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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin, 11-12 Aralık’ta, Sapanca’da düzenlediği,
“Savunma Sanayinde İhracat Nereye Koşuyor ve Nasıl Koşmalı?” konulu arama konferansı, 
bize göre Aralık ayının en önemli gelişmesi olsa da önce, Kasım ayının 27’sinde ilki icra edilen 

Kara Sistemleri Semineri’ne dair bazı gözlemlerimize kısaca değinmek istiyoruz.

Ekim ayında 5’incisi icra edilen Deniz Sistemleri Semineri sonrasında yaşanan tartışmalar, ana yüklenici
konumundaki tersanelerin etkinlikte varlık göstermemesi ve etkinliği sahiplenmemesi etrafında 
şekillense de Kara Sistemleri Semineri’nde, tam tersi bir durum yaşandı ve sıkıntılı bir süreçten geçen
BMC dışındaki, ana yüklenici konumunda bulunan firmalar; FNSS, Otokar ve Nurol Makina, 
tam kadro olarak etkinlikte yer aldı.

Bu durum, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Kara Araçları Daire Başkanı M. Levent Şenel’in; 
“…istisnai durumlar hariç, yabancı firmalar bizim ana yüklenicimiz olmayacak.” şeklindeki sözlerini
destekler ve bu sözlerin doğruluğunu teyit eder nitelikteydi.

Türk Savunma Sanayisi’nin, ihracat cephesindeki gelecek 10 yılının şekillendirildiği arama konferansına
dönelim…

Konferans kapsamında; Türkiye’nin savunma, havacılık ve güvenlik ihracatında dünya ülkeleri arasında 
ilk 6’da yer alması vizyonu ışığında, şu ana hedefler tespit edildi:

1- 2023 yılında;
a. 5 milyar doları savunma,
b. 10 milyar doları sivil havacılık,
c. 5 milyar doları güvenlik,
d. 5 milyar doları da sivil havacılık alanında hizmet ve bakım geliri olmak üzere, 25 milyar dolarlık ihracat,

2- Kritik teknolojileri Türkiye’ye ait, özgün ve rekabetçi sistem / platformlar üretmek ve uluslararası
pazarlarda satmak,

3- Dünya savunma, havacılık ve güvenlik sanayisinde yer alan ilk 100 firma arasına 
5 Türk firmasının girmesi,

4- En az 3 dünya markası ürün çıkartılması.

10 yıl gibi kısa bir süre sonunda bu zorlu ana hedeflere ulaşmak için ortaya koyulan eylem planındaki,
yapılması gerekenler ve projeler listesi epeyce kabarık olsa da özellikle Ar-Ge başlığı altında yer alan 
proje maddelerinden;

“İhracatı engelleyen alt sistem veya teknolojilerin “ticari yapılabilirliğine” yani fizibiliteye bakılmaksızın
projelendirilmesi. Savunma stratejisi ve teknoloji yol haritaları ile uyumlu olarak Ar-Ge projelerinin
desteklenmesi.” hayata geçirilebildiği ve başarılı bir şekilde uygulanabildiği takdirde, işlerin görece 
daha kolay olacağını düşünüyoruz.

Tabi ki bu alt sistem ya da Ar-Ge projelerinin ve parçası olacakları ana sistem projelerinin 
hayata geçirilebilmesi için gereken kaynağın bir parçasının da bu büyük yükü sırtlanacak insan kaynağı
olduğu göz ardı edilmemeli.

Üretim kısmında zorlanacağımıza pek ihtimal vermiyoruz…

Ancak, ihracatta yaklaşık 25 katlık bir rakamsal artış hedefleniyorsa tasarım ve iş geliştirme / pazarlama
süreçlerinde görev alacak, bugünkünün birkaç katı daha fazla sayıda yetişmiş ve tecrübeli bir insan 
kaynağından bahsetmemiz gerekiyor… Ve 10 yıl sonra ulaşılması öngörülen yukarıdaki hedefler için, 
bu insan kaynağını yetiştirmek, bu kadar kısa sürede, çok da olası görünmüyor…

Bu noktada, sektörün iki ana oyuncusu ASELSAN ve TUSAŞ’ın özellikle öne çıktığı, “tersine beyin göçü”
çalışmalarının da bu sorunun çözümünde etkili bir araç olarak kullanılabileceğini değerlendiriyoruz.

Yurt dışından şirket satın alarak büyüme gibi farklı alternatifler olsa da söz konusu sektör savunma
olduğunda, bu alternatiflerin pek işe yarayacağını sanmıyoruz.

25 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken ithalat miktarının ne
olduğunun ya da sektör cirosunun hangi büyüklüğe ulaşması gerektiğinin de ayrıca değerlendirilmesi 
ve cevap bulunması gereken çok sayıda diğer sorudan sadece ikisi olduğunu da hatırlatalım…

Konunun tüm taraflarına şimdiden kolay gelsin!..

Ocak ayının öne çıkan konularını değerlendireceğimiz yeni sayımızla Şubat ayında yeniden 

25 Milyar Doların Anahtarı 
Tersine Beyin Göçünde Olabilir mi?
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Türk Elektronik Sanayicileri
Derneği (TESİD) tarafından

bu yıl on birincisi düzenlenen
“TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık
Ödülleri”, 21 Aralık günü 
yapılan tören ile sahiplerini
buldu. Büyük Firma 
Dalında Yenilikçi Ürün
Ödülü, geçen sene olduğu
gibi, bu sene de ASELSAN’ın
oldu. Geçen sene bu ödülü
Gözcü Elde Taşınabilir 
Entegre Elektrooptik Sensör
Sistemi ile kazanan 
ASELSAN, bu sene ise 
4900 ATLAS Sayısal Haritalı
El Telsizi ürünü ile zirveye
çıktı. Kamu güvenliği ve 
acil haberleşmede yeni bir
çağı haber veren ATLAS, 
kritik görevlere yönelik 
olarak entegre GPS'i, 
haritası, veri uygulama 
araçları bulunan, çok modlu,
çok bantlı ve çok sistemli 
çalışan yeni nesil bir ürün
olarak öne çıkıyor. 
Kullanıcılar, cihazda 
bulunan entegre GPS alıcısı
ile kendi coğrafi konumunu
öğrenerek, telsiz üzerindeki
geniş ekrandaki dijital 
haritada görebiliyor. 
Kullanıcının nerede olduğu
bilgisi de aynı telsiz üzerin-
den merkeze iletiliyor. 
Böylece, el telsizi olan 
devriyelerin yerlerini ve 
pozisyonlarını merkezden 
izlemek mümkün hale 
geliyor. Daha önceden 
kurulmuş olan altyapı ile
uyumlu çalışan yeni nesil
telsizler polis, jandarma, 
itfaiye ve ambulans 
hizmetleri gibi uygulamaların
eşgüdümlü olarak 
yapılmasını sağlıyor.
ATLAS’ın çok modlu, çok
bantlı ve çok sistemli 
operasyon özellikleri, 
günümüz kullanıcılarının
kritik görev ortamlarındaki
çok farklı taleplerini tek 
bir el telsizi içinde karşılıyor.
Bunun için ATLAS, 
kullanıcıların ihtiyacı olan,

geniş ekran, entegre harita,
veri uygulamaları, dahili GPS
alıcısı, yüksek kapasiteli 
batarya, gelişmiş kriptolama
teknikleri, dayanıklılık, 
ergonomik ve hafiflik 
özelliklerini taşıyacak 
şekilde tasarlandı. 
ASELSAN'ın 35 yıllık 
deneyimi ve dünya genelindeki
müşterilerinden gelen geri
bildirimler de 4900 telsizinin
tasarımına önemli katkılarda
bulundu.

Ödül, 
Ürünü Tam Olarak 
Tanımlıyor
Ödül ile ilgili bir açıklama
yapan ASELSAN Genel
Müdür Yardımcısı ve 
Haberleşme ve Bilgi 
Teknolojileri Grup Başkanı
Faik Eken, aldıkları ödülün,
ürünlerini tam olarak
tanımladığını söyledi. 
4900 ATLAS el telsizinin 
yenilikçi ve yaratıcı bir ürün
olduğu belirten Eken, 
“ATLAS’ta haberleşme 
ile bilgi teknolojisini 
birleştirdik. Telsizin 
üzerinde renkli grafik 
ekran var. Coğrafi konum
bilgileri, telsiz tarafından
kullanıcısına otomatikman
bildiriliyor. Yani telsiz, 
kullanıcısının nerede 
olduğunu gösteriyor. 
Telsizin yön bulma özelliği
de var. Bilgi merkezi, telsiz
kullanan ekiplerin nerede
olduğunu sürekli olarak 
izleyebilir. Yeni ürünümüz,
birçok telsiz işlemini tek 
başına veri uygulamalarıyla
birlikte yapıyor. " şeklinde
konuştu. Eken şöyle 
devam etti:
“Ülkemizde son yıllarda,
Kamu Güvenliği ve Acil 
Haberleşme alanında 
gelişen teknolojilerin 
kullanıldığı, sayısal 
uygulamaların yaygınlaşmaya
başladığı görülmektedir.
Yurt dışından hazır olarak

alınan sistemlerin, özellikle
acil durumlar ve afetlerde
devamlılığını sağlamanın
zorluğu, tecrübelerle sabittir.
ASELSAN sistemleri, Türk
mühendisleri tarafından 
geliştirilmiş, acil bir 
durumda idamesini 
sağlayacak bilgi birikimi 
ve insan gücü ülkemizde
mevcut olan sistemlerdir.
Bakım ve onarımı gereken
ürünlere, Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun, 
saatler içerisinde destek 
veriyor olmaktan gurur 
duymaktayız.”

ATLAS, 
Kamu Güvenliğinin 
Vazgeçilmez Aracı
Olacak
ATLAS, farklı mod, sistem 
ve bant kullanan kamu 
güvenliği haberleşme 
birimlerinin, güvenilir 
biçimde haberleşmesine
imkân veriyor. Bu çeşitlilik,
ATLAS 4900 el telsizlerini,
farklı kullanıcılar için eşsiz
bir cihaz haline getiriyor. 
Kurumların şu anda 
kullandığı telsizler, VHF 
ve UHF olmak üzere iki ayrı
frekans bandı üzerinde 
çalışıyor. Yeni üretilen
ATLAS ise tek cihazla 

her iki bantta da haberleşme
imkânı sağlıyor.
Gürültü bastırma özelliği 
sayesinde, gürültülü 
ortamlarda kullanıma 
uygun olan ATLAS'ta, hızlı
bağlantı için USB 2.0 
desteği, telsiz üzerinde 
bulunuyor. ASELSAN’ın
ATLAS 4900 telsizi, telsiz
olarak (havadan) yazılım
güncelleme yeteneği ve 
yine telsiz olarak konfigüre
edilebilme özelliği 
sayesinde, müşterilerin 
saha operasyonlarını 
kolaylaştırıyor.
Seri üretimine başlanan 
cihazın ilk teslimatları, 
Jandarma Genel 
Komutanlığına, Genelkurmay
Başkanlığı ile kuvvet 
komutanlıklarına ve İzmir
Büyükşehir Belediyesine 
yapılmaya başlandı. 
İhracat cephesinde ise 
39 ülkeye ihracat
gerçekleştiren ve aralarında
ABD, Suudi Arabistan, 
Pakistan ve Sri Lanka'nın da
olduğu çok sayıda ülkeye
telsiz satan ASELSAN, 
yeni geliştirdiği ATLAS'ın da
uluslararası pazarda daha
etkin ve daha büyük bir
pazar payı elde etmesini
bekliyor.
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SAVUNMA KISA

ASELSAN, TESİD Yenilikçi Ürün Ödülünün
Tek Adresi Olma Yolunda



ASELSAN, En Prestijli
Çevre Projesinde
Aralık ayında ASELSAN’dan
kurumsal konularda da 
2 haber geldi. Bunlardan 
ilki, üretim süreçleri 
başta olmak üzere, 
tüm faaliyetlerinde çevre
dostu olmayı hedefleyen 
ve bu konuda çok iyi bir 
noktada bulunan 
ASELSAN’ın, Karbon 
Saydamlık Projesi 
(Carbon Disclosure Project /
CDP)’ne katıldığının 
açıklanması oldu. İklim 
değişiklikleri risklerinin 
şirketler tarafından nasıl 
yönetildiğini küresel çapta
raporlayan tek bağımsız
uluslararası kuruluş olan
CDP, bu özelliği ile yatırım
şirketleri tarafından da 
dikkatle izleniyor. 
78 trilyon dolar değerindeki
varlıkları yöneten dünya 
çapında 655 adet yatırım 
şirketi, yatırım tercihleri 
belirlenirken CDP’ye 
katılmış firmaları öne 
çıkartıyor. CDP aracılığıyla
sera gazı salınımları ve 

iklim değişikliği stratejilerinin
kamuoyuna ve yatırımcılara
açıklanması sayesinde, 
şirketler ve hükümetler 
karbon emisyonlarını
azaltma hedefleri koyarak
performans iyileştirmesi 
yapabiliyorlar. Bu veriler;
kurumsal yatırımcılar, 
şirketler, kamu politikasını
yönlendirenler, resmi kurumlar
ve akademisyenler de dahil
olmak üzere geniş bir kitle
ile paylaşılıyor.
Dünyanın en prestijli ve 
yaygın çevre girişimleri 
arasında yer alan CDP’ye, 
bu yıl, Türkiye’den İMKB’ye
kote 17 kuruluş başvurdu.
2012 değerlendirmelerine
göre; sanayi kategorisinde
sadece iki firma projeye 
katıldı. Bu iki şirketten birisi
olan ASELSAN, Türk Savunma
Sanayisi adına da bir ilke
daha imza atmış oldu.

CDP’nin gerçekleştirdiği 
değerlendirme kapsamında,
iklim değişiklikleri risklerinin
ASELSAN tarafından nasıl
yönetildiği raporlandı. İklim
değişikliğinin iş alanına 
yönelik doğurduğu risklerin
yanı sıra ortaya çıkan yeni
fırsatlar değerlendirilerek
sera gazı emisyonu 
muhasebesi gözden 
geçirildi. 
Yapılan değerlendirmeler 
sırasında, ASELSAN’ın aldığı
yüksek skor, gelişmiş çevre
bilincini kurumsal stratejileri
ile bütünleştirebilme 
konusundaki yetkinliği 
gösterdi. ASELSAN, daha
önce aldığı ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemleri
belgeleri ile de doğaya ve
çalışanlarına olan saygısını
göstermişti.

ASELSAN’a 
En Yüksek Not 
Şeffaflıktan
Aralık ayının kurumsal 
alandaki ikinci haberi, 
ASELSAN'ın kurumsal 
yönetim alanında sürdürdüğü
çalışmaların sonuçlarını
görmek amacıyla bağımsız
bir derecelendirme 
kuruluşuna yaptırdığı 
kurumsal yönetim 
derecelendirmesi neticesinin
açıklanması oldu. 
Değerlendirme sonunda
8,77 olarak belirlenen not,
Türkiye’de kurumsal 
yönetim derecelendirmesi
yaptırmış şirketler arasında,
en iyi ikinci başlangıç notu
oldu. Kurumsal yönetim 

derecelendirme notu, 
şirketlerin, Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından
düzenlenen kurumsal 
yönetim ilkelerine hangi 
ölçüde uyum sağladıklarını
gösteriyor ve bu kapsamda
ilkelere uyum seviyesini 
pay sahipleri, kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık,
menfaat sahipleri ve yönetim
kurulu ana başlıklarında
ölçen bir metodoloji ile 
belirleniyor.
Yapılan açıklamada, faaliyet
gösterdiği savunma sektörü
nedeniyle sermaye piyasası
katılımcıları tarafından 
nispeten kapalı bir şirket
olarak düşünülse de 
ASELSAN’ın en yüksek 
alt başlık notunu, 93,47 ile
kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflıktan aldığı vurgulandı.
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Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), 2013 yılının ilk 
toplantısını, 3 Ocak’ta gerçekleştirdi. Özellikle Uzun Menzilli

Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi’nde karar alınması
beklentisi nedeni ile günlük basının da yoğun ilgi gösterdiği ve saat
16:00’da başlayan toplantının basın açıklaması ise gece geç 
saatlerde yapıldı. Sonucu merakla beklenen projeler konusunda
karar çıkmasa da uzay alanında, GÖKTÜRK-3 ve Uydu Fırlatma
Sistemi projelerinde sözleşme görüşmelerine başlanması kararları
ile bir anlamda uzay projelerinin önü açılmış oldu. Toplantı 
sonrasında, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla yapılan
basın açıklamasını, aşağıda, yayınlandığı şekliyle aktarıyoruz:
“SSM tarafından teklif değerlendirme çalışmaları 
yürütülen projelerde:
1. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi 

Projesi kapsamında görüşmelere devam edilmesine,
2. Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi 

(MİLGEM) Projesi kapsamında hizmete alınmış bulunan
HEYBELİADA ve inşası devam etmekte olan BÜYÜKADA
gemilerine ilave olarak 6 (altı) geminin seri üretimi için
RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı 
İşletmesi A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına,

3. Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) Projesi kapsamında, teklif
veren firmalarla tekliflerini iyileştirmeleri için çalışmalara
devam edilmesine,

4. Türkiye’nin askeri ve sivil uydularının uzaya gönderilebilmesini
temin etmek maksadıyla Uydu Fırlatma Sistemi Projesi 
kapsamında ön kavramsal tasarım fazı için ROKETSAN A.Ş.
ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına,

5. Sentetik açıklıklı radar görüntüsü alma özelliği taşıyacak
GÖKTÜRK-3 Uydu Projesi’nin TÜBİTAK ve ASELSAN’ın
desteğiyle milli olarak geliştirilmesi için TUSAŞ-Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına,

6. Sahillerimizin tam olarak denetim altına alınmasını teminen
Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi kapsamında birinci
faz için HAVELSAN Hava Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile
sözleşme görüşmelerine başlanmasına,

7. Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı askeri ve sivil hafif sınıf 
(4-5 ton sınıfı) helikopterlerin özgün olarak tasarlanıp 
geliştirilmesi için TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına,

8. Terörist Saldırılara Karşı Dayanıklı Modüler Geçici Üs Bölgesi
Kurulumu Projesi kapsamında ASELSAN Elektronik Sanayii
ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına,

9. ATAK Helikopteri Simülatörü Projesi kapsamında 
HAVELSAN Hava Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına,

10. Ayrıca, Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın, Kırıkkale 
Üniversitesi bünyesinde kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ve Kırıkkale’de kurulacak Silah ve Mühimmat Sanayiine 
İlişkin Organize Sanayi Bölgesi kuruluşuna iştirak edilmesi
hususlarında yetkilendirilmesine karar alınmıştır.”

