbay isimli pilotlar gerçekleştiril-
miştir.
Nu.D.38 tayyaresi, ilk tanıtım seferini, 26 Mayıs 1944 günü, İs-
tanbul-Ankara arasında yapmıştır. Bu uçuşa, pilotlar Basri Alev
ve Mehmet Altunbay’ın yanı sıra Tasviri Efkar Gazetesi’nin sa-
hibi Ziyat Ebuziyya ve Vatan Gazetesi muhabiri Faruk Fenik ile
Nuri Demirağ da katılmıştır. Nu.D.38 tayyaresini Ankara’da
karşılayanlar arasında, Devlet Hava Yolları Umum Müdürü Fer-
ruh Bey de bulunmuştur. Milli Müdafaa Vekaletine bağlı olarak
1933 yılında kurulan Havayolları Devlet İşletme İdaresi [Türk
Hava Yollarının kuruluş hali], 1935 yılında çıkarılan kanun ile
Nafıa [Bayındırlık] vekilliğine bağlanmış ve 1938 yılında çıkan
kanun ile adı Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü şeklinde
değiştirilmişti.
Nu.D.38 tayyaresi;
n Bursa, İzmir, Atina, Selanik, 
n Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Divriği’ye,
uçurulmuş; ardından, 20 Ağustos 1944 tarihinde, İzmir Milli
Fuarı’na getirilerek, NuDTA’nin diğer modelleri ile birlikte ser-
gilenmiştir.
Tüm çabalara rağmen, başta Devlet Hava Yolları Umum Mü-
dürlüğü olmak üzere, müşteri olması ümit edilen kurumlardan
Nu.D.38 tayyaresine sipariş alınamamış ve bir başka tayyare
üretilememiş, NuDTA tesislerin-
deki faaliyetler ekonomik sıkıntı ile
karşılaşmıştır. Bu sorunun aşıl-
ması amacı ile Milli Müdafaa Ve-
kaletinin 16 Haziran 1942 tarihinde
yazdığı yazıyla Hava Müfettişliğine
ait tayyare, motor ve kara nakil va-
sıtalarının tamir ve bazı yedek par-
çalarının temininin Demirağ’a ait
tesislerde yapılması teklifi, Bakan-
lar Kurulunca, 1 Ağustos 1942
günü kabul etmiştir. Bu gelişme
üzerine, Gök Stadyumu arazisinde
bir de tank tamirhanesi inşa edil-
miştir.
Nuri Demirağ, demokrasi için mu-
halefet partilerinin gerekliliğine
olan inancı ile seçimlere giren ilk muhalefet partisini kurma
cesareti göstererek Milli Kalkınma Partisi’ni 18 Temmuz 1945
günü kurmuş, 1946 seçimleri ile başlayan süreçte başarı ka-
zanamasa da Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçiş dönemi
başlamıştır.

NuDTA’nın Hava Müfettişliğine ait tayyare, motor ve kara nakil
vasıtalarının tamir ve bazı yedek parçalarının temini faaliyetleri
de Milli Müdafaa Vekaletinin teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı
ile NuDTA’nın harp sanayii statüsünün, 11 Haziran 1949 tari-
hinde kaldırılması ile sona ermiştir.
Son olarak, “Gök Stadyumu” adındaki havacılık tesislerinin ku-
rulduğu 1559 dönümlük Elmas Paşa Çiftliği’nin havaalanı ya-
pılmak üzere kamulaştırılması, Nuri Demirağ’ın havacılık ve
harp sanayii faaliyetlerinin hüzünlü sonu olmuştur.
Nuri Demirağ’ın girişimleri ile üretilen tayyarelere önce İspan-
yollar, sonra da İran ve Irak talip olmuş; ancak satışa müsaade
edilmemiş; uçaklar, uzun yıllar, Yeşilköy’de hangarda bekle-
tilmiştir.
Nuri Demirağ, bir süre de nakliyecilik alanında faaliyetlerde
bulunmuş; 1954 seçimlerinde Demokrat Parti’den Sivas müs-
takil adayı gösterilerek, TBMM’ye Sivas Mebusu olarak girmiş;
milletvekili iken şeker hastalığı nedeni ile İstanbul’da, 13 Kasım
1957 günü ebediyete göç etmiştir. Kurduğu parti de genel kurul
toplantısını yapmamış olması sebebiyle 22 Mayıs 1958 tarihinde
feshedilmiş (münfesih) kabul edilerek kapatılmıştır.
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Genel özellikler       Mürettebat : 2
                                   Yolcu Kapasitesi : 4
                                   Uzunluk : 8,30 m 
                                   Kanat Açıklığı : 13,56 m
                                   Yükseklik : 2,20 m
                                   Kanat Alanı : 22,34 m2

                                   Boş ağırlık : 1108 kg
                                   Brüt ağırlık : 1850 kg
                                   Motor : 2×Siemens-Halske (Bramo) Sh 14-A4
                                   radyal 7 silindirli, her biri 160 hp
                                   Pervaneleri : 2 kanatlı

Performans              Azami H : 271 km/s (deniz seviyesinde)
                                   Seyir Hızı : 250 km/s
                                   Uçuş Tavanı : 6650 m
                                   Tırmanış Hızı : 4000 m’ye 3,40 m/sn

n Gövde alüminyum kaplama
n Hareketli kumanda yüzeyleri bez kaplama 
n Menzili 1000 km (3,5 saat)
n Konfigürasyon değişikliği ile bombardıman uçağı olabilen bir yolcu uçağı
İngiltere’de yayımlanan ve dünyanın o dönemdeki tek havacılık katoloğu olan
Jane’s 1949 yılı baskısında yer almıştır.

Nu.D.38 Tayyaresi





Nuri Demirağ, yoğun yaşam ve zorlu çalışma mücadelesi sıra-
sında;
n Asya’yı Avrupa’ya, İstanbul Ahırkapı-Salacak arasında 

bağlayacak (701 m’si asma, 1600 m’si deniz üzerinde) 
2560 m uzunluğunda, 20,73 m genişliğinde ve deniz 
seviyesinden 53,34 m yükseklikte köprü (1931),

n Anadolu’daki köylerin yerine (yaygın mesleki özelliklerine
göre; çiftçi ve amele, sanayi ve maden, ziraat) imarlı 
köy (1941),

n Köy sobaları,
proje ve planlarının hazırlanmasını ve Keban Barajı ihtiyacının
1933 yılında dile getirilmiş olmasını da sağlamıştır.
Ardında;
“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyliyen dar
kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücüda
getirmezler.
Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü mil-
letin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirmesini bilen,
şahsi menfaatini millet menfaati uğruna feda eden, ruhu idea-
list, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.”
söylemini yadigar bırakan Nuri Demirağ’ın adının;
n Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir endüstri meslek lisesine,
n Ulusal hava trafiğine sahip Sivas Havaalanı’na (Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17.08.2010 tarih 
ve 718 sayılı yazısı üzerine, 18.08.2010 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararı ile),

n Günümüz Türkiye’sinin, 
l savunma ve havacılık sanayilerinde küresel markalarını

çıkarma gayretlerine liderlik eden Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın bir konferans salonuna,

l sivil havacılık otoritesi olan Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM)’nün bir konferans salonuna,

verilmesi ve son olarak 22 Kasım 2012 günü düzenlenen 
“1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi” sırasında, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün “Nuri Demirağ’ın anısına” bir
onur ödülü sunulması anlamlı olmuştur; ancak, bu ölçüde katkı
ve değerli hatıranın daha fazla vefayı hak ettiği düşünülmektedir.
Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ ve Selahattin Reşit Alan,
ruhlarınız şad olsun; tüm değerli arkadaşlarınız ve öğrencile-
rinizle beraber ışıklar içinde uyuyun.
Nuri Demirağ’ın sorgulayan, değerlendiren ve paylaşımcı kişi-
liği, sürdürülebilir ve tamamlayıcı iş birliğine dayalı sistematik
ve yenileşimci faaliyetlerinden aldığım esin ile;
n İstanbul’da 150 milyon yolcu nihai kapasitesi ile Yeniköy ile