3 Ocak’ta yayınlanan bu açıklamanın ardından, SSM tarafından,
11 Ocak’ta ek bir açıklama daha yayınlandı. Bu açıklamada, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak
üzere, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi’ne, Türkiye’nin 
1999 yılından itibaren konsorsiyum üyesi olarak iştirak ettiği 
hatırlatılarak, toplantıda, projedeki mevcut durum itibariyle, 
F-35 uçağının harekât kabiliyetlerinin istenen seviyeye ulaşmada
planlananın gerisinde kaldığı ve ABD ve diğer ortak ülkelerin 
siparişlerini ileriki yıllara ötelediği tespitlerinin yapıldığı, bu 
sebeple artan uçak maliyetlerinin Türkiye’nin tedarik planına
olan etkisinin ele alındığı, ayrıca ABD Hükümeti ve Ana Yüklenici
Lockheed Martin firması ile 2012 yılı içinde yürütülen 
görüşmelerin sonuçları gözden geçirildiği belirtildi. 
Bu gelişmeler göz önüne alınarak SSİK tarafından yapılan 
değerlendirmede; 5 Ocak 2012 tarihinde sipariş kararı verilen 
ilk 2 uçağın tedarikinin önümüzdeki yıl tekrar ele alınmak üzere
ertelenmesine karar verildiği bildirildi. Bununla birlikte, 
Türkiye’nin, katılımcı ülke statüsünde dâhil olduğu JSF programı
kapsamında yürüttüğü faaliyetlerine devam edileceği ve proje
kapsamında, daha önce planlandığı şekilde 100 adet F-35A 
uçağının tedarikinin öngörüldüğü özellikle vurgulandı.

SAVUNMA KISA

SSİK Toplantısının Kazananı Uzay Sektörü Oldu
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Geçtiğimiz yıl, önce INTERPRO
tarafından düzenlenen

“İlk 500 Bilişim Şirketi”
araştırmasında, “Ar-Ge 
Sonucu Geliştirilen Ürün 
Gelirleri” kategorisinde 
birincilikle ödüllendirilen
HAVELSAN, daha sonra da
Bilim, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
“Nitelikli Ar-Ge Personeli
Yetiştirilmesi” dalında 
birinciliğe layık görülmüştü.
Aralık ayında bir ödül haberi
ile daha gündeme gelen 
HAVELSAN, ödül dolu geçen
bir yılı, yeni bir ödülle 
kapattı. Türk Elektronik 
Sanayicileri Derneği (TESİD)
tarafından bu yıl on birincisi
düzenlenen “TESİD 
Yenilikçilik Yaratıcılık 
Ödülleri” yarışmasında,

Büyük Firma Dalında, 
Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi
Ödülü, Gemi Bilgi (Veri) 
Dağıtım Sistemi (GBDS) ile
HAVELSAN’ın oldu.
HAVELSAN’ın, başlangıçta
MİLGEM projesinde kullanılmak
üzere, kendi mühendisleri
tarafından tasarlanan, 
geliştirilen ve üretilen özgün
bir ürünü olan GBDS, daha
sonra Yeni Tip Karakol 
Botu ve Yeni Tip Denizaltı
projelerine de uyarlanarak
bir ürün ailesi haline geldi.
GBDS’nin, bundan sonra
başlatılacak projeler için de
tercih edilerek, Türk Deniz
Kuvvetleri için standart 
sistem olması bekleniyor.
HAVELSAN tarafından konu
ile ilgili yapılan açıklamada,
TESİD Yenilikçilik ve 

Yaratıcılık Ödülleri arasında
en prestijlisi olarak kabul
edilen, “Yenilikçiliğin 
Ticarileştirilmesi” ödülünün,
HAVELSAN için iki açıdan
önemli olduğu; bu ödül ile
HAVELSAN’ın, hem 
yenilikçiliğini hem de 
yenilikçiliği kullanarak elde
ettiği ticari başarısını 
kanıtlamış olduğu 
vurgulandı.
Aralık ayının bir diğer 
gelişmesi ise HAVELSAN ile
TÜBİTAK arasında bir iş 
birliği protokolünün 
imzalanması oldu. 
HAVELSAN Genel Müdürü
Sadık Yamaç ve TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Altunbaşak, 3 Aralık’ta,
kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihtiyacına 

yönelik savunma, güvenlik,
istihbarat, e-dönüşüm 
projelerinde ve araştırma
geliştirme faaliyetlerinde 
iş birliği yapmak üzere bir iş
birliği protokolüne imza 
attılar. Protokol uyarınca;
sanayileşme aşamasında
birlikte hareket etme kararı
alınan ürün ve projelerin,
yurt içi ve yurt dışı 
pazarlama ve satış 
faaliyetleri, TÜBİTAK desteği
ve HAVELSAN kanalıyla 
gerçekleştirilecek. Protokol
imza törenine HAVELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Grup Başkanları ile 
TÜBİTAK'a bağlı araştırma
merkez ve enstitülerinin 
üst düzey yöneticileri 
katıldılar.

Türkiye’nin askeri amaçlı uydu serisi
“GÖKTÜRK” üyelerinden uzaya ilk

çıkan, GÖKTÜRK-2 oldu. TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(TÜBİTAK Uzay) ve TUSAŞ tarafından 
geliştirilen yüksek çözünürlüklü keşif
uydusu GÖKTÜRK-2, 18 Aralık’ta, 
Türkiye saati ile (TSİ) 18:13'te, Ç in Halk Cumhuriyeti'nin
Gansu Eyaleti'ndeki Jiuquan Uzay Fırlatma Merkezi'nden
Long March-2D roketi ile fırlatılarak uzaydaki yolculuğuna
başladı. Uydu, fırlatıcıdan TSİ 18:25'te ayrılarak 686 km
yüksekteki yörüngesine oturdu. Yörüngeye yerleşmesinin
ardından, uydudan ilk sinyal, TSİ 19:39'da başarılı bir 
şekilde alındı. Ankara'dan da takip edilen fırlatma 
dolayısıyla TÜBİTAK Uzay'da TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Milli 
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak'ın da katılımıyla bir
tören düzenlendi. Bilindiği üzere, Türkiye’nin uygulama
aşamasındaki diğer askeri uydu projeleri; yabancı bir 
firmanın ana yükleniciliğinde yürütülen GÖKTÜRK-1 
keşif uydusu ve son SSİK kararı uyarınca TUSAŞ 
ana yükleniciliğinde yürütülecek olan GÖKTÜRK-3 SAR 
uydusundan oluşuyor.

HAVELSAN, Ödül Dolu Bir Yılı Yine Bir Ödülle Kapattı

“GÖKTÜRK” 
Uzaya Adımını Attı

21 Aralık 2012 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninde, HAVELSAN adına, Ürün Müdürü
Hayrettin KARABUDAK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Tayfun ACARER’den ödülü alırken.
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Erciyes C-130 Aviyonik Modernizasyon Programı Link-16
Taktik Veri Linki İşlemcisi Alt Sözleşmesi, TUSAŞ ve 

MilSOFT arasında, 26 Aralık 2012 tarihinde, TUSAŞ tesislerinde
düzenlenen bir törenle imzalandı. İmzalanan alt sözleşme,
TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülmekte olan Türk Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı C-130 ulaştırma uçaklarının aviyonik
modernizasyonu projesinde; Link-16 Taktik Veri Linki İşlemcisi
(TVLİ) yazılım ve donanımının geliştirilmesi, TUSAŞ ve kullanıcı
tesislerindeki test ve doğrulama işlemlerinin yapılması ve TVLİ
ile ilgili teknik dokümantasyonun oluşturulması faaliyetlerinin
MilSOFT tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyor. Tören 
sırasında bir konuşma yapan MilSOFT Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Başyiğit, MilSOFT’un yüzen ve
uçan platformlardaki taktik veri linki işlemcisi konusundaki
mevcut deneyimleri ile Erciyes C-130 Aviyonik Modernizasyon
Programı’nın Link-16 TVLİ geliştirme ve entegrasyon faaliyetlerini
başarıyla yerine getireceğine olan inancını dile getirdi ve 
savunma sanayisinde ana yüklenici olarak rol alan TUSAŞ gibi
firmaların, sektörde yer alan alt yüklenici firmalar ile iş birliğinin
önemine işaret etti. TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı
da törende bir konuşma yaptı. Savunma ve havacılık alanında
önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirten Dörtkaşlı, ana
prensiplerinin; ülke savunma sanayisinde görev alabilecek 
alt yüklenici firmaların oluşmasına ve yaşamasına imkân 
sağlayacak iş yükünün, alanında kendini kanıtlamış, kaliteli
ürün çıkarabileceğine inanılan, çözüm ortağı olarak görülen 
firmalara aktarılması olduğunu vurguladı.
TUSAŞ’ın Aralık ayında sözleşme imzaladığı bir diğer 
altyüklenicisi de YEPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş.
oldu. TUSAŞ ile YEPSAN arasında imzalanan, “Sac Metal ve 
Talaşlı İmalat Parça Üretimi Alt Sözleşmesi” 25 Aralık 2012 
tarihinde, YEPSAN'ın Bursa'daki tesislerinde gerçekleştirildi.
İmzalanan sözleşme kapsamında, YEPSAN, TUSAŞ’ın ihtiyaç
duyacağı sac şekillendirme grubu parçalarının yüzde 93'ünü
üretecek. Bu amaçla 20 milyon liralık bir yatırım da 
gerçekleştirilecek. Törende bir konuşma yapan TUSAŞ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Türkiye'nin önemli sanayi 
merkezlerinden biri olan Bursa'da savunma sanayisine yönelik
bir adım attıklarını söyledi. Sadece Ankara'ya fabrika kurarak
havacılık sektörünün oluşmuş sayılmayacağını sözlerine 
ekleyen Dörtkaşlı, "Bunu Anadolu'ya yaymak gerekiyor. 
Verimlilik için 'her şeyi ben fabrikadan yaparım' mantığından
kurtulmak lazım. Savunma sanayisindeki kabiliyetleri diğer
sektörlere yayabilirsek cari açığı azaltabileceğimize ve 2023 
yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine önemli bir katkı 
koyacağımıza inanıyoruz" dedi.

TUSAŞ Tarafından Modernize
Edilen C-130’ların Veri Linki
İşlemcisi MilSOFT’tan
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TÜBİTAK Savunma ve 
Güvenlik Teknolojileri

Araştırma Destek Grubu
(SAVTAG), Aralık ayında, 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının müşteri
kurum olduğu, 3 adet 
savunma Ar-Ge projesi 
çağrısı yayınladı. “Teknoloji
Birikim projesi” olarak 
sınıflandırılan ve malzeme
teknolojilerini konu 
alan projelerde, 
üniversite-araştırma 
enstitüsü ve son 
kullanıcı-üretici iş birliği ile
önerilen tekliflere öncelik 
verilecek. Her 3 proje 
için de son başvuru tarihi, 
6 Şubat olarak 
belirlenmiş.
Çağrısı yayınlanan projelerden;
“Karbon-SiC Kompozit 
Malzeme Geliştirilmesi” 
projesi, havacılık ve uzay 
platformları için ihtiyaç 
duyulan yüksek sıcaklık 
direncine ve uygun mekanik
özelliklere sahip karbon elyaf
takviyeli silisyum karbür 
(SiC) kompozit malzeme 
geliştirilmesini amaçlıyor.

Proje ile ilgili özel
şartlar; projenin

süresinin en

fazla 36 ay olması ve 
kompozit malzemeye ait 
takviye elemanlarının yerli
olarak temin edilebilir olması
veya proje kapsamında 
bu konuda öneri geliştirilmesi
olarak sıralanıyor. 
Proje sonunda, TÜBİTAK’ın
İnternet sitesinde 
yer alan çağrı dokümanında 
ayrıntıları verilen teknik 
özelliklere göre geliştirilecek
malzeme ile en az 250 mm
çapında, 250 mm boyunda 
silindir ve 150x150x20 mm
boyutlarında plaka üretiminin
mümkün olması ve boyutları

ve geometrisi daha sonra 
verilmek üzere, uygulamaya
yönelik parça(lar) üretilmesi
hedefleniyor.
İkinci proje olan “Nikel Bazlı
Tek Kristal Süperalaşımların
Geliştirilmesi” projesi, 
hava platformlarında
kullanılan uzun ömürlü 
gaz türbin motorlarında 
ihtiyaç duyulan gelişmiş 
yüksek sıcaklık 
performansına sahip 
süperalaşımların 
geliştirilmesini konu alıyor.
Projenin süresi ile ilgili 

üst limit 30 ay olarak 
belirlenmiş. Ergitme 
kapasitesi en az 25 kg olması
gereken ürünün, en az 3’üncü
jenerasyon nikel bazlı tek
kristal süperalaşım olması
gerekiyor. Proje sonunda 
ortaya çıkartılacak çıktılardan
birinin basit geometrik
formda; diğerinin ise 
soğutma kanallı türbin kanadı
formunda olması talep 
ediliyor.
Çağrısı yayınlanan son proje
olan “Yüksek Silika İçeren
Elyaf Malzeme Geliştirilmesi”
projesi ise havacılık ve uzay
platformları için ihtiyaç 
duyulan yüksek sıcaklık 
direncine ve uygun ısı yalıtım
özelliklerine sahip malzeme
geliştirilmesini hedefliyor. 
En fazla 24 ay süre verilecek
olan proje, iki ürün; elyaf 
ve kumaş formunda 
malzemeler geliştirilmesini
ve bunların dielektrik 
özelliklerinin test edilmesini
kapsıyor. Geliştirilecek 
ürünlerin teknik 
özelliklerinin ayrıntıları, 
TÜBİTAK’ın İnternet 
sitesinden erişilebilecek 
çağrı dokümanında 
yer alıyor.

Boeing’in 737 yolcu uçağı ve Northrop Grumman’ın MESA radarı
üzerine şekillendirilen havadan erken ikaz (HEİK) uçağı sisteminin

ilk müşterisi olan Avustralya, sistemin hava kısmının nihai tasarımını
kabul ederek, tedarik sürecini sona erdirdi. Boeing tarafından 
20 Aralık’ta duyurulan gelişme, 2000 yılında başlayan ve içerdiği 
yüksek teknik riskler ve takviminde yaşanan gecikmeler nedeniyle
2008 yılında, Avustralya’nın “Endişe Edilen Projeler” listesine dâhil
edilen projenin mutlu sonla bittiğini müjdeliyor. Avustralya’nın 
Wedgetail programı kapsamında tedarik edilen sistem; 6 adet uçak,
operasyonel uçuş eğitim sistemi, operasyonel görev simülatörü ve
görev destek sistemlerinden oluşuyor. Wedgetail program yöneticisi Tümgeneral Chris Deeble, konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, sistemin, yakın zamanda gerçekleştirdikleri koalisyon tatbikatlarında performansını gösterdiğini vurguladı. 
Boeing, 2012 yılında, Kore Cumhuriyeti’nin 4 uçağının teslimatlarını da tamamladı. Türkiye’nin Barış Kartalı programı 

kapsamında tedarik etmekte olduğu uçaklara ilişkin çalışmalar ise halen devam ediyor.

TÜBİTAK
SAVTAG’dan
3 Yeni Proje

Avustralya, HEİK Uçaklarının Kabulünü Tamamladı
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R.S. Evans, D.L. Bourell, J.J. Beaman, M.I. Campbell, (2005)
"Rapid manufacturing of silicon carbide composites", 
Rapid Prototyping Journal, Vol. 11 Iss: 1, pp.37 – 40 
makalesinden alınmıştır.

F-35 uçağında kullanılmak üzere
geliştirme çalışmaları başlatılan; fakat
ABD’nin tek motor ile devam etme kararı 
nedeni ile çalışmaları sonlanan
GE/Rolls-Royce F136, SiC kompozitlerin
kullanımı ile dikkati çekiyor.
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Airbus Military, 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada; A400M’nin,
toplam 300 saatlik uçuşu kapsayan İşlev ve Güvenilirlik

(Function & Reliability / F&R) testini başarıyla tamamladığını
bildirdi. Üretim standardında konfigürasyona sahip ilk A400M
test prototipi olan MSN6 numaralı ve Grizzly 5 isimli uçak ile
gerçekleştirilen test ile elde edilen verilerin, Avrupa uçuş 
güvenliği kurumu EASA ve A400M’in tedarik makamı OCCAR
tarafından oluşturulan bir heyet tarafından incelenmesi, 
açıklamanın yapıldığı tarihte halen devam ediyordu. A400M, 
bu testin sonuçlarının 2013 yılının ilk çeyreğinde onaylanmasının
ardından, Tip Sertifikası’nı alabilecek ve askeri anlamda 
İlk Harekât Kabiliyeti’nin gereklerini sağlamış olacak. 
Uçak, geçtiğimiz Mayıs ayında, kısıtlı Tip Sertifikası almaya 
hak kazanmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda, ilk A400M’nin,
mevcut plana uygun olarak 2013 yılının ikinci yarısında 
Fransa’ya teslim edilmesi bekleniyor.
F&R testi ile ilgili ayrıntıları da açıklayan Airbus Military; testin
sadece 32 günde tamamlandığı; Grizzly 5’in test kapsamında
toplam 52 uçuş gerçekleştirdiği ve bu uçuşlar sırasında, 
10 farklı havaalanını ziyaret ettiği bilgilerini iletti. Bu sırada
yoğun bir tempoda çalışan uçak, 32 günün 26’sını, günde 

ortalama iki uçuş yaparak ve 15 saat havada kalarak geçirdi.
Geri kalan 6 gün ise rutin bakım faaliyetlerine ayrıldı. Test 
sırasında, uçağın olağan hizmet senaryoları ile olağanüstü 
operasyon senaryoları, değişik hava şartlarında ve coğrafi 
konumlarda denendi. Böylece, mürettebatın risklerinin 
azaltılması hedeflendi. Testler sonunda ise A400M, uçuş ve 
yer ekibinin takdirlerini topladı. A400M hizmete girmeye 
hazırlanırken, bir diğer Airbus Military ürününden ise teslimat
tamamlanma haberi geldi. Beşinci ve son KC-30A tanker uçağı,
Avustralya’ya 3 Aralık’ta teslim edildi. A330 yolcu uçağından 
türetilen ve Airbus Military tarafından A330 MRTT (Multi-Role
Tanker Transport / Çok Rollü Tanker ve Nakliye) adı ile 
pazarlanan uçak, Avustralya konfigürasyonunda; kanat 
altlarında probe-drogue usulü yakıt ikmaline olanak sağlayan
donanıma, arka gövdesinde ise hortum (boom) usulü yakıt 
ikmaline olanak sağlayan donanıma ve kendini koruma 
sistemlerine sahip. Tanker görevlerinin yanı sıra KC-30A, 
270 yolcu da taşıyabiliyor. Ayrıca, diğer tanker uçaklarından
hortum usulü ile yakıt alabiliyor. Avustralya’nın uçakları, 
ülkenin ulusal havayolu Quantas’a bağlı Quantas Defence 
Services tarafından modifiye edildi.

Navantia’nın İspanyol 
Donanması için 

tasarlayıp ürettiği Relampago

açık deniz karakol botu, 
19-22 Aralık tarihleri 
arasında, Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nin Cape Town
şehrini ziyaret etti. Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin BIRO
programı kapsamında tedarik
etmek istediği açık deniz 
karakol botları ile ilgilenen
firmalar arasında yer alan
Navantia, Relampago’nun, 
ülkenin gereksinimlerine
göre uyarlanabileceğini 
vurguluyor. Çok amaçlı ve
yüksek performanslı bir gemi
olan Relampago, İspanyol
Donanmasının diğer gemileri
ile ortak sistemleri, düşük 
tedarik ve ömür devri 
maliyetleri ile öne çıkıyor.

A400M, Tip Sertifikasyonuna Hazır

Navantia, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de İddialı
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Uzunluk : 93,9 m
Azami Genişlik : 14,2 m
Tam Yükte Deplasman : 2575 t
Azami Sürat : 21 knot
Azami Menzil : 8000 mil (15 knot süratte)
Mürettebat Sayısı : 35 (ek olarak 35 kişiyi daha barındırabilir)
Başlıca Görevler : Diğer gemilere refakat etme ve onları koruma; 

deniz trafiğinin kontrolü; terörizm, korsanlık ve
kaçakçılıkla mücadele; arama/kurtarma görevleri; 
kriz ve afet durumlarında destek; balıkçılık ve 
çevre korumasına yönelik görevler.

Relampago’nun Teknik Özellikleri
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Kaan Air, 
AgustaWestland 
Filosunu Genişletiyor
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AgustaWestland, 
geçtiğimiz Aralık ayının

3’ünde, Türkiye’deki yetkili
distribütörü Kaan Air’in, 
birer adet AW169 ve AW139
helikopteri sipariş ettiğini 
duyurdu. Eylül ayında, 
AIREX Uluslararası Sivil 
Havacılık ve Havalimanları
Fuarı sırasında yapılan ve 
2 adet AW169 ile 1 adet
AW139 helikopterini 
kapsayan siparişleri izleyen
bu gelişmenin, VIP ve 

kurumsal taşıma pazarında
AgustaWestland ve 
Kaan Air’in öncü 
konumunu güçlendireceği
değerlendiriliyor. 
AgustaWestland, 
açıklamasında, her iki 
helikopter modelinin de 
Türkiye’nin operasyon 
şartlarına sağladığı uyuma
vurgu yaparak, Türkiye 
pazarının yüzde 60’ından 
fazlasına sahip olduklarını
belirtti. Bu sipariş öncesinde,

Türkiye’de toplam 3 adet
AW139 hizmet veriyordu.
Dördüncü bir helikopterin de
yakın bir tarihte farklı bir
müşteriye teslim edilmesi
öngörülüyor. AW169 ise 
halen uçuş testlerine ve 
sertifikasyon sürecine devam
ediyor. Toplam 100 saati aşan
uçuş testini tamamlayan 
helikopterin çalışmalarının,
2013 yılında test filosuna 
katılacak 4’üncü helikopter

ile hızlanarak devam etmesi;
sivil sertifikasyonun 2014 
yılında alınması ve ilk 
teslimatların 2015 yılında
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
VIP konfigürasyonunda 7,
diğer konfigürasyonlarda 
toplam 10 yolcu taşıyabilen
helikopter, gelişmiş 
özellikleri ve konforu ile 
dikkat çekiyor. Helikopterin
aldığı sipariş sayısı, şimdiden
70’i geçmiş durumda.
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Eurofighter konsorsiyumu, 2012 yılını, müşteri portföyüne
yeni bir ülkeyi ekleyerek kapattı. Umman, 12 adet Eurofighter

Typhoon sipariş ederek, Avusturya ve Suudi Arabistan’ın ardından,
konsorsiyum dışından uçağı sipariş eden 3’üncü ülke oldu. 
21 Aralık’ta duyurulan sipariş, konsorsiyum ortaklarından 
BAE Systems tarafından üretilen 8 adet Hawk AJT eğitim 
uçağını da kapsıyor. Siparişlerin toplam bedelinin 2,5 milyar
sterlini bulacağı tahmin ediliyor. Eurofighter’ın, Umman 
envanterinde 12 adet bulunan Jaguar uçaklarının yerini alması;
Hawk AJT’nin ise 5 adet bulunan Hawk Mk 103 uçaklarının 
yerini alması öngörülüyor. Eurofighter Typhoon’un hizmete 
girmeye başladığı 2004 yılından beri, 340’tan fazla uçak 
İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve Suudi 
Arabistan’a teslim edildi. Bu uçaklar, 160.000 saatten fazla
uçuş gerçekleştirdi. Hawk eğitim uçağı ailesinin sipariş toplamı
ise 998’e ulaştı. Eurofighter Typhoon, üretim ve pazarlama 
çalışmalarının yanı sıra gelişimine de ara vermeden devam 
ediyor. Bu kapsamda, MBDA tarafından geliştirilen Meteor
uzun menzilli havadan havaya füzesinin uçağa entegrasyonu
konusunda kilometre taşlarından birisi olan ateşleme 
denemesi de başarıyla tamamlandı. 6 Aralık’ta yapılan 
açıklamada, Eurofighter Typhoon deneme uçağının gövdesinin
arkasında bulunan ve Meteor füzesinin gövdeye yarı gömülü
olarak taşınmasını sağlayan istasyonlardan birinden bırakılan

füzenin, motorunu ateşleyerek bir fırlatışın gereklerini 
yerine getirdiği belirtildi. Meteor’un Eurofighter’a nihai 
entegrasyonunu başlatan bu deneme, QinetiQ ve MBDA’nın
destekleri ile gerçekleştirildi. Bu gelişmeler yaşanırken, 
envantere alınan ilk Eurofighter uçakları, ilk ana bakımlarına
da giriyor. BAE Systems, 5 Aralık’ta, ana bakıma alınan
ilk uçakla ilgili bilgilendirme yaptı. İngiltere Kraliyet Hava 
Kuvvetleri envanterinde bulunan ZJ921 numaralı uçak, 
1600 uçuş saatine ulaşarak, İngiltere Savunma Bakanlığı ile
BAE Systems arasında 2009 yılında imzalanan, Typhoon Göreve
Hazırlık Hizmeti sözleşmesi kapsamında, bakıma alınan ilk
uçak oldu. Uçağın dış bileşenleri, ayrıntılı olarak incelenmesine
imkân tanıyacak şekilde söküldü ve gerekli işlemlerin 
yapılmasının ardından, kullanıcısına teslim edildi. Eurofighter
Typhoon uçaklarının bakım faaliyetleri, 400 ve 800 saatlik 
dönemler uyarınca gerçekleştiriliyor. İlk 400 saati tamamlayan
uçaklar başlangıç bakımına, 800 saati tamamlayanlar 
küçük ölçekli bakıma, 1600 saati tamamlayanlar ise 
ana bakıma alınıyor.

Aralık ayında da birden
fazla ürünü ile ilgili 

sözleşmeler imzalayan Saab,
kara sistemleri kapsamında,
84 mm geri tepmesiz 
tanksavar silah sistemine ait
bileşenleri kapsayan, toplam
bedeli yaklaşık 42.300.000 lira
değerinde bir sözleşme 
imzaladığını, 6 Aralık’ta 
duyurdu. Müşterisi 
açıklanmayan sözleşmenin, 
31 Ekim’de imzalanan bir 
sözleşmenin devamı olduğu 
ve teslimatların 2013 yılında
tamamlanacağı bildirildi.
Deniz sistemleri cephesinde
oldukça faal bir ay geçiren
Saab, 13 Aralık’ta, RBS15 Mk3

füzeleri ile ilgili Almanya’dan
166.720.350 lira değerinde; 
14 Aralık’ta ise İsveç Savunma
Malzeme Kurumundan 
Tip 62 ağır torpidolarının 
güncellemesini ve diğer 
su altı sistemlerinin 
desteklemesini kapsayan
52.591.460 lira değerinde 
siparişler aldı. Ayın dikkat
çeken gelişmeleri ise 
Finlandiya ve İtalya’dan gelen
haberlerdi. Finlandiya, 
Watercat M18 AMC amfibi 
taarruz botlarında kullanılmak
üzere Saab’ın Trackfire 
uzaktan kumandalı silah 
istasyonunu seçti. 2014-2016
yılları arasında Finlandiya’ya
teslim edilecek botların her
biri, 12,7 mm makineli tüfek 
ya da 40 mm bombaatar 
taşıyan, ayrıca eş eksenli 
makineli tüfek bulunan 
Trackfire sistemleri ile 
donatılacak. Trackfire, video
izleme modülü, çift komutalı
insan-makine arayüzü ve 
yüksek performanslı algılayıcı
birimlerini de içerecek. 

Finlandiya ile imzalanan 
sözleşme, 12 adet sistemin
teslimatının yanı sıra destek ve
eğitim faaliyetlerini de içeriyor.
Bu sipariş, ATK’nın ABD 
Hükümeti için 2011 yılında 
verdiği siparişin ardından,
2’nci Trackfire siparişi olma
özelliğini taşıyor. İtalya’dan
gelen haber ise Piaggio Aero
Industries ile Saab arasında
bir çerçeve anlaşması 
imzalanması oldu. Anlaşma
kapsamında Saab, 
Piaggio Avanti II üzerinde 
şekillendirilecek deniz karakol
çözümüne gözetleme 
sistemleri entegre edecek.
Saab, 2012-2015 yılları arasında
yapacağı çalışmalarla, toplam
iki uçağa; algılayıcılar, radar,
kızılötesi kamera ve görev 
sistemini içeren bileşenleri
entegre edecek. Bu anlaşmanın

bedeli de 15,5 milyon avro 
olarak açıklandı. Hava 
sistemlerinde Aralık ayının 
gelişmeleri ise İsviçre’den
gelen bir değerlendirme 
heyetinin, Gripen F ile uçuşlar
yapması ve yine İtalya’dan
gelen bir sözleşme haberi
oldu. Gripen’ın aktif faz dizinli
radarı ile entegrasyonunu 
değerlendirme amacını 
taşıyan uçuşlar, planlandığı
gibi ve başarı ile gerçekleştirildi.
İtalya’dan gelen sözleşme 
haberi ise AgustaWestland’ın,
helikopter elektronik harp
kendini koruma sistemlerini
ve elektronik istihbarat 
sistemlerini entegre etmesi
için Saab’ı seçmesi oldu. 
Toplam bedeli 27.109.000 lira
olan sipariş kapsamındaki 
helikopter modeli ve 
son kullanıcı ülke açıklanmadı.

Eurofighter Ailesinin 
Yeni Üyesi Umman Oldu

Saab, 1 Aya Çok Şey Sığdırdı

©
M

B
D

A
©

Saab

©
Saab





Konferansa, Milli Sa-
vunma Bakanı İsmet
Yılmaz ve Ekonomi

Bakan Yardımcısı Mustafa
Sever’in yanı sıra Ekonomi
Bakanlığı, Milli Savunma Ba-
kanlığı, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM), savunma
sektörüyle ilgili vakıf ve der-
nekler ile 18 firmadan tem-
silciler katıldı.

Güç Kazandırır
Konferansın açılış oturu-
munda ilk sözü, SSI Yönetim
Kurulu Başkanı Latif Aral
Aliş aldı. SSI olarak, her
zaman “güç kazandırır” ilke-
sini vurguladıklarını, güçlü
olmak için de çalışmak, araş-
tırmak, üretmek ve ileri tek-
noloji ile üretilenleri ihraç
edebilmek gerektiğini belir-
ten Aliş, SSI’nın da bunun için
var olduğunun altını çizdi.
Konferansta amaçlarının, sa-
vunma ve havacılık sanayisi
ihracatının geleceğini birlikte
tasarlamak, vizyonunu oluş-
turmak, stratejilerini üret-
mek ve bunlar için gerekli
eylem planını oluşturmak ol-
duğunu; bu kapsamda ilk so-
rularının da “Savunma
sanayinde ihracat nereye ko-
şuyor ve nasıl koşmalı?” ol-
duğunu söyleyen Aliş,

sözlerine şöyle devam etti:
“Esas olarak sektörümüzde,
ihracata yönelik faaliyetleri-
mizde etkiyi arttırmak, uzun
vadeli yüksek ihracat hedef-
lerine ulaşabilmek amacıyla
firmalarımızın koordinasyo-
nuna yoğunlaşmamız gereki-
yor. Bunun için uğraşıyoruz.
Bir yılımızı geride bıraktığı-
mız şu günlerde, 2011 ra-
kamlarına göre, yüzde
50’den fazla ihracat artışı ya-
kaladık bile. Sektör olarak,
yıllık 1,5 milyar dolar ihracat
seviyesine koşuyoruz. Ama
2023 vizyonunu yakalayabil-
memiz, ihracatımızı oransal
olarak en fazla arttıran sek-

tör haline gelebilmemiz, 25
milyar dolar hedefine ulaşa-
bilmemiz için, daha fazla iş
birliği yapmamız ve çalışma-
mız lazım. Sektörün, dünya
çapındaki kurum ve kuralla-
rın bilinciyle Türkiye’nin çı-
karlarını esas alarak yol
alacağız. Ülkemizin dünyanın
en zorlu bölgesinde lider ola-
bilmesi için savunma ve hava-
cılık sanayi ihracatçıları
olarak büyük bir sorumlu-
lukla karşı karşıyayız. Ekono-
mik gelişme, ihracat, istihdam
artışı, teknolojik ilerleme veya
stratejik ağırlık; neresinden
bakarsanız bakın, çok kritik
bir rol üstlenmiş durumdayız.

Ülkemize sunduğumuz katkı-
ları arttırarak sürdürmeliyiz.
Sinerjimizi, iş birliği ve koor-
dinasyon içinde yoğunlaştır-
malıyız. Sayın bakanımızın
nezdinde hükümetimizin, dev-
letimizin destekleri için bir
kez daha teşekkür etmek isti-
yorum. İnanıyorum ki biz,
başta SSM olmak üzere, stra-
tejik kuruluşlarımızla koordi-
nasyonumuz ve iş birliğimiz
yoğunlaştıkça, çok daha iyi bir
geleceğe çok daha güvenle
bakabileceğiz. SSI çatısı al-
tında, biz elimizden geleni
yapmaya gayret ediyoruz. En
iyisini de yapmak için de çalış-
maya devam edeceğiz.”
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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI), 11-12 Aralık’ta, Sapanca’da düzenlediği 

“Savunma Sanayinde İhracat Nereye Koşuyor ve 
Nasıl Koşmalı?” konulu arama konferansı ile Türkiye’nin 

2023 hedefleri kapsamında savunma, havacılık ve güvenlik 
sektörlerinin ihracat rotasını çizdi. Ortaya çıkan hedefler, zorlukları itibari ile 
nasıl gerçekleştirileceği hakkında soru işaretleri oluştursa da kuşkusuz,
taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıracak nitelikteydi.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

SSI, Savunma 
İhracatının
Rotasını Çizdi
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Marka Vurgusu
Daha sonra kürsüye gelen Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, konuşmasının
başında, SSI’nın kuruluşunun
sektöre yaptığı katkıyı vurgu-
layarak Ekonomi Bakanlığına
şükranlarını sundu. Savunma
sanayisinin, rakamsal olarak
bakıldığında, çok büyük ihra-
cat rakamlarına ulaşan bir
sektör olmadığı tespitini
yapan Bayar, diğer yandan,
katma değerlerinin yüksek ol-
duğunu, ihracat rakamlarının
hızla arttığını ve SSI’nın çalış-
maları ile ihracat alanında ön-
lerinin daha da açılacağını
belirtti. Konferanstan beklen-
tilerinden de bahseden Bayar,
bugüne kadar ihracat konu-
sunda hep birlikte heyecanla
kovaladıkları işler olsa da
henüz amatörlük çıtasını aşa-
madıklarını; fuarlara katılma,
ihracat ziyaretleri gerçekleş-
tirme, tanıtım ofisleri açma
gibi faaliyetler gerçekleştir-
diklerini; fakat bunları deney
mertebesinde girişimler ola-
rak değerlendirdiğini; bunla-
rın sonuçlarını görüp daha
etkin hale getirmeleri gerek-
tiğini kaydetti. Bayar, bu sü-
reçte Ekonomi Bakanlığının
girdilerinden ve bu tür işleri

daha profesyonel yürüten
sektörlerden yararlanabile-
ceklerini, Arama Konferan-
sı’nda da ne yapmaları
gerektiği konusunu iyi takip
etmeleri gerektiğini söyledi.
Bayar, sektörden bahseder-
ken “savunma ve havacılık”
terimi kullanılsa da ihracat
açısında bakıldığında, sa-
vunma tarafında kamunun;
Milli Savunma Bakanlığı, Dış-
işleri Bakanlığı, Ekonomi Ba-
kanlığı ve diğer oyuncuların
işin içinde olmasının büyük
önem taşıdığına, havacılığın
ise ticari yönü daha ağırlıklı
olan bir alan olduğuna dikkat
çekti.
Yapılması gereken en kritik
değerlendirmenin, “Satacak
malımız var mı?” olduğunu
vurgulayan Bayar, satacak
malın Ar-Ge ve inovasyonla
olabileceğini, sektörün de bu
konuda son 10 yılda önemli bir
deneyim sahibi olduğunu, bu
sayede ihracatı konuşabildik-
lerini söyledi. Bayar, Türki-
ye’nin, kendi ürünleri
olmasına rağmen, marka sa-
yısının sınırlı olduğunu; ancak
savunma alanında ALTAY
tankı, ANKA İHA’sı, HÜRKUŞ
eğitim uçağı, MİLGEM korveti
gibi uluslararası markaları ol-

duğunu; muhatap oldukları
ülkelerin savunma bakanları-
nın ve kuvvet komutanlarının
da bu markaları ve projeleri
kendilerine sorduklarını an-
lattı. Bu noktada, iç pazarın
önemine değinen Bayar, iç pa-
zarın iyi kullanılması duru-
munda ürün ve markaların
çıkabileceğini belirtti ve ta-
bancadan örnek verdi. Ulus-
lararası marka olacak bir
tabaca yapmak üzere çalışma
başlattıkları bilgisini ileten
Bayar, Türkiye’nin ordusunun,
jandarmasının ve emniyet teş-
kilatının dünyanın en büyük-
leri arasında yer aldığını,
ürünü ve uluslararası markayı
da bu iç pazarı kullanarak or-
taya çıkaracaklarını ifade etti.