Akpınar köyleri arasındaki 90 milyon metrekarelik alana 
5-6 pistli olacak şekilde 2016 yılında hizmete girmesi 
planlanan ancak henüz adı konmamış üçüncü uluslararası
havalimanına kurtarıcımız ve yüce önderimizin adının 
verilerek “Atatürk Havalimanı” olarak isimlendirilmesini,

n İstanbul’a üçüncü havalimanı süreci kapsamında tavsiye
edilmesinin planlandığı duyumları alınan Yeşilköy’deki 
havalimanına;
l Havacılık ve ilişkili (algılama, mekatronik, gelişmiş 

malzeme ve yazılım gibi) gelişmiş teknolojileri 
konusunda eğitim ve temel araştırmalarının yapılacağı
bir “Gök Üniversitesi”,

l İş uçağı ve helikopteri, sportif hava araçları ile ilgili 
endüstriyel araştırmalar, tasarım, imalat ve BOY 
faaliyetlerinin yapılacağı “Yeni NuDTA” tesisleri,

l Havacılık teknoloji ve ürünleri ile bu alanın düşünsel 
faaliyetlerine yönelik “Selahattin Reşit Alan Havacılık 
Enstitüsü ve Müzesi”,

de ilave edilerek ve bu arazinin, önceden Nuri Demirağ’a ait
Gök Stadyumu (Elmas Paşa Çiftliği) olduğu dikkate alınarak,
“Nuri Demirağ Havacılık Parkı ve Havalimanı” adı ile devam
edebilmesini,
ve bu düzenlemeler ile gönüllerde vefa ve dimağlarda girişimin
en temel girdilerinden olan “kendine güven” olgusunun daha
da gelişeceği günleri umut ederek…
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Uçak gemilerinde 
uçakların, kalabalık 

güvertede ve dar bir alanda
hassas manevra yapması
gerekliliği, bu gemilerde 
insansız hava aracı (İHA)
kullanımı ile ilgili zorlukların
başında geliyor. Yakın bir 
zamanda uçak gemilerinden
İHA kullanma konusunda
kararlı olan ABD Deniz 
Kuvvetleri ise Northrop
Grumman ana yükleniciliğinde
geliştirdiği X-47B İHA’sı ile
konsept gösterimi yapmayı
amaçlıyor. Bu çalışmalar
kapsamında, güverte 
operasyonlarına yönelik

önemli bir kilometre taşı,
Kasım ayı başında aşıldı.
Northrop Grumman
tarafından geliştirilen
ve güvertedeki bir personelin
X-47B’yi hassas bir şekilde
kontrol edebilmesini sağlayan
Kontrol Görüntüleme 
Birimi (Control Display Unit 
/ CDU), başarıyla test edildi.
X-47B ile kablosuz iletişim
kuran CDU sayesinde 
“Güverte Operatörü” adı 
verilen görevli, uçağın 
hareketlerini hassas olarak

kontrol ederek, kalkış 
yapacak bir uçağı katapulta
yönlendirebilecek ya da 
iniş yapan bir uçağın uçuş
hattından uzaklaşmasını
sağlayabilecek. 
İHA operasyonları uğruna
geleneklerinden vazgeçmeyen
ABD Deniz Kuvvetleri,
İHA’ları da insanlı uçaklarda
olduğu gibi “Sarı Tişörtlü”

adı verilen yer görevlilerinin
el, kol ve vücut hareketleri
ile yönlendirecek. Buna
göre, bir İHA operasyonu 
söz konusu olduğunda, 
Güverte Operatörü, 
Sarı Tişörtlü’nün tam 
arkasında durarak, 
onun hareketlerine göre
İHA’yı yönlendirecek.
(Kaynak: Northrop Grumman)

ABD Deniz Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (Navy Research Laboratory / NRL), gaz türbinlerinde 
kullanılan Brayton termodinamik döngüsünü, daha verimli bir yöntemle değiştirmeyi hedefliyor. 

Gaz türbinlerinde, sıkıştırılmış havanın yakıt ile karıştırılarak, sabit bir basınçta ateşlenmesini ve 
genişleyen bu karışımın, itki oluşturarak ya da bir şaftı döndürerek iş yapmasını içeren Brayton döngüsü,
envanterdeki 129 adet gemisinde toplam 430 gaz türbini kullanan ve yıllık yakıt masrafı 2 milyar doları
bulan ABD Deniz Kuvvetlerinin yakıt tasarrufu ve daha çok güç üretme taleplerini karşılayamıyor. 
NRL, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, Brayton döngüsüne alternatifi patlama (detonation) döngüsünde 
arayacağını belirtti. Daha önce atım patlama motoru (pulse detonation engine) üzerinde çalışan NRL’nin 
bu seferki hedefinde, dönen patlama motoru (Rotating Detonation Engine / RDE) var. RDE’nin simülasyonu için daha önce
yapılan araştırmaların sonuçlarını kullanarak bir model geliştiren NRL, çalışmalarına şimdiden başladı. RDE ile elde 
edilen gücün mevcut gaz türbinlerine göre yüzde 10 artabileceği, yakıt tasarrufunun ise yüzde 25 oranında 
gerçekleşebileceği öngörülüyor. (Kaynak: NRL)
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X-47B’nin Güverte Operasyonları Denendi

NRL, Brayton Termodinamik Döngüsünün 
Sonunu Getirmeye Hazırlanıyor
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Hazırlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com



Kızılötesi görüntü sağlayan 
kameraların, cep telefonlarında

kullanılabilecek boyutlara geldiği ve 
üst sınıf otomobillerde kullanıcılara 
sunulduğu günümüzde, askerlerin daha
ileri teknolojileri, örneğin değişik 
bantlardan aldığı görüntüleri füzyona tabi tutarak gösteren 
kameraları kullanması, zaten olması gereken, doğal bir 
uygulama olarak görülebilir. Fakat iş, böyle bir kameranın 
miğfere ya da silaha takılarak kullanımına geldiğinde, 
kameranın boyut, ağırlık, güç ve maliyet özelliklerinin 
en azından bir tanesi sorunlu hale geliyor. Tek er tarafından 
kullanılabilecek boyutta ve ağırlıkta, makul miktarda güç 
harcayan ve yine makul bir maliyete sahip olan bir “çok bantlı
kızılötesi kamera”, şu anda bulunmuyor. Oysa çok bantta 
çalışan ve değişik bantlarda aldığı görüntüleri füzyona tabi 
tutarak gösteren kameralar, muharebe alanında önemli bir 
üstünlük sağlıyor. Kısa dalga boyunda daha net görüntü, 
daha uzun dalga boylarında ise daha uzun menzil sağlayan 
kızılötesi görüntüleme, bu değişik dalga boylarında alınan 
görüntülerin bir araya getirilip işlenmesi ile daha iyi kontrast

özellikleri de sunuyor. Daha iyi kontrast ise daha zengin renk
bilgisi, böylece daha iyi durum farkındalığı sağlıyor (insanlar,
renk farkı olduğu zaman ortamı daha iyi algılıyor). 
DARPA, böyle bir kameranın geliştirilmesi için başlattığı 
PIXNET (Pixel Network for Dynamic Visualization / Dinamik 
Görüntüleme İçin Piksel Ağı) adlı proje ile ilgili teklif çağrısını, 
2 Kasım’da yaptı. Miğfere takılabilen, 1280 x 1024 çözünürlük
ve 60 Hz tazeleme değerine sahip ve silaha takılabilen, 
640 x 480 çözünürlük değerine sahip birer kamera 
geliştirilmesini hedefleyen proje, kameraların, füzyona tabi 
tutulmuş görüntüleri Andorid tabanlı bir akıllı telefona da 
aktarılabilmesini, gereksinimleri arasında bulunduruyor.
DARPA, miğfere takılacak kamera için maliyet hedefini 
3300 dolar olarak belirledi. Proje ekiplerine verilecek süre ise
45 ay olacak. (Kaynak: DARPA)