Savunma İhracatında
Hedef: 25 Milyar Dolar
ve Dünya 6’ncılığı
Açılışta kürsüye, son olarak
Ekonomi Bakan Yardımcısı
Mustafa Sever geldi. Konuş-
masına, genel ekonomik du-
rumu özetleyerek başlayan
Sever, bir gün önce açıklanan
rakama göre; büyüme hızının
yüzde 1,6’ya düştüğünü; yine
de Türkiye’nin son 12 çey-
rektir art arda büyüyen bir
ekonomiye sahip olduğunu;

bunu da en büyük pazarı olan
Avrupa Birliği resesyona gir-
miş olmasına rağmen başar-
dığını; büyümenin kaynağının
ise ihracat olduğunu; ihraca-
tın katkısı olmasaydı, ekono-
minin yüzde 1,8 oranında
küçülmüş olacağını anlattı.
Savunma sanayisi ile ilgili
ekonomik göstergelere de
değinen Sever; savunma sa-
nayisinin, tüm dünyada, 2011
yılı itibariyle 1 trilyon 750 mil-
yar dolar harcama yapılan bir
sektör olduğu; bu harcamanın
710 milyar dolarının sadece
ABD tarafından yapıldığı;
ABD’nin yıllık harcamasının
kendisini takip eden 14 ülke-
nin savunma sanayi harcama-
sından daha yüksek olduğu;
Türkiye’nin ise 17,7 milyar do-
larlık savunma harcamasıyla
dünyada 15. sırada yer aldığı
bilgilerini iletti. Sever, SASAD
tarafından yayınlanan, Türk
Savunma Sanayisi ile ilgili ra-
kamları da verdikten sonra,
son 10 yılda savunma ve hava-
cılık sanayilerinde gıpta edile-
cek atılımlar gerçekleştirilse
de bunlarla yetinmeyecekle-
rini vurguladı. 2023 yılında,
tüm dünyadaki silah ve teçhi-
zat harcamalarının 1 trilyon
doları aşacağının tahmin edil-
diğini; toplam savunma har-
camalarının ise 2,5 trilyon
dolara ulaşmasının beklendi-
ğini belirterek, hedeflerini;
dünya genelindeki ihracatın
4’te 3’ünü gerçekleştiren
ABD, Rusya, Almanya, Fransa
ve İngiltere’nin ardından 6’ncı
ülke olmak şeklinde açıkladı.
Bu hedefe ulaşmak için belir-
lenen 2023 yılı savunma ve
havacılık ihracat rakamını ise
25 milyar dolar olarak bildirdi.
Sever, SSM ve SSI’nın katkı-
ları ve sinerjisiyle bu hedef-
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lere ulaşılacağından herhangi
bir şüpheleri olmadığının
özellikle altını çizdi.
Sever, Ar-Ge’ye verdikleri
önemi ise şu sözlerle dile ge-
tirdi: “Bir hususun daha altını
çizmek istiyorum. Savunma
ve havacılık sanayisinin ol-
mazsa olmazı Ar-Ge’nin üze-
rinde şiddetle durmamız
gerekiyor. Artık firmalarımı-
zın eski usul yöntemlerle,
eski usul teknolojilerle hare-
ket etmemeleri gerekir.
Kendi özgün ve gelişen tek-
nolojimizle sektörümüzü
2023 hedeflerimize taşıma-
nın yegâne yolunun Ar-Ge ol-
duğunu düşünüyoruz. 2007
yılında 345 milyon dolar olan
Ar-Ge yatırımlarının, geçtiği-
miz yıl yaklaşık 2 katına çıka-
rak 672 milyon dolara
yükselmesinden, ülkemizin
tüm bireyleri gibi, bizler de
mutluluk duymaktayız. Sayın
Başbakanımızın önderliğin-
deki hükümetimizin, firmala-
rımızın Ar-Ge harcamalarını
sonuna kadar desteklediğini
de burada ifade etmek istiyo-
rum. Ulaştırma, Haberleşme
ve Denizcilik Bakanlığımız,
2013 yılından itibaren, uzay
ve havacılık sektöründen ge-
lecek projelere, 20 trilyon
lira hibe destek verecek ve
desteklenecek proje sayı-
sında herhangi bir sınırlama
yapılmayacak”.
Konuşmasının sonunda,
Uluslararası Rekabetçiliğin
Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ kapsamında sektörün
4 tane projeye destek verdik-
lerini hatırlatan Sever, bun-
ları;

n ODTÜ Teknokent 
Savunma Sanayi 
Platformu ve 17 üyesi ile
yürüttükleri proje,

n Ostim Savunma ve 
Havacılık Kümelenme
Projesi ve 24 üyesi ile 
yürüttükleri proje,

n Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği 
ve 13 üyesi ile yürüttükleri
proje ve

n Eskişehir Havacılık 
Kümelenme Projesi ve 
11 üyesi ile yürüttükleri
proje

olarak sıraladı. Sever, ayrıca
yeni teşvik sistemiyle sa-
vunma ve havacılık sanayi
sektörüne stratejik yatırımlar
ve öncelikli yatırımlar kapsa-
mında cazip teşvikler getir-
diklerini, stratejik yatırımlar
kapsamında; KDV istisnası,
gümrük vergisi muafiyeti, ya-
tırımın yüzde 50’sine kadar
vergi indirimi, 7 yıl sigorta
primi işveren hissesi desteği
(yatırım 6. bölgede olduğu
zaman 10 yıla çıkıyor) ve 50
milyon lira kadar faiz desteği
sağladıklarını anlattı.

Artık İhracatta da 
Bir Milli Takım Olacak
Konferansın kapanış oturu-
munda da bir konuşma yapan
Latif Aral Aliş, konferansta
üreticileri, ihracatçıları, ka-
muyu ve akademisyenleri bir
araya toparladıklarını ve bir
sinerji oluşturduklarını vur-
gulayarak, artık yalnız fut-
bolda değil, ihracatta da bir
milli takım olacağını ifade etti.
Aliş, Türkiye 2023 yılında 500
milyar dolar ihracat yapa-

caksa bunun yüzde 5’i olan 25
milyar doların savunma, ha-
vacılık ve güvenlik sektörle-
rine düşeceğini; bunun
mütevazı bir hedef olduğunu;
ayrıca 2023’de, ihracat artış
oranı en yüksek sektör olma
gibi bir hedef de koyduklarını
sözlerine ekledi. Konferansta
yapılan faaliyetleri özetleye-
rek; hedef ülkeleri sıraladık-
larını, rekabette avantajlı
oldukları alanları detayları ile
ele aldıklarını, öncelikli ürün
ve platformları konuştuklarını
ve devletin konumunu ve yeni
rol modellerini değerlendir-
diklerini anlattı. Sonuç olarak,
bir ilkler ve ilkeler toplantısı
yaptıklarına dikkat çeken Aliş,
konferansın başındaki, “Sa-
vunma sektörü nereye koşu-
yor?” sorusunun cevabının,
“Savunma sektörü zirveye ko-
şuyor” olduğunu kaydetti.
Aliş, sözlerini, benzer toplan-
tılar yapmaya devam edecek-
lerini belirterek tamamladı.

Bu Vatanı En Çok
Seven, Görevini En İyi
Yapandır
Konferansın kapanış konuş-
masını, Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz yaptı. Sa-
vunma sanayisinin özellikle-
rine değinen Dr. Yılmaz,
sektörün, yüksek teknolojiye
dayanan hassas üretim tek-
nikleri gerektirdiğine, özel ka-
lite standartlarına sahip
olduğuna, yetişmiş insan gü-
cüne ihtiyaç duyduğuna ve sü-
rekli olarak en yeni
teknolojileri kullandığına
vurgu yaptı. Sektörün, aynı za-
manda Ar-Ge çalışmalarının

kesintisiz devamına ihtiyaç
duyduğunu ifade eden Dr. Yıl-
maz, ANKA İHA’sı üzerinden
bir örnek vererek; rakipleri
daha yükseğe çıktıkça, radara
yakalanmama ya da silah ta-
şıma gibi yetenekler kazan-
dıkça, kendilerinin de ANKA’yı
hızlı bir şekilde bu alanlarda
geliştirmeleri gerekeceğini,
“Beşikten mezara kadar ilim”
sözünün savunma sanayisi
için “Beşikten mezara kadar
Ar-Ge” olarak uyarlanabile-
ceğini söyledi. Dr. Yılmaz, iç
pazarın önemine de vurgu ya-
parak, kendi iç pazarı olan ül-
kelerin savunma sektöründe
de ileride olduğuna dikkat
çekti ve ABD, Çin, Rusya ve
Fransa’yı örnek verdi. Dr. Yıl-
maz, Türkiye’nin de önemli bir
iç pazarı bulunduğunu; üretti-
ğiyle rekabet edebilir konuma
gelebilecek ender ülkelerden
birisi olduğunu ve sürekliliğin
sağlanabilmesi için dış pazar-
lara açılması gerektiğini be-
lirtti.
Dr. Yılmaz, artık hedeflerinin
daha yüksek olduğunu; bun-
dan böyle savunma sanayi-
sinde elde edilen birikimi,
sektörün uzun vadede sağlam
ve istikrarlı bir yapıya kavuş-
masını sağlayacak bir noktaya
taşımaları gerektiğini; hedefin
ise 25 milyar dolar ihracat
olarak belirlendiğini kaydetti.
Bu hedefi yakalama konu-
sunda inancının, hedefi çok
daha fazla aşacakları yönünde
olduğunu ifade eden Dr. Yıl-
maz, bu inancını destekleyen
etmenler arasında, özellikle
Körfez ülkelerinde Türki-
ye’nin sahip olduğu pazar
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avantajını vurguladı. Savunma
ürünlerini kredilendiren yeni
nesil bir kredi mekanizması
getirilmesi konusuna da deği-
nen Dr. Yılmaz, şunları söy-
ledi:
“Görüyorum ki herkesin bir
kaynak ihtiyacı oluyor. En son
Mısır’a Sayın Başbakanımızla
gitmiştik. Mısır Savunma Ba-
kanı’na bizim de savunma sa-
nayisi ürünlerimiz olduğu
söylediğimizde, sorduğu soru
şuydu: “Siz bunları kredilen-
direbilir misiniz, kredi verebi-
lir misiniz?” Biz de tabi
yanımızda Dışişleri Bakanımız
ve Ekonomi Bakanımız vardı,
elimizden geleni yapacağımızı
söyledik. Böyle bir ihtiyaç ol-
duğu kesin. Ben mevzuatı
şöyle gelmeden önce bir tara-
dım. Bu alanda hiçbir mevzuat
eksikliğimiz kesinlikle yok.
Her türlü mevzuat var. Bu-
rada, örneğin, bütün Ar-Ge
çalışmalarının bir elden koor-
dinasyonunun yapılması ge-

reklidir. Kanunda, ‘Milli Sa-
vuma Bakanlığı tek elden
yapar’ diyor. ‘Tek bir kontak
noktası olması gerekir’ diyor.
Sonuçta mevzuatta hiçbir ek-
siklik yok. Uygulamada nasıl
yol alabiliriz ona bakmak
lazım. Tabi kredi mekaniz-
ması gerekli, iletişim konu-
sunda yine şirketlerimize
destek olmak için açtığımız
savunma sanayi irtibat ofisle-
rinin işleri geliştirilmeli. Eko-
nomi müşavirleri de bu görevi
görüyor veya görmesi gerekli,
bizim onları yönlendirmemiz
lazım. Sadece bizim irtibat 
ofislerimiz de yetmeyebilir.
Dolayısıyla da hem onlar hem
bizim irtibat ofislerimiz her
yerde istihbarat ve bilgi akışını
bizim sektörümüze sağlan-
ması lazım.”
Dr. Yılmaz’ın vurgu yaptığı bir
diğer konu da iş birliği oldu.
Kamu, üniversite, sanayi ve
diğer ilgili kuruluşlar arasında
iş birliği ve koordinasyonun

sağlanması ve arttırılması ge-
rektiğini belirten Dr. Yılmaz,
bunun, kaynak israfına yol açıl-
maması için de önem taşıdı-
ğına dikkat çekti. Bu
kapsamda, Türk Silahlı Kuv-
vetlerine ait tesislerde yedek
parça ve malzeme üretilme-
mesini, bu üretimin özel sek-
töre kaydırılmasını da
bakanlığının öncelikleri ara-
sında saydı.
Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Önümüzdeki dö-
nemde de sektörümüzün tüm
paydaşlarının iş birliği içeri-
sinde, koordinasyon içerisinde
daha çok çalışarak, daha çok
başarı elde edeceğine inan-
ması gerekir. Güzel bir söz
var, hep söylüyorum: ‘Bu va-
tanı en çok seven, görevini en
iyi yapandır’. Dolayısıyla her-
kes bulunduğu noktada 
görevini en iyi yaparsa bir
takım halinde, hem Türkiye’ye
hem de savunma ve havacılık
sektörünü aldığımız noktadan

çok iyi bir noktaya götürürüz
diye düşünüyorum.”

Önemli Tespitler,
Zorlu Hedefler
İki gün süren konferans, bir
anlamda Türk Savunma Sa-
nayisinin kendini dinlediği,
bugüne kadar yaptıklarını de-
ğerlendirdiği ve geleceğini
çizdiği bir etkinlik oldu. Kon-
feransta önemli tespitler ya-
pıldı, bunlarla ilgili eylem
maddeleri çıkartıldı ve sektö-
rün önüne zorlu hedefler ko-
nuldu. Kamuoyuna açıklanan
konferans sonuçlarına göre;
2023 yılında dünyanın ilk 10
ekonomisi arasına girmeyi ve
ihracatını 500 milyar dolara
çıkartmayı hedefleyen Türki-
ye’nin, savunma, havacılık ve
güvenlik sektörlerine düşen
pay, 25 milyar dolarlık ihracat
olarak belirlendi. Savunma
sanayisi özelinde ise dünya
genelinde ihracat sıralama-
sında 6’ncılık hedefleniyor.



Orta Çağ ve Yeni
Çağ’ın surlarla çev-
rili şehirlerinde

geçen savaşlar, modern
çağda, yerini şehirlerden
uzakta gerçekleşen savaş-
lara bırakır. Birinci Dünya
Savaşı’nın Avrupa’da cere-
yan eden muharebeleri de
genel olarak kırsal alanda
gerçekleşen siper savaşları
şeklinde olur. Savaşın şe-

hirlere yönelmesi duru-

munda bulunan çözüm; ya
bu şehirlerin boşaltılması
ya da açık şehir ilan edil-
mesi ve bu sayede sivil ka-
yıpların ve yıkımın önüne
geçilmesidir.
Şehirler, modern tarihte,
savaşan orduların uzak
durduğu ve olabildiğince
kaçındığı bir savaş alanıdır.
Bu durumun nedenleri ara-
sında; şehir muharebeleri-
nin sebep olduğu yüksek

asker ve sivil kayıpları, çok
uzun sürmeleri, şehre veri-
len ağır hasar ve genellikle
sonucun belirsiz olması sa-
yılabilir.
Ancak bütün bu zorluklara
rağmen; tarihte, yine de
şehir savaşlarını görmekte-
yiz. Askeri açıdan baktığı-
mızda, şehirler, aşağıdaki
sebeplerle bir muharebeye
sahne olmuşlardır:
n Politik, sembolik, 

ekonomik ya da 
propaganda amaçlı,

n Başka bir hedefin yolu
üzerinde olmaları ve 
çevrelerinden dolaşma
imkânı olmaması,

n Bir iletişim ya da 
ulaşım merkezi olmaları,

n Direniş veya asimetrik
savaş odağı haline gelen
bir şehrin, bu unsurlardan
arındırılması.

Şehirleşen Dünya
İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında, dünya nüfusunun
yaşam şeklindeki en önemli
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değişikliklerden birinin, artan
bir şekilde şehirlerde yaşa-
maya başlanması olduğunu
görürüz. Öyle ki 20. yüzyıl,
dünya nüfusunun çoğunluğu-
nun şehirler dışında yaşadığı
son yüzyıl olarak anılmaktadır.
Bu durum, hem yeni şehirle-
rin ortaya çıkması hem de
mevcut şehirlerin hızla büyü-
yüp, genişlemesi olarak ken-
dini gösterir. 1900 yılında,
dünya nüfusunun yüzde 14’ü
şehirlerde yaşarken; bu
rakam, 1950’de yüzde 30’a,

2008’de ise yüzde 50’ye yük-
selmiştir. 2050’de, bu oranın
yüzde 70’e yükseleceği tah-
min edilmektedir.
Az gelişmiş veya gelişmekte
olan ülkelerde de son 30
yılda bu oranın giderek art-
tığı görülmektedir. Çatışma,
barışı koruma operasyonları
ve savaşların cereyan et-
mesi muhtemel görülen bu
ülkelerdeki şehirleşme ar-
tışı, şehir muharebelerinin
de artışının sinyalini ver-
mektedir.
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Şehir (meskûn mahal) muharebelerinde tank ve zırhlı araçların 
kullanımının mercek altına alındığı bu makalede, İkinci Dünya Savaşı’ndan
başlayarak günümüze kadar cereyan eden önemli bazı şehir muharebeleri
incelenecek ve taktikler üzerinde durulacaktır. Yazının son kısmında ise
tank ve zırhlı araçların şehir muharebelerine uygunluğu 
ve bu araçların şehirlerde etkin şekilde kullanımı 
için gerekli değişiklik ve yenilemeler incelenecektir.

Beton Ormanın 
Dar Geçitlerinde Savaş: 

Şehir Muharebelerinde
Tank ve Zırhlı Araçların

Kullanımı
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Şehir Savaşlarının 
Nedenleri ve Zorlukları
Düzenli ordular, geleneksel
olarak yukarıda ifade edilen
sebeplerle şehirlerde savaştan
kaçınmışlardır. Ancak mecbur
kalınan durumlarda, savaşlar
şehirlere taşınmıştır. İkinci
Dünya Savaşı’ndaki Aachen,
Berlin ve benzeri şehir muha-
rebeleri, bu mecbur kalınan
durumlara birer örnektir.
Ancak Stalingrad, bunlardan
ayrılmaktadır. Stalingrad, Hit-
ler ve Stalin arasında bir pro-
paganda savaşı olmuştur.
Bugünün şartlarında ise mo-
dern silahlarla donanmış ve
teknolojik üstünlüğe sahip
güçlü bir orduya karşı konvan-
siyonel muharebede kazanma
şansı olmayan taraf, savaşı
şehre çekerek aşağıdaki so-
nuçlara ulaşmaya çalışır:
n Düşmanın manevra ve

ateş gücü üstünlüğünü 
ortadan kaldırmak,

n Ağır ve beklenmedik 
kayıplar verdirerek, güçlü
tarafın kamuoyundaki 
kayıplara karşı 
tahammülsüzlüğünü 
kullanmak,

n Sivil kayıplar verdirerek
dünya kamuoyunda
tepki oluşturmak,

n Muharebe süresini 
uzatarak karşı tarafı 
yıldırmak.

Şehir muharebesinde, net
olarak tanımlanan bir cephe
hattı olmadığı gibi; taarruz
edilebilecek kanatlar da yok-
tur. Karşı taraf, genellikle
pusu ve vur-kaç taktikleri uy-

gular. Muharebeler uzun ve
hem can kaybı hem de lojistik
açıdan yıpratıcıdır.
Yine şehirlerde cereyan eden
asimetrik muharebelerde,
zayıf taraf kazanmaya çalış-
maz. Sadece yenilmemeye
çalışır. Amaç muharebeyi
uzatıp daha kanlı hale getire-
rek (Grozni, 1994) güçlü tara-
fın yıpranmasına neden
olmak ve vazgeçmesini sağ-
lamaktır.
Güçlü taraf için ise kazana-
mamak, bir nevi kaybetmek
anlamına gelir. Gerek istediği
sonuca ulaşamayan gerekse
kendi kayıpları ve sivil halkta
oluşan kayıplar ve medyanın
şehirdeki yıkımı görüntüle-
mesi, güçlü tarafın kendi ka-
muoyunda bile desteğini
kaybetmesine yol açabilir.
Şehir muharebesi, üç boyutlu
bir ortamda gerçekleşir. Yük-
sek binalar, keşif ve gözet-
leme ve havan atış desteği
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ABD ve müttefiklerinin 2003 yılında
Irak'a müdahalesi ile başlayan
süreçte, M1 Abrams, şehir içinde 
tank kullanımının en önemli 
örneklerinden birisi haline geldi.

İkinci Dünya
Savaşı'nın sonunda
gerçekleşen Berlin
Muharebesi'nde
tanklar da rol aldı.



için atış kontrol noktaları ola-
rak kullanılır. Yine yüksek bi-
nalar, keskin nişancılar için
tercih edilen konuşlanma
yerleridir. Bir muharebe es-
nasında bu binalar, ya kontrol
altına alınmalı ya da etkisiz
hale getirilmelidir. Binaların
bodrum katları, kanalizasyon
ve kablo tünelleri ise sokak-
lar ve binalar arasında hızlı ve
emniyetli şekilde geçiş için
kullanılan geçitlerdir. Bu ge-
çitlerin de kontrol altında tu-
tulması gerekir.
İnceleyeceğimiz 1994 Grozni,
Çeçenistan muharebesinde
Ruslar, yıllarca süren çatış-
malarda, Grozni’nin yer altı
geçitlerini ele geçirmeyi ve yok
etmeyi başaramamışlardır ve
bu geçitler, Çeçenler tarafın-
dan etkinlikle kullanılmıştır.
Şehir savaşının gerektirdiği
lojistik destek ihtiyacı da yıp-
ratıcı seviyelerdedir. Takım
ya da bölük seviyesinde bir

piyade birliği, şehirdeki bir
çatışmada, otuz ile altmış da-
kika içerisinde, mühimmatını
tamamen tüketebilir. Bu
değer, konvansiyonel bir ça-
tışmaya göre, iki ila üç kat
kadar yüksektir. Bu durum,
birliklere, sık sık ve ateş al-
tında ikmal yapılması gerek-
sinimini ortaya çıkartır. Bir
piyade taburunun, şehir mu-
harebesindeki günlük lojistik
ihtiyacının ağırlığı, 30 ile 50
ton arasında değişmektedir.
Bu rakam, mekanize piyade
için ise iki kat daha fazla ola-
bilmektedir.

Tankların 
Şehir Muharebesinde
Kullanımı
İlk bakışta tanklar, şehir mu-
harebeleri için iyi bir seçim
olarak görülebilir. Yüksek
ateş güçleri vardır ve üstün
zırh korumasına sahiptirler.
Ancak, tankların muharebe
sahasındaki üstünlüklerinin
asıl kaynağı, taktik manevra
yetenekleridir.
Şehir şartlarında cereyan
eden muharebeler gibi asi-
metrik savaş koşullarında ise
zırhlı birliklerin, konvansiyo-
nel muharebedeki gibi, hızla
düşmana taarruz ederek onu
savunmaya çekilmeye zorla-
yıp; ardından da kanatlardan
taarruz ederek hızlı bir zafer
kazanma şansları yoktur.
Şehir ortamı, tankların en
önemli yeteneklerinden biri
olan manevra özelliklerini or-
tadan kaldırır.
Tanklar, dar şehir ortamında,
özellikle ana silahlarının uzun
namlusu (M1 Abrams ve Leo-
pard 2’nin L/44 topu 5,28 m;
Leopard 2A6+’nın L/55 topu
6,6 m) nedeniyle kuleyi dön-
dürmekte sıkıntı yaşarlar.
Yine, genellikle -10 ile +20
derece arasında olan kule
yükseliş zarfı, ana silahın, bi-
naların üst katlarına ve bod-
rum seviyelerine karşı
kullanımını kısıtlar.
Tankların 120 mm’lik ana
silahları, esas olarak yine
tankları imha etmek üzere
tasarlanmıştır. 

www.savunmahaber.com



Dolayısıyla kullanılan mü-
himmat, temelde, yüksek
korumalı zırhları delmek
için etkilidir. Ancak şehir
muharebesinde ihtiyaç olan
mühimmat, yüksek infilaklı
ve personele karşı etkili
olan mühimmatlardır. Asi-
metrik ve şehir muharebe-
leri nedeniyle, son yıllarda,
birçok ana muharebe tankı-
nın mühimmat envanterine,
genel amaçlı yüksek infilaklı
ve personele karşı şarapnel
etkili mühimmatlar da gir-
meye başlamıştır.
Bu olumsuzluklara rağmen,
tankların, eğitimli ve tecrü-
beli personel tarafından ve
uygun taktikler ile kullanıl-
dıklarında, şehir muharebe-
sinde başarıyı getirdiklerinin
yakın tarihteki çeşitli örnek-
leri de mevcuttur. Tabii bu
durumun tersine ilişkin ör-
nekler de tarihin sayfalarında
yerini almıştır.
Piyade, şehir ortamına sızma
konusunda başarılıdır; ancak
yetersiz korumaya sahiptir.
Piyade birlikleri, sınırlı otono-
miye sahiptir ve taarruzdan
savunmaya hızla geçmeleri
zordur. Tanklar ise yukarıda
belirtildiği üzere, yüksek zırh
koruma seviyesi ve ateş gü-
cüne sahiptir. Ancak, şehir
ortamında gizlenmeleri zor-
dur ve yakın mesafeden yapı-
labilecek yoğun tanksavar
atışlarına karşı zayıftır. Yine
yanlar, arka ve üst kısımla-
rından gelecek ateşe karşı
korumaları da düşüktür.
En ciddi tehditlerin pusular,
el yapımı patlayıcılar, keskin
nişancılar, RPG yağmuru ve
havan atışlarından oluştuğu
şehir ortamında, tanklar ve
zırhlı muharebe araçları,
mutlaka piyade ile birlikte, bir
takım olarak kullanılmalıdır.
En yalın ifade ile şehirdeki
yalnız bir tank, ölü bir tank
demektir.
Zırhlı muharebe aracı
(ZMA)’lar da tanklar ile ben-
zer şekilde, şehir muharebe-
sinde doğru kullanıldığında
etkili bir güç çarpanı olarak
ortaya çıkmaktadırlar.

Tarihe Bakış: 
Şehir Muharebesinde
Tanklar
Tankların kullanıldığı birçok
şehir muharebesi olmakla
beraber, bu kısımda en dik-
kate değer örnekler incele-
necektir. Tarihsel sırada
ilerlersek, ilk olarak İkinci
Dünya Savaşı’na gidip, Al-
manya’nın Aachen şehrine
bakacağız.

Aachen, 1944
İkinci Dünya Savaşı, şehir
muharebeleri açısından
dönüm noktasıdır. Savaşın
başında, ordular, motorize
birlikleri kullanarak, hızlı ta-
arruzlar gerçekleştirirler.
Bazı şehirler, bu esnada
topçu atışlarına sahne olsa da
genellikle birlikler, hızlarını
kaybetmemek için şehirlerin
etrafından dolaşmayı tercih
ederler.
Ancak savaş ilerledikçe, özel-
likle 1942 sonrasında, şehir-
lerin de savaş alanı haline
gelmeye başladığını görürüz.
1944 yılının Ekim ayında,
Amerikan birlikleri, Alman
birlikleri tarafından güçlendi-
rilmiş mevzilerle donatılan
Aachen şehrine saldırırlar.
Tanklarla desteklenen küçük
piyade birlikleri, bazukalar ve
alev makinaları ile teçhiz
edilmiştir. Tankların önünde
ilerleyen piyadeler, tanklara

karşı en büyük tehdit olan,
Alman piyadesi tarafından
kullanılan Panzerfaust silah-
larına karşı tankları koru-
maktadır. Tank ve piyade
takımı, birlikte şehir içeri-
sinde ilerlerken, piyade tara-
fından keşfedilen düşman
mevzileri de tankların üstün
ateş gücü ile etkisiz hale ge-
tirilmektedir.
Şehre saldırıyı gerçekleştiren
birlik sadece bir alay büyük-
lüğünde olmasına rağmen,
şehir 9 gün gibi kısa bir sü-
rede ele geçirilir. Görece
küçük bir birlik bile piyade ile
tankların birlikte hareket et-
mesi sayesinde, bir şehir mu-
harebesini kısa sürede
kazanmayı başarmıştır. Bu
üstün performans, temel ola-
rak, şehir ile ilgili önceden
yapılan detaylı istihbarat ça-
lışmaları, dikkatli planlama,
birliklerin tecrübeli olması ve
tanklar ile piyadenin birlikte
kullanılması ile açıklanmak-
tadır.

Lübnan, 1982
Bu muharebe, mekanize ve
teknolojik olarak ileri ve ka-
yıplara karşı hassas bir ordu
ile konvansiyonel ve asimetrik
iki farklı rakibe karşı, şehir or-
tamında yapılan bir savaş ola-
rak tarihte yerini alır.
Muharebe, İsrail Ordusu ile
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)
ve Suriye birlikleri arasında
cereyan eder. O dönemde
FKÖ, iyi finanse edilen ve Sov-
yet Bloku ve batı menşeli çe-
şitli tanksavar silahları ile
teçhiz edilmiş bir gerilla or-
ganizasyonudur. Suriye or-
dusu ise büyük oranda Sovyet
Bloku tarafından teçhiz edil-
miş düzenli bir ordudur.
Savaş, İsrail’in, FKÖ’yü Lüb-
nan’dan çıkartmak amacıyla
Lübnan’a girmesi ile başlar.
Kırsal alanda gerçekleşen
çatışmalar olmakla beraber,
bu yazı açısından önem taşı-
yan kısmı Tire, Sayda ve Bey-
rut şehirlerinde yapılan
muharebelerdir.
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Irak'ın Telafer şehrinde
devriye görevi icra eden 
bir M1 Abrams tankı

İsrail, Lübnan'da, 
Merkava tanklarını 
başarı ile kullandı.





İsrail ordusu, o dönemde,
Merkava ve M60 ana muha-
rebe tankları; M113 personel
taşıyıcılar ve M163 Vulcan 20
mm gatling topuna sahip
kundağı motorlu uçaksavar
araçları ile donatılmıştır. Yine
zırhlı birliklere eşlik eden, pi-
yade ve topçu birlikleri bulun-
maktadır.
İsrail birlikleri, şehir muhare-
belerinde, ilk olarak şehri ku-
şatır ve şehre giriş ve çıkışları
kontrol altına alır. Ardından,
birden fazla koldan şehrin
derinliğine taarruz başlar.
Tank ve piyadeden oluşan
birlikler, sokaklarda ilerle-
meye başlarlar. Bir direniş ile
karşılaşıldığında, piyade ve
tanklar birlikte hareket ede-
rek mevzilere etkili bir ateş
gücü ile saldırır. Gerekti-
ğinde, şehrin hemen dışında
bulunan topçu birliklerinden
de ateş desteği alınır.
Tank ve piyadenin bu ortak sal-
dırısı, karşılarında bulunan
hafif piyade güçlerinden olu-
şan birlikler için, başa çıkıl-
ması son derece zor bir durum
oluşturmaktadır. FKÖ birlik-
leri, çok sayıda RPG-7 roketa-
tarına sahip olmakla beraber,
piyadenin koruduğu tanklara
karşı, bu silahları etkili olarak
kullanamamıştır. Yine tahkim
edilmiş FKÖ mevzileri, koru-
masız piyadeye karşı çok etkili
olabildiği halde, tankların yük-
sek ateş gücü ile kısa sürede
etkisiz hale getirilmiştir.

İsrail Birlikleri, karşılarındaki
direnişin etkinliğine bağlı ola-
rak, zaman zaman tanklar pi-
yadenin önünde olacak
şekilde ilerlerken; daha zayıf
ateş gücüne sahip tehdit or-
tamlarında, piyadeler tankla-
rın önünde ilerlemişlerdir.
Lübnan’da tespit edilen 
bir diğer önemli bulgu da
M113 araçlarının, şehir muha-
rebesindeki beka yetersizlik-
leridir. İlave zırh ile
donatılmamış M113 araçları,
şehir ortamında RPG ve ağır
makinalı tüfek atışlarına karşı
yeterli korumaya sahip olma-
dıkları için, ağır kayıplar veril-
mesine neden olmaya
başlamış ve hızla ön cephe
hattından çekilip, sadece lojis-
tik görevler için kullanılmış-
lardır. Bu durum, İsrail’in,

tank şasisi üzerinden gelişti-
rilmiş ağır zırhlı personel taşı-
yıcılar (Achzarit, Nagmachon,
Namer) üzerine yoğunlaşma-
sında etkili olmuştur.

Grozni, 1995
Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve
Baltık devletlerinin birlikten
ayrılmasını takiben, Çeçenis-
tan da otonomi isteğini ortaya
koyar. Buna karşılık, Yeltsin
başkanlığındaki Rusya, bölge-
deki otoritesini yeniden kur-
mak için, Çeçenistan’a
müdahale etmeye karar verir.
Dudayev başkanlığındaki Çe-
çenistan’ın başkenti Grozni,
Rusların müdahalesinin oda-
ğını oluşturmaktadır. Amaç;
başkanlık sarayını ele geçirip,
Çeçen direnişçileri Grozni’den
temizlemektir.

Rus ordusu, Soğuk Savaş dö-
nemine göre, gerek eğitim
gerekse teçhizatın durumu
açısından oldukça kötü du-
rumdadır. Buna rağmen,
23.800 kişiden oluşan üç ordu
grubu, Grozni harekâtı için
görevlendirilir. 80 adet T-72
ve T-80 tankı, 208 adet BMP2
ve BMD paletli ve BTR70 te-
kerlekli aracından oluşan
ZMA gücü ve 182 adet top,
şehrin dışındaki toplanma
noktasına konuşlandırılır.
Bu Rus kuvvetinin karşısındaki
Çeçenler ise 15.000 kişilik bir
direniş gücüne sahiptir. Çe-
çenlerin 30 adet Grad 
roketatar, çoğunluğu kullanım
dışı 50 tank, yine birçoğu kul-
lanılamaz durumda 100 adet
ZMA’sı vardır. 1994 yılının son
gününde, Ruslar şehrin etra-
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ABD, zırhlı muharebe aracı denemeleri kapsamında 
İsrail'in Namer aracını da Fort Bliss'te test etti.