DARPA, Çok Bantlı
Tek Er Kızılötesi
Kamerasının 
Peşinde
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Keşif ve gözetleme 
amacıyla insansız hava

aracı (İHA) kullanımı, yer
kontrol istasyonundaki bir
operatörün, uzun saatler 
boyunca, bir ya da daha 
fazla ekrana bakıp, 
görüntülerdeki farklılıklara
göre işlem yapmasını 
gerektiriyor. ABD’nin 
Predator İHA’ları söz 
konusu olduğunda, 
operatörün görevi 12 saate
kadar çıkabiliyor ve bu süre
boyunca, operatörün sürekli
aynı hedef bölgesi 
görüntüsüne, örneğin bir
eve bakması gerekebiliyor.
İnsanların uzun süre, 
çok az girdi ve eylem 
gerektiren bir işle karşı 
karşıya kalması ise sıkılma
ve dikkat dağılması 
sorunlarını da beraberinde
getiriyor. ABD’nin 
Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü (Massachusetts
Institute of Technology /
MIT)’nün İnsan ve 
Otomasyon Laboratuvarı
araştırmacıları, otomasyona
sahip sistemlerdeki bu 
ortak sorun üzerinde 
çalışıyor. Araştırmacılar, 
bir İHA simülatörü ile 
yaptıkları ve bulgularını 
14 Kasım’da açıkladıkları
deneyde, deneklerin 

4 saatlik sürelerle İHA’yı
kullanmalarını ve ekranda
seyrek olarak beliren 
hedefleri, renk kodu 
düşman ise vurmalarını ve
böylece puan toplamalarını
talep ettiler. Her ne kadar
en başarılı deneğin, 4 saatin
büyük bölümünde dikkatini
simülatöre verdiğini
gördülerse de bu deneğin
elde ettiği skora çok yakın
sonuç elde eden diğer 
deneklerin, zamanlarının
üçte birinde, dikkatlerini 
simülatörden başka yerlere
kaydırdığını gözlemlediler.
Dikkatlerini simülatör 
üzerinde daha az süre 
toplayabilen bu denekler,
zamanlarının üçte birinde
cep telefonlarını kontrol 
ettiler, kitap okudular ya da
atıştıracak bir şeyler almaya
gittiler. Araştırmacılar, 
aynı deneyde, simülatörün 
toplam deney zamanının
yüzde 5’inde işlem 
yapılmasını gerektirirken,
deneklerin dikkatlerini 
daha uzun süre vermeye 
çalışarak, zamanlarının 
ortalama yüzde 11’inde 
kendilerini simülatör ile
meşgul tutmaya çalıştığını
da gözlemlediler.
Denekler üzerinde yapılan
kişilik testi de ilginç bir

sonuç ortaya çıkarttı. Buna
göre; dikkatini en fazla 
verebilenlerin “insaflı” ve
“vicdan sahibi” olma 
özellikleri öne çıkıyor. 
Tüm bu girdilerden 
araştırmacıların vardığı 
sonuçlar ise şunlar oldu: 
Yer kontrol istasyonunda
dikkatini ekranlardan 
ayırmayacak kişiler 
arıyorsanız, simülatörde 
en yüksek puanı toplayan
kişi gibi personele ihtiyacınız

olacak; fakat “insaflı” ve
“vicdan sahibi” bu kişilerin,
örneğin İHA’dan bir füze
ateşlenmesi gerektiğinde,
istediğiniz performansı 
gösterememesi ihtimalini
göz ardı etmeyin. Daha 
ortalama personel ile 
çalışacaksanız, ara sıra 
dikkatlerini kontrol istasyonu
ekranlarından uzaklaştırmanız
iyi bir fikir olabilir.
(Kaynak: Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü)
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İHA Operatörlerinin 
İlgisinin Ara Sıra 
Dağılması İyi Olabilir

Kompozit malzemelerin, özellikle havacılık alanında sıklıkla kullanılmaya 
başladığından beri, metallerden farklı özelliklere sahip bu tür malzemelerin

sağlığının nasıl değerlendirileceği, mühendisleri ve bilim insanlarını meşgul eden
konular arasında yer alıyor. Bu konu üzerinde çalışan Almanya’nın Kiel Üniversitesi,
Erlangen-Nuremberg Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacıları,
kendi kendine raporlama yapabilen bir kompozit malzeme geliştirdiler. Kiel 
Üniversitesi tarafından 29 Kasım’da yapılan açıklamada, kompozit malzemede dolgu
maddesi olarak kullanılacak çinko oksit tetrapod kristallerinin, mekanik yüklere
maruz kaldığında, ultraviyole (UV) ışık altında farklı bir renge bürüneceği belirtildi.
Böylece, malzemede oluşabilecek ve dışarıdan anlaşılamayacak çatlak gibi yapıların
tespit edilmesi için yeni bir yöntem bulunması ihtimali ortaya çıktı. Araştırmacıların

kompozit malzemeye uygulamadan silikon polimer içinde denedikleri kristallerin, hem silikondan daha güçlü bir yapı oluşturduğu
hem de mekanik yük altında UV ışığa maruz kaldığında, farklı bir renge büründüğü görüldü. (Kaynak: Kiel Üniversitesi)
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Kompozit Malzemeler, İçlerindeki 
Çatlakları UV Işığa Söyleyecek
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ABD Kara Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (Army Research
Laboratory / ARL), Maryland Üniversitesi ile birlikte, 

askeri araçlarda kullanılan süspansiyonların teknolojisini 
değiştirmek için kolları sıvadı. ARL’nin hedefinde, içinde manyetik
alan ile kontrol edilebilen sıvı barındıran bir süspansiyon olan 
magnetoreolojik (magnetorheological / MR) süspansiyon var.
MR süspansiyonların enerji emme özellikleri, üzerinde gidilen
zeminin gereklerine göre ayarlanabiliyor. Bunun için, elektrik
enerjisi ile elde edilen manyetik alan kullanılıyor. Manyetik
alandaki değişimler, sıvının enerji emme özelliklerini 
değiştiriyor, böylece süspansiyonun da özellikleri değişiyor. 
Bu tür süspansiyonlara, üst segmentteki binek araçlarda 
sıklıkla başvuruluyor. Askeri kullanım için ise üç konuda 
iyileştirme yapılması gerekiyor: Daha hassas kontrol edilebilirlik,
daha düşük maliyet ve elektrik gücü olmadığı zaman da iyi bir
performans sergileyebilme. Özellikle sonuncu iyileştirme, 
teknolojik olarak önemli bir çalışmayı gerektiriyor; çünkü 
elektrik enerjisi olmadığı zaman, MR süspansiyon işlevsiz
hale geliyor. ARL’nin bu konudaki önerisi, süspansiyonda
doğal mıknatısların da kullanımını içeriyor. Böylece, güç olmadığı 
zamanlarda yaratılamayan manyetik alanın, doğal mıknatıslarca
sağlanarak, aracın bir süre daha ilerleyebilmesinin sağlanması
öngörülüyor. ARL, konu ile ilgili olarak 28 Kasım’da yaptığı
açıklamada, geliştireceği süspansiyonları tekerlekli askeri
araçlarda kullanmayı planladığını bildirdi. Çalışmaların 
başarılı olması halinde, kazandıracakları ise oldukça etkileyici:
Askerler için her türlü arazi şartında rahat bir yolculuk; 
azalan sarsıntı ve titreşim sayesinde araç içinden daha iyi
nişan alma ve yine azalan titreşim sayesinde, daha az bakım
gerektiren araçlar. (Kaynak: ARL)