M113 gibi zırhlı araçların 
beka yetersizlikleri, İsrail’in,

tank şasisi üzerinden geliştirilmiş
ağır zırhlı personel taşıyıcılar üzerine

yoğunlaşmasında etkili oldu.
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fını çevirirler ve şehre hâkim
tepeleri tutarlar. 131. Motorize
Piyade Alayı, başkanlık sarayını
ele geçirmek için hızla şehre
girer. Ruslar, karşılarında fazla
bir direniş göstermeyecek ve
sadece silahsızlandıracakları
bir takım düzensiz çeteler bek-
lemektedir. Öyle ki; askerler,
BTR ve BMP araçlarından çık-
madan, konvoy şeklinde iler-
lemektedir.
Çeçenler ise 15 ila 20 kişilik
avcı timleri şeklinde organize
olmuşlardır. Bu takımlar da
kendi içerisinde 5 ya da 6 ki-
şilik ekiplere ayrılmaktadır.
Her ekipte, bir adet RPG-7
veya RPG-18 tanksavar silah-
çısı, bir makinalı tüfekçi, bir
mühimmat taşıyıcı ve bir kes-
kin nişancı bulunmaktadır.
Çeçenler, kendi şehirlerini
çok iyi bilmektedirler ve bina-
lar arasında geçiş için, yer altı
tünellerini ve ara sokakları
kullanmaktadırlar. Rus bir-
likleri ise şehir operasyonları

için gerekli detaylı haritalara
sahip değildir.
Rus konvoyu şehirde ilerler-
ken Çeçenler de konvoya pa-
ralel ve arkasından olmak
üzere, iki koldan konvoyu
takip etmektedir. Konvoy ta-
kipçileri, el telsizleri ile pu-
suyu kuracak ekipleri
bilgilendirmektedir.
Durumdan habersiz Rus kon-
voyu baskına uğrar ve konvo-
yun ilk ve son araçları hızla
imha edilir. Ardından Çeçen-
ler, sistematik bir şekilde
konvoyu yok etmeye başlarlar.
Kısa süre sonra, 131. Motorize
Piyade Alayı’ndaki 120 araç-
tan, geriye sadece 18’i kalır.
Alayın, neredeyse tüm subay-
ları ve 1000 kişilik personeli-
nin yarısı kaybedilmiştir.
Kantimir Tümeni’ne ait bir tank
birliği de tren istasyonu civa-
rında baskına uğrar ve kısa sü-
rede imha edilir. Sağ kalanların
tamamı esir alınır. Birkaç
sokak ileride, bir paraşütçü

birliği kuşatılmıştır ve ümit-
sizce yardım beklemektedir.
Grozni muharebesinin başlan-
gıcı, Ruslar açısından tam bir
hezimettir. Modern sayılabile-
cek, tank ve zırhlı araçlara
sahip bir kuvvetin, yanlış tak-
tikler ve eğitimsizlik sonucu,
bir şehir muharebesinde kısa
sürede imha edilmesi, şehir
savaşlarının tehlikesini gözler
önüne serer. Bu büyüklükte
bir birliğin, şehir ortamı dı-
şında, bu kadar kısa sürede,
hafif piyade tarafından imha
edilmesi çok düşük ihtimalle
gerçekleşebilecek bir olayken,
Grozni örneğinde görüldüğü
gibi şehir muharebesinde ko-
laylıkla olabilmektedir.
Ruslar, Grozni’de, Çeçenler
tarafından uğratıldıkları bu
hezimetin ardından toparla-
nırlar ve takip eden 2 yıl bo-
yunca, Grozni’de çatışmalar
sürer. Ruslar, Grozni’de taş
üstünde taş bırakmama poli-
tikasıyla şehri büyük oranda

yeryüzünden silseler de
Çeçen direnişi devam eder.
1996 yılında, Yeltsin, zafer elde
ettiklerini ileri sürerek orduyu
Çeçenistan’dan çeker.
Grozni’de Ruslar, şehir mu-
harebesinde nelerin yapılma-
ması gerektiğini gösteren bir
performans sergilerler.
Grozni’den birçok ders çı-
kartmak mümkündür:
- İstihbaratın ve 

eğitimin önemi,
- Piyade ve tank ve 

ZMA’ların doğru 
şekilde kullanımı,

- Tank ve zırhlı araçların,
şehir muharebesinin 
getirdiği ilave tehdit 
ortamına uygun olarak
güçlendirilmesi,

- Şehrin dar sokaklarında 
birliklerin ilerlemesini 
önlemek amacıyla yapılan
engellerin temizlenmesi
için zırhlı istihkâm 
araçlarının kullanımı,

bunlardan en önemlileridir.



Felluce, 2004
2003 yılında, Bağdat’ın Ame-
rikan birliklerine teslim ol-
masından sonra başlayan
direnişte, Felluce, direnişin
en kanlı şekilde devam ettiği
şehir haline gelmiştir.
Şehri direnişçilerden temizle-
mek için yapılan küçük çap-
taki harekâtların başarıya
ulaşamamasının ardından,
Amerikan güçleri, büyük ve
etkili bir operasyonla şehri ta-
mamen temizleme kararı alır.
Amerikan Kara Kuvvetleri ve
Deniz Piyadelerinden oluşan
yaklaşık 10.000 kişilik ABD
birliğine, 2000 kişilik bir güçle
Irak ordusu da destek ver-
mektedir. Gerek Amerikan
Kara Kuvvetleri birlikleri ge-
rekse Deniz Piyadeleri, güçlü
bir zırhlı araç desteğine sahip-
tir. Zırhlı araçlar; M1A2 
Abrams tankı ve M2A3 Bradley
ZMA’ları ve Deniz Piyadeleri-
nin AAV-7A1 amfibi araçların-
dan oluşmaktadır.
Harekât planına göre; şehrin
kordon altına alınmasını taki-
ben, birlikler, Felluce’nin ku-
zeyinden güneyine doğru
saldırıya geçeceklerdir. Sal-
dırı öncesindeki birkaç
günde, sivillerin şehri boşalt-
ması için çağrılar yapılacak
ve belirli rotalar üzerinde, si-
villerin güvenle geçişi için

noktalar oluşturulacaktır.
Şehrin tüm sokaklarının ta-
ranması ve direnişçilerden ve
yaptıkları silah ve mühimmat
yığınaklarından arındırılması
amaçlanmaktadır. Harekât-
tan önceki aylarda, yoğun bir
istihbarat çalışması yapılır.
Şehre sızan özel kuvvetler,
insansız hava araçları ve uydu
görüntüleri kullanılarak şe-
hirdeki durum net bir şekilde
ortaya konur.
8 Kasım 2004 tarihinde, 
4 Deniz Piyadesi ve 2 Kara
Kuvvetleri taburu şehre gi-
rerler. Tanklar, piyadelerin
önünde olacak şekilde iler-
leme başlar. Saldırı yüksek
bir tempoda ilerlemektedir.
Temponun yüksek tutulma-
sındaki amaç; karşı tarafı
hazırlıksız yakalayarak sü-
rekli savunmada kalmalarını
sağlamaktır.
Tank ve ZMA’lar, cadde ve so-
kakların iki yanına yayılacak
şekilde ilerlemekte ve bu sa-
yede, her araç sokağın karşı
tarafındaki kanatçısını des-
teklemektedir. Tanklar ile
birlikte ilerleyen piyade,
tankların pusuya düşürülme-
sini engellemekte ve tanklar
da piyade tarafından tespit
edilen mevzileri yüksek ateş
gücü ile etkisiz hale getir-
mektedir. Silahlarını tanklara

göre daha fazla yükseltebilen
ZMA’lar da büyük fayda sağ-
lamaktadır. İstikam birlikleri
de ilerleyişe destek vermekte
ve karşılaşılan engelleri orta-
dan kaldırmaktadır.
Temizlenen cadde, sokak ve
blokların tekrar direnişçiler
tarafından ele geçirilmesini
engellemek amacıyla birlik-
ler bu bölgelere yerleştiril-
mektedir.
16 Kasım’da, şehir tamamen
temizlenmiş ve emniyetli ola-
rak ilan edilmiştir. Harekât
esnasındaki kayıplar; 38
Amerikan askeri ve 6 Irak as-
kerine karşı 1200 ila 2000
arasında direnişçidir. Felluce
harekâtı, bu büyüklükte bir
şehre göre, çok düşük kayıp-
lar ve büyük bir etkinlikle
gerçekleştirilmiştir.

Tanklar ve ZMA’ların
Şehir Muharebesi için
Hazırlanması
Şehir muharebelerinin en dik-
kate değer özelliği, tehdidin
dört bir yandan; hatta yukarıdan
veya aşağıdan gelme ihtimali-
dir. Bu durum, geleneksel ola-
rak ön 60 derecelik yay içerisine
tekabül eden kısımlarında en
fazla korumaya sahip tanklar ve
ZMA’lar için büyük bir risk kay-
nağıdır. Şehir muharebelerinde
yoğun olarak kullanılan mayın

ve el yapımı patlayıcı (EYP)’lar,
tank ve ZMA’lar için en ciddi
tehditlerden biridir. Şehirde sa-
vaşın getirdiği bu çok yönlü teh-
dit ortamı, zırhlı araçların, ilave
zırhlarla korunmasını gerektir-
mektedir. Özellikle araçların
yan ve arka kısımlarının ilave
zırhlarla korunması, son yıl-
larda yoğun olarak uygulan-
maktadır.
Güdümlü ve güdümsüz tank-
savar mühimmatları, şehir
savaşı ortamında yoğun 
şekilde kullanılmaktadır. 
Bu mühimmatların hemen
hemen tamamında, bir ya da
birden fazla çukur imlalı harp
başlıkları kullanılır.
Günümüzde, güdümlü mü-
himmatlardan Rus yapımı
Metis-M ve Kornet’in; gü-
dümsüz mühimmatlardan ise
neredeyse tüm dünyada
yoğun şekilde kullanılan RPG
serisi mühimmatların kulla-
nıldığını görmekteyiz. RPG-7,
330 mm civarında RHA zırh
delici etkiye sahipken; tan-
dem harp başlıklı RPG-29 750
mm kalınlığa kadar RHA zırh-
ları tahrip yeteneğine sahip-
tir. Diğer yandan, Kornet ve
benzeri güdümlü tanksavar
mühimmatları, 1 m’den fazla
RHA zırh delme yeteneğine
sahiptir. Özellikle ardı ardına
sevk edilen RPG’ler, şehir or-
tamında sıkışmış bir zırhlı
araç için ölümcül sonuçlar
doğurabilmektedir.
Günümüzde, tanksavar mü-
himmat tehdidine karşı üç
ana çözüm uygulanmaktadır.
Bunlardan birincisi reaktif
zırh çözümü; ikincisi ise kafes
zırh uygulamasıdır. Her ikisi
de çukur imla jeti oluşumunu
ve düzgünlüğünü bozarak si-
lahın etkinliğini azaltmak
prensibiyle çalışırlar. Ancak
şehir ortamında reaktif zırh
kullanımı, zırhın içerdiği pat-
layıcı nedeniyle tanklar ile
birlikte ilerleyen piyade için
büyük tehlike oluşturur.
Tanksavar mühimmata karşı
etkili üçüncü yöntem ise son
yıllarda üzerinde yoğun şe-
kilde çalışılan aktif koruma
sistemleridir. Bu sistemler,
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temel olarak; mühimmatın
hedef araca çarpmasından
önce, araç üzerinden sevk
edilen bir önleyicinin, gelen
mühimmatı önlemesi veya
yörüngesini değiştirmesi
prensibine göre çalışırlar.
Rafael firmasının Trophy, IMI
firmasının Iron Fist, ADS fir-
masının AMAP-ADS, Saab fir-
masının LEDS-150 ve Rus
Arena sistemleri, hard kill
olarak tanımlanan bu tür aktif
koruma sistemlerine birer
örnek olarak verilebilir.
Yine kızılötesi ve lazer gü-
dümlü mühimmatlara karşı
kullanılan karıştırma ve ya-
nıltma esasına göre çalışan
ve soft kill olarak tanımlanan
aktif koruma sistemleri de
mevcuttur. Ancak bu sistem-

ler, RPG tipi mühimmatlara
karşı etkisizdir.
Tank ve ZMA’ların şehir orta-
mında bir diğer eksiklikleri,
yakın ve çevresel görüş ola-
naklarının yetersiz olmasıdır.
Bu araçlarda mevcut çevre-
sel görüş yeteneği, genelde
araç komutanı ve nişancı ka-
pağının etrafına yerleştiril-
miş, birkaç adet optik
periskoptan ibarettir. Yine
kulede bulunan nişancı elek-
tro-optik sistemi kuleye sabit
olup, ancak kulenin yan
eksen hareketi ile bakış açısı
değiştirilebilir.
Bu eksiklikler, konvansiyonel
zırhlı birlik harekâtı esna-
sında bir sorun teşkil etmez-
ken; şehrin labirent
şeklindeki dar sokaklarında,

araç mürettebatının nere-
deyse kör bir şekilde ilerle-
mesi sonucunu doğurur.
Çevresel görüş eksikliği,
araca yanlardan ya da arka-
dan yapılan saldırıların zama-
nında tespitini de engeller;
aracı RPG, yapışkan mayın ve
molotofkokteyli gibi tehdit-
lere açık hale getirir.
Çevresel görüşün geliştiril-
mesi için çeşitli elektro-optik
sistemler kullanılmaktadır.
Bunlar, aracın arkasına ve
yanlarına bakan gündüz
görüş, düşük ışık veya termal
kameralardan oluşmaktadır.
Bu sayede mürettebat, so-
kaklarda ilerlerken yüksek
oranda çevresel farkındalığa
sahip olmaktadır. Bağımsız
elektro-optik komutan peris-

kopları, yine tankın etkin kul-
lanımına büyük katkı sağla-
maktadır.
Çevresel farkındalığı artır-
maya yönelik bir diğer yete-
nek de akustik veya optik atış
tespit sistemleridir. Bu sis-
temler, uygulandığı aracı
hedef alan bir atış olduğunda,
mürettebata, atışın yapıldığı
noktanın araca göre yönünü,
menzilini ve yerden yüksekli-
ğini göstermektedir.
Şehir muharebesinde, özel-
likle tankların ateş gücü eri-
şimi ve etkinliğinin arttırılması
yönünde uygulamalar yapıl-
maktadır. Bunlardan biri, tan-
kın ana silahının şehirde de
etkin şekilde kullanılabilmesi
için, yüksek infilaklı, termoba-
rik ve personele karşı etkili
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M1028 120 mm şarapnel 
etkili mühimmat, tankların

yakın menzilde (200-500 m)
piyadeye karşı savunması 
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şarapnel içeren mühimmatın
1999 yılında başlayan

geliştirme çalışmaları, 
Kore yarımadasında 

ortaya çıkan ihtiyaçtan 
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Rafael firmasının Trophy aktif koruma sistemi
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mühimmatların kullanımıdır.
Bu mühimmatlardan, özelikle
M1028 anti-personel tipi dik-
kate değerdir. 
Tanklara karşı kalabalık pi-
yade gruplarının saldırıları ve
RPG baskınları gibi durum-
larda kullanılmak üzere ge-
liştirilen bu mühimmat, adeta
saçma dolu bir av fişeği gibi
davranmaktadır. Mühimma-
tın içerisindeki 1150 adet
tungsten parçacık, namluyu
terk eder etmez, 1400 m/s
hızla saçılmaya başlamakta
ve 500 m menzil içerisinde,
çok büyük tahribata yol aç-
maktadır. M1028, aynı za-
manda yığma duvar ve duvar
arkasındaki personel ve hafif
araçlara karşı da yüksek et-
kinliğe sahiptir.
Asimetrik savaşta, tankın ana
silahı, sahip olduğu yüksek
tahrip gücü nedeniyle harici
hasara sebep olma riski taşı-
maktadır. Bu sebeple, şehir
muharebelerinde, tanklara,
ana silah ile eş eksenli monte
edilmiş ve araç içerisinden
elektro-mekanik olarak ko-
muta edilen bir adet 12,7 mm
ağır makinalı tüfek uygula-
ması yapılmaktadır. Bu silah,
özellikle tekli atıma ayarlan-
makta ve tankın çok gelişmiş
nişancı optikleri ve balistik
bilgisayarı sayesinde, şehirde
konuşlanan keskin nişancı-
lara karşı çok etkili bir şe-
kilde kullanılmaktadır.
Tanklarda, komutan ve dol-
durucu tarafından kullanılan
kule üstü makinalı tüfekler,
şehir muharebesinde, müret-
tebat için büyük risk oluştur-
maktadır. Bu silahları
kullanmak için aracın dışına

çıkan mürettebat, keskin ni-
şancıların hedefi haline gel-
mektedir. 
Şehir muharebesinde büyük
fayda sağlayan bu silahların
emniyetle kullanılabilmesi
için, uygulanan iki çözüm bu-
lunmaktadır. Bunlardan bi-
rincisi; bu silahların
çevresinin kalkanlı kupolalar
ile çevrilmesi ve bu sayede,
silahı kullanan personelin
korunmasıdır. Diğer bir
çözüm ise kule üzerine ko-
mutan tarafından kullanılan
bir uzaktan komutalı silah is-
tasyonu entegre edilmesidir.
Bu sayede, mürettebat, araç
içerisinden çıkmadan, hedef
arama ve gerektiğinde yük-
sek isabet oranıyla hedefleri
ateş altına alma yeteneği ka-
zanır. Tank üzerine entegre
edilen uzaktan komutalı silah
istasyonlarının bir diğer

avantajı da ana silahın görece
düşük yükseliş açısına
oranla, bu sistemlerin 50 ile
60 derece arasında yükseliş
yapabilmesi ve bu sayede bi-
naların üst katlarını ateş al-
tına alabilmesidir.
Şehir muharebesinde, tank
ve ZMA’ların piyade ile bir-
likte harekâtı icra etmeleri
gerekir. Bu amaçla tank ve
piyadenin koordinasyonunu
geliştiren uygulamalar önem
arz etmektedir. Şehir orta-
mında piyadenin tank ile ha-
berleşme olanağını arttıran
bir çözüm de tankların arka
kısmına monte edilen iç ha-
berleşme telefonudur. Bu
sayede tank ile birlikte iler-
leyen piyade, hedef bilgilerini
ve hareket koordinasyonunu
tank komutanı ile bu tele-
fonu kullanarak gerçekleşti-
rebilir.