Kimyasal silahların
geliştirilmesi, 

üretilmesi, tedarik
edilmesi, depolanması,
transfer edilmesi 
ve kullanılması, 
uluslararası 
anlaşmalarla 
yasaklanmış durumda.
Bu yasaklara uyulup
uyulmadığının kontrol
edilmesi ve izlenmesi
ise yetkililer için zorlu
bir iş olmaya devam
ediyor. Bu silahların
içerdiği kimyasalların
toprak tarafından
emilmesi ve yer altı
suları tarafından 
emildiği noktadan
uzaklara taşınması,
kontrol ve izleme 
süreçlerini zorlaştıran
etmenlerin başında
geliyor. İngiltere 
Savunma Bakanlığı’na
bağlı Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (Defence 
Science and Technology Laboratory / Dstl) ve Lancashire
Merkez Üniversitesi araştırmacıları, bir süredir, deney 
ortamında toprağı kimyasal ajanlarla kirletip, bu toprakta 
yetişen bitkileri inceleyerek denemeler yapıyorlardı. 
Araştırmacılar, çalışmalarının sonuçlarında elde ettikleri
bulguların bir bölümünü, 8 Kasım’da kamuoyu ile paylaştı.
Hardal gibi bazı bitki türlerinin toprağa karışmış sinir 
ajanlarını emebildiğini gözlemleyen araştırmacılar, 
bu ajanların, etanol kullanılarak toplanan bitkilerden tekrar
elde edilebildiğini ortaya çıkardılar. Bitkiler ayrıca, bu ajanları
bünyelerinde 28 güne kadar tutabiliyor ve böylece, yetkililere
kontrolleri için daha uzun bir süre tanıyor.
(Kaynak: İngiltere Savunma Bakanlığı)

NASA, alçak dünya yörüngesi ötesindeki noktalara ulaşmak için geliştirmekte olduğu SLS (Space Launch System / Uzay
Fırlatma Sistemi)’nin parçalarının üretiminde, son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren “ekleme ile üretim” (additive 

manufacturing) alanına giren yeni bir teknoloji kullanıyor. SLM (Selective Laser Melting / Seçici Lazer Eritme) adı verilen bu
yöntemle ilgili 6 Kasım’da bir basın bülteni yayınlayan NASA, yöntemin bazı ayrıntılarını açıkladı. Diğer benzer teknolojilerde

olduğu gibi, ürettiği parçayı tabaka tabaka hazırlayan SLM, metal tozunu yüksek enerjili bir lazerle 
eriterek üretimi gerçekleştiriyor. Böylece, karmaşık geometriye sahip ürünleri tek parça halinde 
üretebilen SLM; NASA yetkililerinin verdiği bilgiye göre, eski yöntemle aylar süren üretim süreçlerini,
hafta, hatta gün mertebesine indiriyor. Üretim süresini kısaltarak maliyet etkin bir çözüm sunan

SLM’nin bir diğer avantajı da “ekleme ile üretim” teknolojilerinin ortak özelliği olan, herhangi 
bağlantı noktası ya da kaynak içermeyen, tek parça ürünler ortaya çıkarması. Parçaların daha

sağlam ve güvenilir olmasını sağlayan bu özellik, standartların yüksek olduğu uzay 
uygulamaları için ayrı bir önem taşıyor. NASA, SLM yöntemini uygulamak için tedarik 
ettiği makinenin, Almanya’da yerleşik Hoffman Innovation Group’un Concept Laser 

iş kolunun ürettiği M2 Cusing makinesi olduğunu da açıklamasında belirtti. (Kaynak: NASA)

ARL, Süspansiyon 
Teknolojilerinde 
Devrim Yapmak İstiyor

Kimyasal Silahların İzi
Bitkilerle Sürülecek

NASA’dan Karmaşık Parçalar İçin Yeni Üretim Teknolojisi
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Geçtiğimiz Şubat ayında
Amerikan Senatosu’na

sunulan ve dokuz ana 
başlıktan oluşan 
“Cybersecurity Act of 2012”
(2012 Siber Güvenlik Yasası)
adlı yasa tasarısı, yapılan 
oylamalar sonucu, iki defa
reddedilmişti.  Yapmak 
istediği düzenlemeleri 
Senato’dan geçiremeyen
Başkan Barack Obama, 
bu sefer kendi yetkilerini
kullanmaya karar verdi. 
Bu tasarı temel alınarak
oluşturulan Başkanlık 
Direktifleri, Beyaz Saray 
tarafından Kasım ayında 
yayınlandı. Onaylanmayan
tasarı; kritik altyapıların 

korunması, devlet ağlarının
korunması, farklı otoritelerin
ve rollerin konsolidasyonu,
eğitim yerleştirme ve işgücü
gelişimi, araştırma ve 
geliştirme, risk yönetim

stratejileri, bilgi paylaşımı,
genel bilinçlendirme 
raporları ve uluslararası 
iş birliği başlıklarını 
içeriyordu. Bu tasarının 
en fazla tepki alan içeriği ise

mahremiyet alanındaki 
isteklerdi.
ABD için hem savunma 
hem de saldırılara cevap
verme alanlarında kısa
zaman içinde reaksiyon 
gösterebilmesi açısından
önemli eklentileri içeren
Başkanlık Direktifleri ile
siber savaş ve siber 
teröristlere karşı 
federal kurumların 
operasyon süreçleri,
katı standartlar 
çerçevesinde oluşturuluyor.
(Kaynak: http://www.
govtrack.us/congress/bills/
112/s2105)

Siber Güvenlikte Amerika’da Son Durum
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Geleneksel savunma sistemi üreticileri, siber güvenliği
ve savunmayı geleceğin stratejik teknolojileri arasında

görmeye devam ediyorlar ve bu konuda uzman firmalara
yatırım yapıyorlar. Ekim ve Kasım ayları da bu faaliyetler
açısından hareketli oldu. 22 Ekim’de, Raytheon, Teligy 
firmasını bünyesine katarak siber güvenlik alanına 
yatırım yaptı. Bu operasyonun, Raytheon’u, özellikle 
alt düzey yazılım üretimi, donanım tasarımı ve sürücü 
yazılımlarının özgünleştirmesi alanlarında öncü konuma
getirmesi bekleniyor. 6 Kasım’da ise RUAG, IRIS 
(Internet Risk Insurance Services SA) firmasının sahip 
olduğu Satorys markasına ait ürünlerin, kendi bünyesine
katıldığını açıkladı. Bu satın alma da RUAG’ın, askeri 
ve sivil siber güvenlik alanında daha fazla yer almasını
sağlayacak. (Kaynak: Raytheon ve RUAG)

Şirket Evlilikleri

NATO Kriz Yönetimi 
Tatbikatı ve Siber Koalisyon
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Her sene yapılan NATO
Kriz Yönetimi Tatbikatı

ve Siber Koalisyon 
çalışması, 12-16 Kasım 
tarihleri arasında NATO
SHAPE (Supreme 
Headquarters Allied 
Powers Europe / Avrupa
Müttefik Kuvvetleri 
Yüksek Karargâhı)’de ve
katılımcı ülkelerin 
ilgili merkezlerinde 
gerçekleştirildi. Tatbikatta,
NATO güçlerinin ortak
siber savunma prosedürleri
ve kapasitelerinin verimliliği
ve etkisi test edildi. 
Türkiye’den Genelkurmay
Muhabere ve Siber 