Tankların egzozlarından yayı-
lan yüksek ısı da birlikte iler-
ledikleri piyade takımı
açısından tehlike yaratmakta-
dır. Bu amaçla şehir ortamına
girmeden önce tankların
egzoz çıkışlarına yönlendirici
uygulaması yapılması da şehir
harekâtları için düşünülmesi
gereken önlemlerden biridir.
Tank ve ZMA’ların ön kısım-
larına dozer bıçağı uygula-
ması, şehir muharebesinde
karşılaşılan engellerin aşıl-
ması konusunda büyük fayda
getirmektedir.
ZMA’ların da şehir muhare-
belerinde etkinliğinin arttırıl-
ması için yapılan çalışmalar,
tanklar ile benzerdir. Te-
melde ilave zırh, reaktif zırh
veya kafes zırh uygulamaları
ve karın altı güçlendirmeleri,
araçların beka kabiliyetlerini
arttırmaktadır.
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ZMA’ların sahip olduğu orta
kalibre otomatik toplar, nam-
lularının tanklara göre ol-
dukça kısa olması, şehir
muharebesi şartlarına daha
uygun etkinlikte olmaları ve
yükseliş zarflarının çok daha

geniş olması nedeniyle etkin
bir ateş gücü sunarlar. Son
yıllarda ZMA kulelerinin de
üzerlerine uzaktan komutalı
silah istasyonları ve bağımsız
komutan periskoplarının en-
tegre edildiğini görmekteyiz

(M2A3; Spz Puma; Norveç
CV9030 Modernizasyonu).
Rusya ve İsrail ordularının
şehir muharebelerinde kulla-
nılmak üzere ağır zırhlı per-
sonel taşıyıcı (ZPT) araçlar
geliştirmişlerdir. Genellikle

ana muharebe tankı şasileri
üzerine geliştirilen ve kulenin
devreden çıkartılması ile 15-
20 ton kadar hafifleyen bu
araçlarda, tasarruf edilen
ağırlık, ilave zırh olarak de-
ğerlendirilmektedir. Bu sa-
yede, konvansiyonel ZPT’lere
göre çok yüksek koruma se-
viyesine sahip araçlar ortaya
çıkmaktadır. İsrail’in son yıl-
larda hizmete almaya başla-
dığı Namer aracı, Merkava 4
tankı şasisi üzerinden gelişti-
rilmiştir. 60 tonluk ağırlığıyla
dikkat çeken Namer, 12 per-
sonel taşıyabilmektedir.
Ruslar, Grozni’deki tecrübeleri
üzerine, T-72 tankı şasisi kul-
lanan BMPT ZMA’sını gelişti-
rirler. Tank destek aracı olarak
sınıflandırdıkları BMPT aracı,
aslen yüksek korumalı ve art-
tırılmış ateş gücüne sahip bir
ZMA olarak değerlendirilebilir.
Grozni’de Ruslar, tankların
silah yükseliş açılarının binala-
rın üst katlarına erişmeyi ba-
şaramaması nedeniyle ZSU-23
ve benzeri kundağı motorlu
uçaksavar araçlarını bu
amaçla kullanmışlardı. 
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Ruslar, Grozni’deki
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Ancak bu araçların da zırh
korumalarının yetersiz ol-
ması, büyük sıkıntı yarat-
mıştır. BMPT bu ihtiyaçlara
cevap vermek üzere gelişti-
rilmiştir. Araç, 2 adet 30 mm
otomatik top; 4 adet yüksek
infilaklı, şarapnel etkili, ter-
mobarik veya tanksavar
harp başlıkları taşıyan gü-
dümlü füze ve iki adet 
30 mm bombaatar olmak
üzere, çok yüksek bir ateş
gücüne sahiptir.
Amerikan ordusu da M1 Ab-
rams tankları ve M2 Bradley
ZMA’larını, yukarıda anlatılan
şehir muharebesine uygun
yeteneklerle donatmak
üzere, çeşitli modernizasyon
programları başlatmıştır. Bu
çalışmanın sonucunda geliş-
tirilen kitlerle donatılmış
araçlar; M1A2 SEP TUSK
(Tank Urban Survivability Kit)
ve M2A3 BUSK (Bradley
Urban Survivability Kit) olarak
sınıflandırılmıştır.

Sonuç
Şehir ortamında savaş, tek-
nolojik olarak ileri ve daha
büyük bir orduya sahip düş-
mana karşı konvansiyonel
olarak savaşma yeteneği ol-
mayan devlet ve gruplar için
çekici bir taktik olmuştur ve
gelecekte de bu şekilde
devam edecek gibi görün-
mektedir. 
Bu zorlu ortamda, kazan-
manın yolu, piyade ile bir-
likte tank ve ZMA’ların
etkili şekilde kullanımı ve
bu araçların, şehir ortamı

için gerekli yeteneklerle
donatılmalarından geç-
mektedir. Tanklar ve zırhlı
araçlar, tarihte birçok kez
olduğu gibi, değişen muha-
rebe sahası koşullarına her

zaman adapte olmayı ba-
şarmışlardır. Birinci Dünya
Savaşı’nın siper savaşların-
dan, İkinci Dünya Savaşı’nın
yüksek tempolu zırhlı mu-
harebelerine ve Orta Do-

ğu’nun dar sokaklarına
kadar tanklar ve zırhlı araç-
ların, gerek taktik gerekse
teknolojik olarak değişimini
sürdürmüş ve beraberinde
de başarıyı getirmişlerdir.
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Tasarlandığı 1970’li yıl-
larda, savaş uçağı tekno-
lojisinde önemli yenilikleri

temsil eden F-16, aradan geçen
zamanda aviyonik, elektronik
harp ve radar sistemlerinin
güncellenmesi ile hep güncel
kalmayı başardı. Bu güncelle-
melere, gövde üstü harici
yakıt tankları ve iki kişilik mo-
dellerde, kokpitten kuyruğa
kadar uzanan ek aviyonik böl-
mesi ile yapısal genişlemeleri
de ekleyen F-16, yetenekle-
rini, çift motorlu daha büyük
savaş uçaklarının görev ala-
nına doğru genişletti. Tüm bu
güncellemeler, F-16’yı mev-

cut kullanıcılarının sadık kal-
dığı ve yeni modellerini de si-
pariş ettiği bir uçak haline
getirdi. Bu kullanıcıların ara-
sında yer alan Türkiye, 
F-35’lerini beklerken, muha-
rip savaş uçağı filosuna 
30 adet gelişmiş Blok 50 mo-
deli F–16 katarak ve mevcut
F-16 uçaklarını ise gövde
üstü harici yakıt tankı dışında,
yeni alınacak uçaklara yakın
bir konfigürasyona getirerek,
modern hava gücü olma id-
diasını sürdürmeyi amaçlıyor.
11 Aralık’taki tören, Türk
Hava Kuvvetlerinin bu mo-
dernizasyon çalışmasının ilk

adımı olan 30 adet yeni 
F-16’nın, sonuncusunun da
teslim edilmesini müjdeliyordu.

2. En Büyük 
F-16 Üreticisi: TUSAŞ
Törende ilk konuşmayı,
TUSAŞ Uçak Grup Başkanı
Özcan Ertem yaptı. Bu tesli-
mat ile birlikte, TUSAŞ’ın tes-
lim ettiği F-16 sayısının 308’e
ulaştığı ve Lockheed Mar-
tin’den sonra en çok F-16’yı
üreten firmanın TUSAŞ ol-
duğu bilgilerini ileten Ertem,
uçağı ürettikleri projeleri;
Türk Hava Kuvvetleri için ger-
çekleştirdikleri Peace Onyx I,
II ve IV ile Mısır Hava Kuvvet-
leri için gerçekleştirdikleri

Peace Vector IV olarak sıra-
ladı. Ele aldıkları son F-16
üretim projesi olan Peace
Onyx IV’te tüm teslimatlarını,
planlanan tarihin öncesinde
yaptıklarını; bazı durumlarda
birkaç ay erken teslimat
yapma başarısı gösterdikle-
rini ve havacılık endüstrisinin
genel performansı göz önüne
alındığında, bu performansın
kayda değer olduğunu vurgu-
layan Ertem, TUSAŞ’ta 
yürüttükleri 120’den fazla
sözleşmeye rağmen, F-16’nın
özel bir yere sahip olduğunu
ifade etti.
Ertem’in üzerinde durduğu
bir diğer konu da gelecekteki
çalışmalar kapsamında, F-16
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ÖZEL HABER

F-16 Üretimi Tamam: 
TUSAŞ, Rotayı 
Modernizasyona Çevirdi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2010’lu yıllardaki hava gücünün arttırılması 
amacıyla başlatılan; 30 adet gelişmiş Blok 50 modeli F–16 uçağı tedarikini 
içeren ve sözleşmesi 2007 yılının Nisan ayında imzalanan Peace ONYX IV projesi 
kapsamında üretilen son uçak, 11 Aralık’ta düzenlenen törenle teslim edildi. 
Böylece, 1987 yılında başlayan ve kesintilerle de olsa günümüze kadar 
devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerindeki 
F-16 üretim dönemi de kapanmış oldu. Açılan yeni sayfa ise Türk ve müttefik 
hava kuvvetlerinin F-16 uçaklarının modernizasyonunu içeriyor.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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uçaklarının yapısal ve aviyo-
nik modernizasyonu oldu.
Bugüne kadar Türk, Ürdün ve
Pakistan Hava Kuvvetleri için
yaklaşık 400 adet F-16’yı mo-
dernize ettiklerini; yaklaşık
100 uçak daha modernize
edeceklerini; bu çalışmalara
yönelik 400 kişilik yetişmiş
personelleri bulunduğunu ve
aynı anda 60 uçak üzerinde
çalışabilecek kapasiteleri ol-
duğunu anlattı. Tüm bu yete-
nek ve kapasiteleri ile F-16
modernizasyonu konusunda
Lockheed Martin’in önde
gelen iş ortağı olmayı amaç-
ladıklarını belirten Ertem,
dünya üzerindeki yaklaşık
4500 F-16 için yapılacak çalış-
malarda yer almak istedikle-
rini kaydetti. Ertem, sözlerini,
bu törenin, gelecekteki yeni
teslimatların başlangıç nok-
tası olmasını umduklarını
vurgulayarak tamamladı.

TUSAŞ, Kurucularının
Vizyonunun 
Ötesine Geçti
Törende Lockheed Martin
adına konuşmayı, F-16 / F-22
Entegre Muharip Uçak Grup
Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü Jeff Babione yaptı.
Lockheed Martin’in Türkiye
ile ilişkilerinin, yaklaşık 60 yıl
önce, T-33 Shooting Star jet
eğitim uçakları ile başladı-
ğını; daha sonraki yıllarda, 
F-102 Delta Dagger, F-104
Starfighter, C-130 Hercules
ve F-16 ile devam ettiğini an-
latan Babione, TUSAŞ’ın ku-

rulması ile ilişkilerinin çok
daha derinleştiğini söyledi.
TUSAŞ’ın, F-16 üretiminde
yeteneklerini kademe ka-
deme arttırdığını belirten Ba-
bione, bugün TUSAŞ’ın,
üretimin her safhasında kabi-
liyetli ve tecrübeli hale geldi-
ğini vurguladı. Babione,
TUSAŞ’ın, kurucularının viz-
yonunun ötesine geçerek,
gerek askeri gerekse sivil ha-
vacılıkta küresel bir oyuncu
haline geldiğini ifade etti ve
TUSAŞ’la iş birliklerini devam
ettirme konusundaki istekle-
rini dile getirdi.

Savunma Sanayisi
Görev Başında
Törende son konuşmayı, Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yar-
dımcısı Serdar Demirel yaptı.
Projenin, Türk Hava Kuvvet-
lerinin kırıma uğrayan F-16
uçaklarının yerini alacak
uçakları üretmek ve filodaki
uçak sayısını arttırarak, mo-
dernizasyon çalışmaları sıra-
sında faal uçak sayısını
dengelemek amaçlarını taşı-
dığını hatırlatan Demirel,
projenin bütçesi içinde ve za-
manında tamamlanmasından
duydukları memnuniyeti dile
getirdi. Projede Türk firmala-
rının katkılarını sıralayan De-
mirel, 3. uçaktan itibaren
nihai montajın TUSAŞ’ta ger-
çekleştirildiğini; TEI’de de 42
adet F110 motorunun monta-
jının gerçekleştirildiğini be-
lirtti. Ayrıca, ABD Hükümeti
ve Lockheed Martin’den,

uçakların yazılımlarının
bakım kabiliyetinin sağlan-
masına dair söz aldıkları ha-
berini de tören katılımcılarına
iletti. Demirel, sözlerini pro-

jenin tüm paydaşlarına te-
şekkür ederek tamamladı.
Tören, plaket takdimi, toplu
fotoğraf çekimi ve kokteyl ile
sona erdi.
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F-16 Modernizasyon
Pazarında TUSAŞ’a 
Her Zaman Yer Olacak
Tören sonrasında, Özcan Ertem ile kısa bir söyleşi yapma fırsatı da
bulduk. F-16 üretiminin tamamlanması ile üretim kadrosundaki 
elemanlarını, “F-16 Modernizasyonu Seri Montaj” projesine 
kaydırdıklarını belirten Ertem, her bir uçak üzerinde yaklaşık 
9 ay süren çalışmaları içeren bu projenin 2014 ortasında
sonuçlanacağını; 2013 yılı boyunca, 55-56 uçak ortalaması ile
çalışacaklarını söyledi. Ertem, yetişmiş insan gücünün ve düşük
maliyetlerinin, F-16 modernizasyon çalışmalarında kendilerine
avantaj sağladığına dikkat çekerek, F-16 modernizasyon pazarında
TUSAŞ’a her zaman yer olacağını ifade etti. İş geliştirme 
çalışmaları ile ilgili sorumuza verdiği cevapta ise; modernizasyon
projeleri için fikrin ortaya çıkmasından sonra, sözleşme aşamasına
kadar en az 2-2,5 yıl geçtiğini, şu anda görüşmekte oldukları 
4-5 aday ülke olduğunu, sonuç almaları için en az 1 senelik bir 
zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

TUSAŞ Uçak 
Grup Başkanı
Özcan Ertem

Lockheed Martin 
F-16 / F-22 Entegre
Muharip Uçak Grup
Başkan Yardımcısı

ve Genel Müdürü
Jeff Babione

Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı 

Serdar Demirel
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ASELSAN, bugüne kadar
gerçekleştirdiği proje-
lerde kazandığı tec-

rübe ve bilgi birikiminin
desteğiyle, güncel hava teh-
ditlerine karşı etkin bir sa-
vunma gerçekleştirilmesini
sağlayacak yer konuşlu hava
savunma sistemlerinin milli
imkânlarla geliştirilmesine
yönelik çalışmalarını, çok
katmanlı hava savunma yapı-
sında kesintisiz bir şekilde
sürdürüyor (Şekil 1).
Günümüzde ASELSAN, nam-
lulu silahlara ve füzelere da-

yalı hava savunma sistemleri-
nin temel bileşenleri olan 
algılayıcılar, komuta kontrol,
atış kontrol ve haberleşme

alt sistemlerini tamamen
milli imkanlarla geliştiriyor;
sistem seviyesi entegrasyon
ve proje yönetimi yetenekleri

ile de dünyanın hava sa-
vunma sistem çözümleri
üreten önde gelen kuruluş-
ları arasında yer alıyor.

ANALİZ

Kara Birliklerinin 
Güvencesi Yer Konuşlu 

Hava Savunma Sistemleri
İçin ASELSAN Çözümleri

Şekil 1: ASELSAN sistemleri ile oluşturulan 
katmanlı hava savunma sistemlerinin, 
temsili olarak bir arada gösterimi

ASELSAN, kurulduğu günden bu yana, planlı ve disiplinli 
çalışma yöntemi ve nitelikli insan kaynağı ile tasarım 
ve geliştirme yeteneklerinin yurt içinde kazanılmasına
büyük önem verdi. Bu ilke doğrultusunda yürütülen özverili
çalışmaların meyvelerinden birisi de hava savunma 
alanında kazanılan tecrübe ve bilgi birikimi oldu.
ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı
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ASELSAN 
Hava Savunma 
Komuta Kontrol 
Sistemleri
Güncel hava tehditleri; uçak-
lar, helikopterler, balistik fü-
zeler, havadan karaya
füzeler, seyir füzeleri, roket-
ler ve insansız hava araçları
gibi ana kategoriler altında;
farklı özelliklere sahip, geniş
bir yelpazeye yayılıyor. Teh-
ditlere karşı, silah ve algıla-
yıcı alt sistemleri arasında
eşgüdümün etkin şekilde
sağlanması, Hava Savunma
Komuta Kontrol Sistemle-
ri’nin görev tanımı içinde yer
alıyor. Bu kapsamda, hava
savunma alt bileşenlerinin
birbirleriyle ilişkilerini ve bu
ilişkide komuta kontrol sis-
temlerinin rolünü özetleyen
“Hava Savunma Modeli”,
Şekil 2’de görülüyor.
Muharebe sahasında eşgü-
dümün sağlanabilmesi ama-
cıyla hava savunma komuta
kontrol sistemlerinin, taktik
sahada yer alan diğer komuta
kontrol sistemleriyle (ateş
destek, manevra, istihbarat
vb.) sınır ötesinde yapılacak
ortak bir harekâtta, NATO
sistemleri ile uyum içinde ça-
lışması büyük önem taşıyor.
Belirtilen gereksinimler göz
önünde bulundurularak, tak-
tik alandaki hava savunma
komuta kontrol faaliyetlerini
icra etmek üzere tasarlanmış
bir komuta kontrol ve bilgi
sistemi olan Hava Savunma

Erken İkaz ve Komuta Kontrol
Sistemi (HERİKKS), ASELSAN
tarafından milli olarak geliş-
tirilerek, 2001 yılında Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı)
envanterine girdi.

HERİKKS, taktik sahadaki
hava savunma unsurları
(hava savunma harekât mer-
kezleri, silah ve radar sistem-
leri) arasında, telsiz ortamı
üzerinden, iletişim ve komuta
kontrol amaçlı bir bilgisayar
ağı kurarak söz konusu un-
surlar arasında gerçek za-
manlı bilgi paylaşımını
destekliyor. HERİKKS bünye-
sinde bulunan komuta kont-
rol unsurları, kısa sürede
doğru karar alınmasına

imkân tanıyarak, hava sa-
vunma görevinin, eşgüdüm
içerisinde ve etkin şekilde
gerçekleştirilmesini sağlıyor.
HERİKKS, 2001 yılından 
bu yana K.K.K.lığı ve 2008 yı-

lından bu yana da Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı hava
savunma birlikleri tarafından
kullanılıyor. HERİKKS yete-
neklerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalar da ara verilmeden
yürütülüyor. 
2008 yılında başlatılan ve
2012 yılında tamamlanan ça-
lışmalar sonucunda, ilave ve
gelişmiş özelliklere sahip
HERİKKS unsurları, K.K.K.lığı
envanterine girdi.

HERİKKS, hâlihazırda envan-
terde bulunan sistemler ile bir-
likte, envantere önümüzdeki
yıllarda katılacak olan alçak ve
orta irtifa hava savunma sis-
temlerinin tek bir şemsiye al-

tında sevk ve idaresine de
imkân tanıyacak. Şekil 3’te gö-
rüldüğü gibi, HERİKKS’in mer-
kezde yer aldığı katmanlı hava
savunma yapısı ve diğer kuv-
vetler ile entegrasyon yetenek-
leri sayesinde, etkin ve vurucu
bir hava savunma sistemi
oluşturulabiliyor. Böylece,
Türkiye, HERİKKS projesi ile
hava savunma komuta kontrol
yazılımı ve donanımı geliştiren
sayılı ülkeler arasına girmeyi
başardı.