Savunma Komutanlığı ve
TÜBİTAK BİLGEM Siber
Güvenlik Enstitüsü tarafından
katılım sağlanan tatbikatta,
CMX12 ve CC12 olarak 
adlandırılan her iki 
çalışma, eşgüdüm altında,
tek bir hayali senaryo 
üzerinden yapıldı.
TÜBİTAK BİLGEM tarafından
yayınlanan açıklamada 
yer alan “Genelkurmay 
Muhabere ve Siber Savunma
Komutanlığı” ifadesi ile
Türkiye’de de bir siber 
komutanlık kurulduğu 
bilgisi ilk defa kamuoyu ile
paylaşılmış oldu. (Kaynak:
NATO ve TÜBİTAK BİLGEM)
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Lockheed Martin tarafından, aralarında Cisco, HP, Intel, 
Microsoft, Symantec gibi üreticilerin olduğu 18 teknoloji firması 

ile oluşturulan “Cyber Security Alliance” ortaklık yapısı, 
“Siber Güvenlik ve Dönüşümsel Teknolojiler” başlıklı araştırmasını
Kasım ayında yayınladı.
Çalışma, ABD’nin federal kurumları arasında yapıldı ve dört ana başlık;
büyük veri, bulut bilişim, mobil cihazlar ve siber güvenlik altında bu 
kurumlar incelendi. Araştırma sonuçlarına göre; kurumların yüzde 85’i
için, siber güvenlik en yüksek önceliğe sahip. Mobil cihazlar yüzde 39 ile
ikinci sırada yer alıyor. Bulut bilişim ise yüzde 26 ile kendisine son 
sırada yer buluyor. Bulut bilişime olan yatkınlık konusunda ise 2011 
senesi ile karşılaştırıldığında, bilgi oranında önemli artış görülüyor.
Bulut bilişimi sadece isim olarak tanıyanların oranı yüzde 20’den yüzde
8’e gerilemiş durumda. ABD’de her geçen gün siber güvenliğin ülke 
politikası içinde yar almasından dolayı bilinç de artıyor. Ulusal ve 
uluslararası standart ve düzenlemeler arasında, federal sivil 
kurumlarda en fazla NIST ve ardından da ISO 27002 takip ediliyor.
Raporda en çok karşılaşılan siber tehdit, yüzde 59 oranı ile kötü niyetli
yazılımlar. Bunu yüzde 57 oranı ile aldatma (phishing) saldırıları izliyor.
En seyrek görülen siber tehdit ise yüzde 23 ile mobil sistemlere karşı
yapılanlar olarak değerlendirilmiş. Kurumlar, yüzde 72 oranı ile en
fazla SPAM, sonrasında kötü niyetli yazılımlara karşın hazırlıklı 
durumda bulunuyor. En az hazırlanılan alanlar ise veri sızıntısı, 
sosyal medya ve içerideki çalışanlar olarak sıralanıyor. 
(Kaynak: http://www.lockheedmartin.com)

Lockheed Martin ve Siber Dünya
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Ülkenin güneyi Şii, orta
ve batı kesiminde
Sünni Arap nüfusun

hakimiyeti söz konusu. Kuze-
yinde ise Irak Anayasası’nın
140’ıncı maddesine göre ku-
rulmuş Kürt Otonom Yöne-
timi bulunuyor. Petrol
yatakları açısından zengin
Kerkük bölgesinin statüsü,
henüz belirlenebilmiş değil.
Irak’ı oluşturan tüm unsurla-
rın petrol zenginliğinden do-
layı vazgeçmedikleri bu
bölgenin fiilen Kürt yönetimi-
nin kontrolü altında bulun-
ması, Irak’ın yeniden çok
ciddi bir etnik gerginliğe
doğru sürüklenmesine neden
oldu.

Şiiler Kaygılı
Irak’ta yönetim, Şii nüfus ço-
ğunluğunun istekleri doğrul-
tusunda, Şii politikacı
Başbakan Nuri el-Maliki’nin
kontrolünde. Nuri el-Maliki,
Şii bir politikacı olarak, son
seçimlere, İran yanlısı grup-
ları dışlayan yeni bir liste ile
girdi ve İran’ın desteğini al-
madan iktidara yürüyen bir
siyasetçi portresini çizmeyi
başardı. Bununla birlikte,
Maliki’nin son dönemdeki
tüm adımları, “İran dengesini
kollayan” bir yapıya kavuş-
muş durumda.
Bu gelişmede, Irak’ta yaşayan
Şiilerin, Suriye iç savaşının
gelişiminden duydukları derin
kaygı önemli rol oynuyor.

Maliki ve Şiiler, Suriye’deki
Beşar el-Esed yönetiminin yı-
kılması halinde, bölgedeki
bütün dengelerin Sünni nüfus
lehine gelişeceğini düşünü-
yorlar.
Bilindiği gibi, Irak ve Suriye,
Baas rejimleri döneminde,
genel nüfus yapılarıyla çeliş-
kili siyasi yapılanmaya sahip-
tiler. Suriye’de, bugün
yönetimi ele geçirmeye çalı-
şan Sünni çoğunluk, Nusayri
(Şii yapılanmanın bölgedeki
uzantısı) azınlığın kontro-
lünde yaşarken; Irak’ta Şii ço-
ğunluk, Saddam Hüseyin’in
Sünni azınlık yönetiminin uy-
gulamalarıyla karşılaşıyordu.
Saddam Hüseyin’in yıkılması,
Irak’ta yönetimin Şiilerin
kontrolüne geçmesine neden
oldu. Nuri el-Maliki ve Şii yö-
netim, yürüttükleri siyasetle
Sünnileri “ötekileştirmede”
adımlar attılar ve ülkenin
Sünni-Şii çatışmasına rota-
lanmasında da önemli rol oy-
nadılar.
Suriye’de Sünni çoğunluğa
dayalı yeni bir yönetimin ku-

rulması, Irak’taki Sünni Arap
nüfusun da güçlenmesine,
ülke siyasetindeki ağırlığının
yeniden artmasına neden
olacak.
Bu kaygıyla Irak yönetimi, bu-
güne kadar, Suriye diktatö-
rüne silah taşıyan İran
uçaklarına hava sahasını açık
tuttu; ülke topraklarından tır
sevkiyatına göz yumdu.
Irak’ın batısında yaşayan
Sünni aşiretlerin ise Özgür
Suriye Ordusu ile yakın iş bir-
liği yaptıkları, Beşar el-Esed
rejiminin yıkılması için büyük
çaba gösterdikleri de dikkat
çekti.

Kürtlere Dönük Etnik
Düşmanlık
Nuri el-Maliki’nin, çoğunluğu
Sünni Müslüman olan Kürt-
lere dönük kampanyasının
esas olarak iki nedeni bulu-
nuyor. Birincisi, Kürt yöne-
timi, Türkiye dahil, bölgedeki
petrol kaynakları ile yakından
ilgili pek çok devlet ile özel
anlaşmalar imzalayarak böl-
genin gelirlerinin arttırılma-

sında önemli adımlar attı. Bu
gelişme, özellikle Kerkük
petrolleri üzerinde imzalanan
anlaşmalara kadar uzanınca,
Bağdat, Kürt yönetiminin bu
tür ikili anlaşmalar imzalama
hakkı bulunmadığını ileri sü-
rerek gerekirse bölgenin
kontrolü için askeri güç kul-
lanacağını açıkladı. Bu açık-
lamayı, Irak ordusunun
seçkin birliklerinin bölgeye
sevk edilmesi, Kürt askerle-
rine karşı mevzilenmesi iz-
ledi.
Bağdat yönetiminin ikinci
kaygısı ise Suriye’deki ge-
lişmelerin sonucunda ilk
kez, bu ülke topraklarında
“İkinci Kürt Otonom Yöne-
timi” gerçeğinin ortaya çık-
ması oldu. Beşar el-Esed,
başlangıçta, bu yöndeki ilk
kararları, Özgür Suriye Or-
dusu’na karşı, PKK terör ör-
gütünün desteğinde yeni bir
Kürt cephesi açma düşün-
cesiyle aldı. Fakat Kürt lider
Mesut Barzani’nin bölge-
deki Kürtler ile sıcak ilişki
içine girmesi ve Suriye’deki
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Irak’ta Kürt-Arap Gerginliği
Irak’taki Saddam Hüseyin dönemi,
kanlı bir hesaplaşma ile sona erdi; 
devamında, ülkedeki Amerikan 
askerlerinin çekilmesi tamamlandı.
Irak, şu anda, mevcudu yeniden
350.000’i bulan, bu kez, 
Amerikan silahlarıyla donatılmış bir 
orduya ve anayasasından kaynaklanan 
federatif siyasal yapıya sahip.

Bağdat’tan Ankara’ya Misilleme
Irak hükümeti, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun, geçtiğimiz ay, önce Erbil, devamında da
Kerkük’e, “kendilerine bilgi vermeden gitmesine” sert tepki göstermiş; Ankara ve Bağdat arasında
karşılıklı nota trafiği yaşanmıştı. Bağdat, uygulamanın, Irak’ın siyasi bütünlüğüne karşı darbe olduğunu
savunmuştu. Irak’ın bu konudaki hassasiyeti, özel uçak ile Erbil’deki bir enerji konferansına gitmekte
olan Enerji Bakanı Taner Yıldız’a karşı sergilediği misilleme ile netlik kazandı. Bağdat, son anda 
yayınladığı bir nota ile bundan böyle, Erbil’e uçuşların, ancak kendi onayı çerçevesinde 
gerçekleşebileceğini açıkladı. Ankara’dan, doğrudan Erbil’e doğru yola çıkan Yıldız’ın yolculuğu yarıda
kesildi. Gelişme, Türkiye-Irak ilişkilerinin artık kopma noktasında olduğunun en büyük işaretiydi.
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Kürt hareketinin giderek
Kuzey Irak’la dayanışmaya
yönelmesi, Şam’ın bu stra-
tejisinin dağılmasına neden
oldu.
Suriye’deki gelişmelerin so-
nucunda, bu ülkede yeni bir
Kürt otonom yönetimi şekil-
lenirse bu yönetimin sınırları,
Türkiye sınırı boyunca Batı’ya
doğru ilerleyecek ve Akdeniz
ile buluşacak. Böyle bir ge-
lişme, kendini kara sınırları
içinde sıkışmış gören Kuzey
Irak’taki Kürt yönetiminin
dünyaya açılmasında da çok
önemli bir kanal olacak.

Savaş Çıkar mı?
Elde ettiği petrol gelirleriyle,
her geçen gün Irak’ın en ge-
lişmiş bölgesi olma yolunda
ilerleyen Kürt Otonom Yöne-
timi’nin Bağdat’tan yükselen
savaş seslerine karşı, tedbirli
olması; fakat bu tür bir askeri
hesaplaşmadan da uzak
durma yönünde kararlar al-
ması bekleniyor.
İran - Şii Irak - Suriye üçge-
ninde kendilerini sıkışmış
hisseden Kürtlerin, Türkiye
ile olan ekonomik ve siyasal
ilişkilerini en üst düzeye çı-
karma yönündeki kararlılık-
ları da dikkat çekici.
Nuri el-Maliki yönetiminin,
Kürtlere dönük bir askeri
harekâtı başlatması ha-
linde, bu tür bir gelişmeye
Türkiye’nin sessiz kalmaya-
cağı; özellikle Kürt ve Türk-
men nüfusa sahip Kerkük’e
dönük bir saldırının, Türki-
ye’nin hızla harekete geç-
mesine neden olacağı
yönündeki görüşler de ağır-
lık kazanıyor.
Türkiye’nin, Nuri el-Mali-
ki’nin son dönemlerde izle-
diği politika ile ABD’nin sert
tepkisini çeken bir başbakan
olmasından da Batı nezdinde
yararlanacağı açık bir gerçek.
Gelişmenin, Kürt Otonom Yö-
netimi’nin, Irak ordusuna di-
renebilecek güçte bir askeri
yapılanmaya sahip olduğunu
göstermesi de Ankara tara-
fından önemle not edilmiş
durumda.
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Batı Afrika ülkelerinden Mali’de yaşanılanlar, etnik ayrılıkçı ve radikal dinci akımlar ile
karşılaşan bir ülkede, ülkenin resmi ordusunun çaresiz kalmasının ne tür sonuçlar
doğuracağını göstermesi bakımından önem taşıyor.

Mali, yaklaşık 50 yıldır, ülkenin kuzeyinde yerleşik Tuareglerin, bağımsız Azaad Cumhuri-
yeti’ni kurmak için verdikleri ayrılıkçı mücadele ile tanınıyor. Bu gelişmeye, son olarak da
yine aynı bölgede, Afrika’da kendilerine kalıcı bir güvenlikli alan arayan, radikal İslamcı mi-
litanların hakimiyet mücadelesi katıldı.
Mali ordusu, iş başındaki -seçimle gelmiş- sivil yönetimin, Tuareg ayrılıkçılığı ve İslami ra-
dikal gruplar karşısında çaresiz kaldığını ileri sürerek darbe yaptı.
Darbe, uluslararası camiada büyük bir tepki alınca, ordu, bu kez de yönetimi, yetkilerinin sı-
nırlarının bile belli olmadığı, bir sivil geçiş hükümetine bıraktı. Ülkede fiili durum, yönetim
yetkilerinin ordu ile sivil geçiş yönetimi arasında paylaşıldığı; fakat bütün karar alma meka-
nizmalarının tıkandığı yönünde.

Tuaregler ile Pazarlık
Başkent Bamako’daki gerginliğin tırmanmasına neden olan gelişme ise hükümetin, ayrılıkçı
Tuaregler ile radikal dinci gruplara karşı savaşta, hükümet yanında yer almaları karşılığında
belli bir özerkliğin tanınabileceği yönünde görüşmelere başlamış olması.
Mali halkı, 50 yıldır savaştığı ayrılıkçı hareket ile kuzeyde yükselen radikal İslam tehdidine
karşı bu tür bir pazarlık yapılmasına karşı çıkıyor.
Mali ordusunun, iki önemli düşman ile mücadele etmekte güçsüz kalması, yönetimin, Bir-
leşmiş Milletler (BM)’e başvurmasına ve bölgeye uluslararası askeri müdahale yapılmasını
istemesine neden oldu.
BM, Mali’nin kuzeyinde yaşayan insanların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için, bu ül-
keye, 3300 personelli bir uluslararası askeri güç gönderilmesini kararlaştırdı; fakat bu gücün
bölgeye önümüzdeki eylül ayından önce intikali beklenmiyor.

Halkta Milisleşme Süreci
Mali ordusunun, darbe yapmasına rağmen ayrılıkçı ve radikal dinci unsurlar karşısında ça-
resiz kalması, dünyadan beklenilen askeri müdahalenin de gecikmesi, ülkede “pandoranın
kutusunun tam anlamıyla açılmasına” neden oldu.
Ülkelerinin kuzeyinin iki farklı grubun kontrolüne girdiğini, bu bölgelerde yaşayan halkın
can ve mal güvenliğinin sağlanamadığını, hatta tecavüz ve infazların sürdüğünü gören halkın,
üç farklı milis grubu bünyesinde silahlanmaya başlaması, Afrika ülkesinde yeni bir iç savaşın
da habercisi olarak görülüyor.
Söz konusu milis grupları, şu an için, ordunun kontrolünde görülüyor; fakat gelişmeler, belli
bir eğitim dönemini tamamlayan milislerin, Tuaregler ve radikal dinci gruplar ile savaşmak
için ülkenin kuzeyine doğru yola çıkacaklarını da işaret ediyor.
Bölgeyle yakından ilgili uzmanlar, Mali’deki otorite boşluğunun sürmesi, Mali ordusunun da
üzerine düşeni yapmakta zayıf kalması halinde, kontrolün milislere geçeceğini; bu tür bir
gelişmenin de ülkeyi kan gölüne çevireceğini belirtiyorlar.

Afrika’da Zayıf Ordu, 
Kaos Demek
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Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kuru-
lu’ndaki Filistin oyla-

ması sonrası, gözler, İsrail’in
“dostları” olarak ortaya
çıkan 4 “ülke”ye çevrildi…
Bunlardan, Marshall Adaları,
“cumhuriyet” bağımsızlığını
gerçek anlamda 1986 yılında
kazanmış. İrili ufaklı 1154
mercan adasından oluşan
181 kilometrekare (yanlış
okumadınız yalnız yüzsek-
senbir kilometrekare) yüzöl-
çümüne ve 68.000 nüfusa
sahip bir memleket. Resmi
para birimi olarak Amerikan
Doları’nı kullanıyor.
Dünyadaki İsrail’in “dostla-
rını” tanımayı sürdürelim:
Mikronezya. Burası da Mars-
hall Adaları gibi bir Kuzey
Pasifik ülkesi. Ama biraz
daha büyük. 702 kilometre-
kare yüzölçümüne, 111.000
de nüfusa sahip. Garip tesa-
düf (!), resmi parası Ameri-
kan Doları. Bir başka Pasifik
ülkesi: Nauru. Bunların para
birimi Avustralya Doları. Sıkı

durun. Yüzölçümü 21 kilo-
metrekare; nüfusu, yaklaşık
10.000 kişi! Bitmedi, bir tane
daha var: Palau. 1994 yılından
bu yana “bağımsız gibi bir
ülke”, 459 kilometrekare yüz-
ölçümüne, 21.000 de nüfusa

sahip. Bu saydığımız devlet-
lerden üçü, Mikronezya,
Marshall Adaları ve Palau, as-
lında, günümüzde de ABD’nin
koruması altında ve yasal
uzantısı kimliklerini taşıyor-
lar. Diğer İsrail “dostu” ülke
Panama’yı anlatmama gerek
var mı? 1903’ten bu yana ABD

kontrolünde bir ülke.
İsrail’in; ABD, Kanada ve Çek
Cumhuriyeti dışındaki dost-
ları bunlar… BM Genel Ku-
rulu oylaması, iki açıdan
hazindir: Birincisi, koskoca
ABD’nin gücü, diplomatik açı-
dan bu ülkelere işleyebilmiş-
tir. İkincisi, İsrail’in, arkasında
ABD olmasa, bu ülkelerin bile
desteğini alamayacak ölçüde
yalnızlığıdır.

Avrupa’yı Kaybetmek
Avrupa’nın sözü geçen ülke-
leri, Fransa, İtalya, İsviçre,
Norveç, Danimarka ve İspan-
ya’nın doğrudan Filistin’in
yanında yer almaları; İngil-
tere ve Almanya’nın da 
“çekimser” oy kullanarak
destekçiler grubuna dahil ol-
maları, İsrail açısından ger-
çek alarm zilidir. Oylama,
İsrail’in Avrupa’yı kaybetti-
ğini, hatta kendisine karşı
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu
yana büyük hassasiyet taşı-
yan Almanya’yı bile yanına
çekemediğini göstermesi ba-
kımından önemlidir.
Almanya konusunu biraz aça-
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İsrail, Dünyaya Karşı
İsrail'in, Filistin'de, 3000 yeni yerleşim alanının dışında, 
1700 konutluk yeni yerleşim birimi inşası için daha çalışma yaptığı öne
sürüldü. Avrupa Birliği, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarına 3000
yerleşim yeri inşa etme kararına sert tepki göstermişti.
İsrail'in, Filistin'in BM’de “gözlemci devlet” statüsü kazanmasından
sonra, 3000 konutluk yeni yerleşim yeri kurma kararına tüm dünyadan
tepkiler sürerken, Haaretz, Yısrael Hayom ve Jerusalem Post gazeteleri,
hükümetin, yine Doğu Kudüs’te yer alan “Ramat Shlomo” bölgesinde,
1700 konutluk yeni bir yerleşim biriminin 
onayı için çalışmalarında son aşamaya geldiğini ileri sürdü.
İsrail hükümeti, Filistin’in, BM’de “gözlemci devlet” statüsü 
kazanmasının ardından, tepki olarak Filistin hakimiyeti altındaki 
Batı Şeria topraklarında bulunan Doğu Kudüs’teki “Maaleh Adumim”
bölgesinde, 3000 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi 
inşaatı başlatma kararı almıştı.
Öte yandan İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç ve Danimarka, 
İsrail elçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırarak, İsrail’in, Filistin’de
3000 konutluk yeni yerleşim yeri kurma kararından vazgeçmesini 
istemişler; BM, Çin ve Avustralya da İsrail’in kararının uluslararası
hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

İsrail’in Tarihi Yalnızlığı
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yım: “Yahudi soykırımı”nın
gölgesindeki iki ülke arasın-
daki diplomatik ilişki, 1965
yılında kurulabildi; deva-
mında, ilişkiler, 2008 yılın-
daki İsrail-Alman ortak
bakanlar kurulu toplantı-
sına kadar yükseldi. Fakat
Benjamin Netanyahu’nun
Batı Şeria’da yeni yerleşim
merkezleri açma stratejisi,
iki ülke ilişkilerinin, 2011
yılından bu yana gerilme-
sine neden oldu. 
Almanya, bu politika karşı-
sında, tersanelerinde İsrail
için üretilen Dolphin tipi de-
nizaltıların teslim edileme-
yebileceğini açıkladı; Alman
demiryolu şirketi, Deutsche
Bahn, kazanmış olduğu
Kudüs hızlı tren ihalesinden,
projenin Batı Şeria’daki Ya-
hudi yerleşim birimlerini de
kapsaması nedeniyle tek ta-
raflı kararla çekildi.

Türkiye Haklı Çıktı
BM Genel Kurulu oylaması,
Türkiye’nin İsrail politikasının
hesapsız bir “şövalyelik” ol-
madığını; Çekler hariç, Avru-
palı müttefikler ile aynı rotada
belirlendiğini işaret ediyor.
Aramızda kalem oynatanlar-
dan bazıları, Türkiye’nin İsrail
ve Suriye politikalarının bir
“yalnızlaşma” getirdiğini ileri
sürüyorlar. Ama her iki cep-

hede yaşanılanlar, işin böyle
olmadığını, özellikle Fransa
ve İngiltere’nin Suriye mu-
halefetini resmen tanıma-
sıyla bölgedeki gelişmelerin
büyük bir değişim yaşadığını
ispatlıyor.
Ankara, Avrupalı müttefik-
leri Londra, Paris, Berlin,
Madrid veya Roma ne düşü-
nüyorsa, aynı doğrultuda
düşünüp, adımlar atıyor.

ABD’nin Özel Durumu
Rusya’nın Suriye strateji-
sinde yaşadığı “ürkütücü
yalnızlığı”, ABD’nin İsrail ze-
mininde tatması ilginçtir.
Obama, BM oylamasında
kendisi açısından tutarlı bir
politika izledi; çünkü Mayıs
2012’de, ABD’deki Yahudi lo-
bisinin şemsiye kuruluşu AI-
PAC’da yaptığı konuşmada,
zaten, Filistin’in devletleşme
yolundaki adımlarına so-
nuna kadar karşı çıkacağını
söylemişti. Verdiği söz, as-
lında, kendisine oy veren
“renkli kitle”nin talepleriyle
uyuşmuyor. 
Obama’yı Beyaz Saray’da
tutan seçmen, aynı zamanda
Filistin’in doğal müttefiki!
BM oylaması, bir süper
gücün bünyesindeki etkili
bir azınlığa teslim olmasının
tipik örneği olarak tarihteki
yerini aldı bile…
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Avrupa Birliği (AB)’nin resmi istatistik bürosu Eurostat ta-
rafından yayınlanan son rapor, Avrupa’da yaşanılan derin
ekonomik krizin, beraberinde büyük bir fakirleşme ge-

tirdiğini de gösterdi. Açıklamaya göre; AB nüfusunun yüzde
24’ü, fakirlik çizgisinde yaşıyor! Raporda, Avrupa’da yaşayan
her 100 çocuktan 27’sinin de fakirlik ve sosyal çöküş ortamında
bulunduğu da vurgulandı.

Bulgaristan’da Felaket
Araştırmada, AB üyeleri arasında en zor durumda olan ülkenin
Bulgaristan olduğu ortaya çıktı. Bu ülke nüfusunun yüzde 50’si,
sosyal açıdan “fakir” olarak adlandırılıyor. Bulgaristan’ı, nü-
fuslarının yüzde 40’ı fakirlik çizgisinde yaşayan Romanya ve Le-
tonya; yüzde 33’lük fakirlik oranıyla da Litvanya ve Yunanistan
izliyor. Aynı oran, Almanya’da yüzde 20’ye kadar geriliyor.

Açlık Tehlikesi
Avrupa Komisyonu, rapor sonrasında aldığı kararda, AB vatan-
daşlarının, “açlık tehlikesi” yaşayan yaklaşık 18 milyonunu des-
teklemek amacıyla 650 milyon avroluk bir yardım fonu
oluşturdu.
Avrupa Sosyal Fonu da önümüzdeki yedi yıllık süreç içinde, fa-
kirlikle mücadele için, toplam 2,5 milyar avro ayrılmasını ka-
rarlaştırdı.
AB, artan ekonomik kriz ile birlikte yükselen fakirliğin, esas
olarak çocuk nüfusu vurduğunu belirlemiş durumda.
Sosyal fonlar ile bu çocukların anne ve babalarının emek piya-
sasına rahat girişini sağlamak, özellikle de okul öncesinden
başlayarak bütün eğitimleri süresince sağlıklı beslenmeleri ve
düzenli sağlık yardımı almaları için zemin oluşturma çalışma-
ları artmış durumda.
AB, 27 üyesinin oluşturduğu 4.324.782 kilometrekarelik alanda,
503 milyon nüfusa sahip bir birlik… Bu nüfusun yüzde 24’ünün
fakirlik çizgisinde yaşıyor olması, yaklaşık 125 milyon insanın
fakir olması anlamına geliyor.

ABD’de Son Durum
ABD’de yapılan son araştırmalar, ülke nüfusunun yüzde 15’inin
fakirlik veya fakirlik altı çizgide yaşadığını gösterdi. Bu oranla
Amerikan nüfusunun 46,2 milyonu, yaşamını sürdürebilmek için
mutlaka dış desteğe ihtiyaç duyuyor. İstatistikler, söz konusu
grubun yarısının “çok fakir” olarak değerlendirildiğini; 20 milyon
Amerikan vatandaşının “açlık çizgisinde” yaşadığını da gösterdi.

Avrupa’da Fakirliğin
“Korkunç” Yükselişi
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Suriye’de Beşar el-Esed
rejimine karşı savaşan
Özgür Suriye Ordusu

(ÖSO)’nun ülkenin büyük bir
kesiminde kontrolü sağla-
ması ve çatışmaların Şam
havalimanı başta, başkent
çevrelerine kadar uzanması,
bu ülkede “beklenen sonun”
en önemli işareti olarak de-
ğerlendirildi.
Bu arada ÖSO, çatışmaların
başlamasından bu yana ilk
kez, son dönemde, Suriye
Hava Kuvvetlerini etkisiz hale
getirmeye başladı. Savaş sü-
resince, Beşar el-Esed ve
Baas rejimine bağlılığıyla dik-
kat çeken Suriye Hava 
Kuvvetleri, düzenli hava sal-
dırılarıyla ÖSO’nun karada
ilerlemesine karşın kalıcı za-
fere ulaşamamasında en
önemli rolü oynuyor.
ÖSO’nun son bir ay içinde, ül-
kenin çeşitli yerlerindeki 7
hava üssünü kullanılamaz
hale getirmesi; bu arada elde
ettiği silahlar ile helikopter ve
savaş uçaklarını da havada
imha etmeye başlaması dik-
kat çekti.
Suriye halkı nezdindeki tüm
desteğini yitiren ve askeri
saldırılar ile ayakta kalmayı
başaran Beşar el-Esed’in,
gelişmeler karşısında “son

çılgınlığa” adım adım yaklaş-
tığı ifade ediliyor.

Kimyasal Silah
Endişesi
Suriye yönetimi, çatışmaların
tırmandığı ve bölgeye ulus-
lararası müdahalenin ilk işa-
retlerinin alındığı dönemde,
elinde kimyasal ve biyolojik
silahlar bulunduğunu res-
men kabul etti.
Yönetim tarafından yapılan
açıklamada, bu silahların
ülke içinde kullanılmasının

düşünülmediği; fakat bir dış
saldırıya karşı savunma
amaçlı olarak kullanılacağı
duyuruldu.
Bu açıklamadan çok önce,
Amerikan Savunma Bakan-
lığı, Suriye’nin kimyasal ve bi-
yolojik silah depolarının yakın
takibe alındığını, bu silahla-
rın, Beşar el-Esed rejimine
karşı savaşan bazı “maceracı
grupların” eline geçmemesi
gerektiğini açıklamıştı.
Washington, yaptığı düzenli
açıklamalar ile Suriye’deki

kimyasal ve biyolojik silah de-
polarının hükümetin kontrolü
altında bulunduğunu vurgu-
luyor ve bu tür silahların bazı
terör gruplarının eline geç-
mesi riskine karşı “müdahale
hazırlığı” içinde olduğunu da
belirtiyor.
Bölgedeki denge, Beşar el-
Esed’in kontrolündeki kimya-
sal / biyolojik silahların daha
güvenlikli olduğu yönünde de
şekillenmiş bulunuyor.

Depolarda 
Hareketlilik
Bu konudaki “alarm zili”,
Amerikan Savunma Bakanlı-
ğından kaynaklara dayalı bir
haber ile New York Times ga-
zetesinden geldi. Gazete,
Amerikan istihbaratının son
dönemlerde, kimyasal / biyo-
lojik silah depolarında ola-
ğanüstü hareketlilik tespit
ettiğini ve bazı silah parçala-
rının depolardan çıkarılarak
bilinmeyen bölgelere gönde-
rildiğini yazdı.
Türkiye’nin ortak NATO sa-
vunması içinde Suriye sını-
rına Patriot füzelerini
yerleştirmeye başladığı bir
dönemde, Suriye yönetiminin
kimyasal / biyolojik silahlar
konusunda adımlar atmaya
başlaması, bölgedeki ger-
ginliğin tırmanmasına yol
açtı.

Suriye’de Son Çılgınlığa Doğru

İsrail-Türkiye Aynı Cephede mi?
İsrail’in, 2008 yılında Gazze’deki Filistin sivil hedeflerine dönük ilk saldırısından bu yana kopan 
Türkiye-İsrail ilişkileri için, Suriye, yeni bir başlangıç noktası mı oluşturacak? Batı Asya’da, Suriye 
liderinin kimyasal / biyolojik silah depolarının kapılarını aralamasıyla gündeme bu soru geldi.
Washington’dan kaynaklanan bilgiler, Suriye yönetiminin kendi topraklarında kimyasal / biyolojik
silahlar kullanmaya başlaması halinde, Türkiye, İsrail ve Ürdün’ün Amerikan kuvvetleriyle birlikte 
müdahale edeceği yönünde.
Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, konuyla ilgili açıklamasında, “Suriye rejiminin son günlerde attığı
adımları izliyoruz. Umarız, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanma çılgınlığına yönelmez. Böyle bir
tutum, ABD’nin kırmızı çizgisinin aşılması anlamına gelmektedir ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri,
kimyasal silah kullanıldığı anda Suriye’ye müdahale etmekte kararlıdır.” dedi.
Amerikan istihbarat kaynakları, Washington’un, Beşar el-Esed rejimine bağlı bir grup mühendisin, sarin
gazı üretimi için gerekli iki farklı maddeyi birleştirme işlemine başladıklarını tespit ettiklerini; 
bu durumun, Suriye’deki gelişmeleri son derece kritik bir noktaya sürüklediğini kabul ettiler.
Ürdün topraklarında yerleşik Amerikan acil müdahale gücü askerlerine de yaklaşık iki aydır kimyasal
silaha karşı müdahale eğitimi verildiği; Suriye açıklarındaki Iwo Jima havuzlu helikopter gemisinde 
yerleşik 2500 Amerikan deniz piyadesine de “göreve hazır ol” emrinin gittiği belirtiliyor.
Uzman kaynaklar, ABD’nin muhtemel Suriye müdahalesinin Türkiye, İsrail ve Ürdün’de bulunan 
üç karargâhın koordinasyonunda gerçekleşeceğini belirtiyorlar. Böyle bir gelişme, üç bölge ülkesinin,
Amerikan Silahlı Kuvvetleri ile koordineli bir şekilde Suriye’ye müdahalesi anlamına gelecek.

Beşar el-Esed, halkına karşı kimyasal silah kullandığı anda, karşısında yalnız Amerikan Silahlı 
Kuvvetlerini değil, Türkiye, İsrail ve Ürdün silahlı kuvvetlerini de bulacak.
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