Şekil 2: Hava Savunma Modeli

Şekil 3: HERİKKS
genel yapısı
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ASELSAN 
Hava Savunma 
Füze Sistemleri
Savunma sanayimiz ve ASELSAN
için dönüm noktalarından
olan diğer bir proje ise 
Kaideye Monteli Stinger
(KMS) Sistemi geliştirme pro-
jesidir (Şekil 4).
KMS sistemlerini geliştirme ve
seri üretim çalışmalarını başa-
rıyla gerçekleştiren ASELSAN,
bu projeden edindiği bilgi 
birikimi ve tecrübeyle; 
Leopard I tankları için Vol-
kan Atış Kontrol Sistemi,
Fırtına Atış Kontrol Sistemi
ve Stabilize Makinalı Tüfek
ve Top Sistemleriyle kendi-
sine, uluslararası pazarda

söz sahibi olduğu ve rekabet
ettiği yeni faaliyet alanları
yarattı.
KMS Projesi geliştirme döne-
minin başında yurt dışından
tedarik edilen birçok alt sis-
tem, süreç içerisinde yerlileş-
tirilerek yurt içi katma değer
artırıldı ve yerli savunma sa-
nayisinin güçlendirilmesine
büyük katkı sağlandı. Mevcut
durumda, KMS sistemlerinin
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nde
başarıyla kullanılması, diğer
ülke ordularının da dikkatini
çekti ve farklı zamanlarda ger-
çekleştirilen KMS test atışla-
rına, çeşitli ülkelerden ve
NATO bünyesinden katılım
sağlayan heyetler, sistemlerin
performansını yakından göz-
lemledi. 

TSK envanterinde görev
yapan KMS sistemlerinin bir
benzeri olan KMS Hollanda
Sistemi’nin Hollanda Silahlı
Kuvvetlerine satışının ger-
çekleştirilmesi, teslimatları-
nın başarıyla tamamlanması
ve yüksek düzeyde kullanıcı
memnuniyetinin sağlanması
ise KMS’nin başarısının ulus-
lararası arenada da somut-
laşmasını sağladı (Şekil 5).
Çeşitli ülkelerin hava sa-
vunma füze sistemi taleple-
rine hızlı ve etkili şekilde
yanıt verilebilmesi için
ASELSAN, KMS sistemlerinin
değişik versiyonlarının gelişti-
rilmesine, prototiplerinin üre-
tilmesine ve uluslararası
platformlarda tanıtımlarının

yapılmasına yönelik çalışma-
larını sürdürüyor. Bu amaçla
Kaideye Monteli IGLA Sis-
temi de ASELSAN ürün yel-
pazesine katıldı.
ASELSAN, TSK’nın hava sa-
vunma ihtiyacının milli ola-
rak karşılanması için
HERİKKS ve KMS ile başla-
dığı yola alçak ve orta irtifa
füze sistemlerinin de gelişti-
rilme çalışmaları ile devam
etmektedir. Alçak ve Orta İr-
tifa Hava Savunma Füze Sis-
temi Projeleri füzeler,
radarlar, elektro-optik algı-
layıcılar, komuta kontrol ve
atış kontrol alt sistemleri
gibi birçok kritik alt bileşeni
bünyesinde barındıran, kar-
maşık sistemlerdir.

ANALİZ
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Şekil 5: Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) ve
Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)’nin temsili resimleri

Şekil 4: ASELSAN KMS sistemlerinden ATILGAN (solda) ve Hollanda ordusu için üretilen KMS sistemi (sağda)
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Söz konusu sistemlerin 
milli imkânlarla geliştirilme-
sine yönelik çalışmalar, 
ASELSAN’ın önderliğinde sür-
dürülüyor. Sistemlerde kulla-
nılacak füzeler ROKETSAN
sorumluluğunda geliştiril-
mekte olup füzenin arayıcı
başlığı ve yer sistemi ile ileti-
şimini sağlayan veri bağı da
ASELSAN tarafından gelişti-
rilmektedir. (Şekil 5).
Proje kapsamında, HERİKKS ile
entegrasyonu da sağlayacak
Komuta Kontrol / Atış Kontrol
Merkezi ve Füze Fırlatma Plat-
formları da geliştiriliyor.

Kundağı Motorlu Hava
Savunma Top Sistemi
Son yıllarda, özellikle hava
araçlarından atılan çeşitli tip-
teki mühimmata karşı koyabil-
mek ve askeri üs veya
kampların asimetrik yakın
hava tehdidine karşı savunul-
ması amacıyla -mühimmat
teknolojilerindeki gelişmelerin
de katkısıyla- hava savunma
top sistemleri önem kazandı.
Geliştirme çalışmaları sürdü-
rülen Kundağı Motorlu Hava
Savunma Top Sistemi
(KMHST)’nin de temel görevi,
zırhlı mekanize birliklerin hava
savunmasını, bu birlikler ile
birlikte hareket ederek her
türlü arazi koşulunda gerçek-
leştirmek olacak. Sistem, hava
savunmasını gerçekleştireceği
birliklere uyumlu hareket ka-
biliyetinin sağlanması ama-
cıyla zırhlı paletli bir taşıyıcı
araca entegre edilecek.
KMHST takımları, tüm diğer
K.K.K.lığı unsurları ile bütün-

lüğün sağlanması ve kaynak-
ların en verimli şekilde değer-
lendirilebilmesi için HERİKKS
koordinasyonunda görev ya-
pacak (Şekil 6). 
HERİKKS’in de ASELSAN tara-
fından yurt içinde geliştirilmiş
olması, sistemler arasındaki
uyumun en üst düzeyde ol-
masını sağlayacak ve böylece
yeni geliştirilen hava sa-
vunma sistemlerinin mevcut
hava savunma şemsiyesine
kolaylıkla entegre edilmesine
olanak tanıyacak.

Ateş İdare Cihazı 
ve 35 mm Çekili Hava
Savunma Toplarının
Modernizasyonu
K.K.K.lığı envanterinde bulu-
nan 35 mm çekili hava sa-
vunma toplarının kontrolü,
hâlihazırda D-IX radar sis-
temi tarafından yapılıyor.
Uzun yıllardır görev yap-
makta olan söz konusu siste-
min yerini alacak olan güncel
teknolojiye sahip Ateş İdare
Cihazı’nın milli imkânlarla
geliştirilmesine yönelik çalış-

malar, KMHST projesi ile bir-
likte ASELSAN tarafından yü-
rütülüyor.
Ateş İdare Cihazı (AİC), 35
mm çekili hava savunma top-
ları ile Çekili Alçak İrtifa Hava
Savunma Füze Fırlatma Sis-
temi (ÇAİHSFFS)’nin atış ve
komuta kontrolünü üstlene-
cek. AİC, komuta kontrol ve
atış kontrol fonksiyonlarını
gerçekleştirecek donanımın
yanı sıra arama radarı, takip
radarı, elektro-optik sensör-
ler ve haberleşme unsurlarını
içerecek (Şekil 7).
AİC, HERİKKS hava savunma
şemsiyesine, D-IX sistemleri-
nin mevcut durumuna naza-
ran daha geniş olanaklarla
entegre olacak; bu sayede
diğer hava savunma unsur-
ları ile etkin koordinasyon
imkanı sağlanacak.
AİC tarafından kontrol edilecek
olan 35 mm çekili hava sa-
vunma topları, güncel hava
tehditlerine karşı etkinlik dü-
zeyinin artırılması amacıyla
ASELSAN tarafından ayrı bir
proje kapsamında modernize

ediliyor. Geliştirme çalışmala-
rının tamamlanmasının ardın-
dan AİC, Modernize Çekili
Toplar ve ÇAİHSFFS ile birlikte
alçak irtifa hava savunmasının
etkin şekilde gerçekleştirilme-
sine önemli katkı sağlayacak.

Algılayıcılarda da
ASELSAN
Makalenin giriş bölümde de
belirtildiği gibi algılayıcılar,
hava savunma modelinde çok
önemli bir güç çarpanı olarak
yer alıyor.
Orta menzilli hava savunma
radarı KALKAN, K.K.K.lığının
HERİKKS sisteminin ana
arama radarı olarak kullanıl-
mak üzere, Milli Savunma
Bakanlığı ile ASELSAN ara-
sında 2003 yılında imzalanan
sözleşme kapsamında, özgün
olarak geliştirildi (Şekil 8).
Dünyadaki yüksek yetenekli
modern radarlarla rekabet
edebilecek yetenekteki bu
radar, 4 yıl gibi, bu alanda çok
kısa sayılabilecek bir sürede
tamamlanıp; uzun süren kap-
samlı laboratuvar ve sahra
testlerinden geçirildikten
sonra, 25 Aralık 2008 tari-
hinde, Türkiye’nin ilk özgün
hava savunma radarı olarak
TSK kullanımına alındı.

Uluslararası İş Birliği
ASELSAN, alçak ve orta irtifa
hava savunmasına yönelik
milli sistemler geliştirme ça-
lışmalarının yanı sıra Birleşik
Arap Emirlikleri ihtiyacı kap-
samında üretilmekte olan
Patriot Uzun Menzilli Hava ve
Füze Savunma Sistemi’nin
ana bileşenlerinden birisi
olan “Anten Mast Grubu”
(AMG) (Şekil 9) sisteminin
nihai entegrasyon ve test
sorumlusu olarak görev alı-
yor. Dünyanın önde gelen
savunma firmalarından 
Raytheon ile birlikte yürütü-
len bu çalışma ile ASELSAN,
bir Patriot sistemi ana bileşe-
ninin ortak geliştirmesi ve
son ürün entegrasyonu kap-
samında, Raytheon firması-
nın ilk uluslararası iş ortağı
oldu.

Şekil 6: KMHST 
Silah Sistemi Aracı (solda) 

ve KMHST Komuta 
Kontrol Aracı (sağda)

Şekil 7: AİC takımı



ASELSAN 
Geleceğe Hazır
Kuruluşunun 37’nci yılını
kutlayan ASELSAN, haber-
leşme sistemleri ile başla-
dığı faaliyet serüvenine, daha
sonra pek çok alanın yanı
sıra hava savunma sistemle-
rini de dahil etti. ASELSAN,
bugün, hava savunma sis-
temleri alanındaki yaklaşık
25 yıllık tecrübesi ile Tür-
kiye’deki lider konumunu
uluslararası pazarlara da ta-
şımış durumda.
Mevcut yetenekleri ile
alçak ve orta irtifadaki
namlulu silahlara ve füze-
lere dayalı hava savunma
sistemlerinin temel bile-
şenleri olan radar, komuta
kontrol, atış kontrol, ha-
berleşme alt sistemlerini
tamamen milli imkânlarla
geliştiren ASELSAN, aynı
zamanda, hava savunma
sistemlerinin sistem sevi-
yesi tasarımı, üretimi, en-

tegrasyonu ve testi konu-
sunda gerekli tüm yetenek-
lere de sahiptir.

ANALİZ

Şekil 9: Patriot AMG
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Bugün, dünya genelinde,
herhangi bir sınıftan in-
sansız hava aracı (İHA)

tasarlayıp üreten ülkeleri sıra-
lamaya kalksak, oldukça ka-
barık bir liste ile karşı karşıya
kalırız. Diğer yandan, plat-
formu, motoru ve faydalı yükü
kendisi tasarlayan ve üreten
ülkeler listesindeki ülke sayısı
ise bir elin parmaklarını geç-
mez. Özellikle ANKA ile aynı
sınıftaki İHA’lar söz konusu ol-
duğunda, motor konusunda,
sadece birkaç tane seçeneği-
niz olabilir. Bu alanda, 4 sene
sonra 3. bir seçenek daha ge-
lecek ve bu seçeneğin adresi
de TEI olacak.
OİMGP, ANKA’nın elektrik,
elektronik ve mekanik arayüz-
leri ile uyumlu ve uçağı isteni-
len performans seviyesine
çıkartabilecek, pistonlu bir
havacılık motorunun geliştiril-
mesini kapsıyor. Gerek sivil
gerekse askeri standartlara
göre geliştirilecek ve sertifiye

edilecek motor, askeri kulla-
nımın yanı sıra genel havacılık
uygulamalarında da kullanıla-
bilecek; diğer bir deyişle in-
sanlı uçaklara da entegre
edilebilecek.
Projenin imza töreninde ilk
sözü, SSM Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi Dairesi İleri Malzeme-
ler ve Enerji Projeleri Grup Mü-
dürü Gökhan Uçar aldı. Proje ile
MALE (Medium Altitude Long
Endurance / Orta İrtifa Uzun
Havada Kalış) İHA platformları-
nın bir alt sistemi olan ve yurt
dışından temininde ihracat kı-
sıtlamalarına tabi tutulabilen

havacılık motorunun, TEI ön-
derliğinde yerli firmalar tarafın-
dan tasarlanıp üretileceğini
vurgulayan Uçar, toplam 48 ay
sürecek projenin sonunda,
SSM’ye 5 adet prototip motor
teslim edileceğini belirtti.

Proje, Önemli Bir 
Tecrübe Birikiminin
Üzerinde Şekillendi
Uçar’ın ardından, proje ile il-
gili teknik detayları vermek
üzere, TEI Tasarım Mühen-
disliği Direktörlüğü Pistonlu
Motor Tasarım Lideri Erhan
Bilgiç kürsüye geldi. Bilgiç,
konuşmasının başında,
TEI’de yürütülen pistonlu

motor projelerini özetledi. Bir
tanesi yeni tamamlanan, top-
lam 3 tane proje üzerinde ça-
lışan TEI, aslında uzun bir
süredir GÖZCÜ-1 (İsrail’den
satın alınan Heron sistemleri)
ve ANKA’nın motorları ile il-
gili önemli çalışmalara imza
atıyor. 2010 yılının Mart
ayında başlayan ve 2013 yılı-
nın Haziran ayından tamam-
lanması planlanan ANKA
Motor Modifikasyon Projesi,
TEI’nin pistonlu motorlar  ko-
nusunda çalışmaya başladığı
ilk proje olma özelliğini taşı-
yor. Bu projede, ANKA için
seçilmiş olan ve bir Cessna
modeli için tasarlanmış
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Sıra Motora Geldi: 
TEI, ANKA’nın 

Özgün Motoru İçin 
Kolları Sıvadı

ANKA’nın ihtiyaçlarına yönelik pistonlu bir motor geliştirilmesini kapsayan Operatif
İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi (OİMGP)’nin imzaları, 27 Aralık’ta, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nda düzenlenen bir törenle SSM ve TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
(TEI) arasında atıldı. Böylece, Türkiye ve TEI, havacılık sektörünün en zorlu konusu
olan uçak motoru tasarlayıp üretmeye yönelik çok önemli bir adım atmış oldu.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

©
M

SI
 D

er
gi

si



49

Alman Thielert motoru üze-
rine, ANKA ihtiyaçlarına göre
modifikasyonlar yapılarak bir
İHA motoru oluşturuluyor.
Proje kapsamında bugüne
kadar yapılan çalışmalar; çe-
kici-itici dönüşümü için yeni
bir dişli kutusunun tasarlan-
masını, üretimini ve test edil-
mesini ve mevcut motorun
elektrik gücünün ANKA ihti-
yaçlarına göre arttırılması
için 2 adet havacılık alterna-
törünün motor üzerine en-
tegrasyonunu içeriyor. Bilgiç,
dişli kutusunun 200 saati
aşan dayanıklılık testlerini; al-
ternatörlerin ise performans
testlerini ve yaklaşık 200 saat-
lik dayanıklılık testlerini başa-
rıyla tamamladıkları bilgisini
de iletti. Projede halen devam
eden çalışmalar; uçuşa elve-
rişli kablaj tasarımı, merkezi
güç ünitesi ve alternatör kont-
rol ünitesi tasarımları olarak
sıralanıyor.
Bu projenin bir alt projesi ola-
rak yürütülen ANKA Yüksek

İrtifa Güç Artırımı Projesi ise
Mart ayında başladı ve 1 sene
sonra, 2013 yılının Mart
ayında tamamlanması öngö-
rülüyor. Projede, mevcut
ANKA motoruna, TEI’nin ta-
sarladığı 2 kademeli turbo-
şarj sisteminin entegre
edilmesi amaçlanıyor. Böy-
lece, şu anda kabul testleri
devam eden ANKA uçağının,
mevcut irtifa kabiliyetinin
daha üst noktalara çıkarıl-
ması hedefleniyor. Projede,
mevcut motorun matematik
modelinin hazırlanması,
bunun üzerinde bir takım si-
mülasyon çalışmalarının ya-
pılması ve bu simülasyon
çalışmaları neticesinde kon-
sept kararının verilmesi so-
nucunda, iki kademeli bir
turboşarj sisteminin kullanıl-
ması tercih edildi. Perfor-
mans testleri tamamlanan ve
hedeflenenin üzerinde irtifa
güç artışı sağlandığı gözlenen
projede, yazılım kalibrasyon
ve sistem emniyet gereksi-

nimlerinin sağlanmasına yö-
nelik çalışmalar ise devam
ediyor.
Bilgiç, ANKA ile ilgili bu 2
projede yürüttükleri çalışma-
larda TEI’nin kazanımları
şöyle sıraladı:
n Farklı alanlarda 

uzmanlaşmış pistonlu 
havacılık motoru tasarım
ekibi,

n Motor matematiksel 
modelleme ve simülasyon
kabiliyeti,

n Turboşarj ve kontrol 
sistemi tasarım kabiliyeti,

n Pervane dişli kutusu 
tasarım ve geliştirme 
kabiliyeti,

n Motor elektrik güç üretim
sistemi tasarlama ve 
entegre etme kabiliyeti ve

n Motor kontrol algoritması
(FADEC Yazılımı) 
geliştirme, test ve 
kalibrasyon kabiliyeti.

Bu süreçte oluşturulan test
altyapısı ise;

n Pervaneli motor test 
düzenekleri (3 adet, 
fonksiyonel ve dayanıklılık
testleri için),

n Pervane simülasyonu 
yaparak kapalı alanda
motor testlerinin icra 
edilmesini sağlayan motor
dinamometresi,

n İHA motorlarının 
30.000 ft şartlarına kadar 
performans ve dayanıklılık
testlerini gerçekleştirebilen
yüksek irtifa şartlandırma
sistemi ve

n Uçuş test platformu 
olarak tedarik edilen 
1 adet Cessna 337
Skymaster uçağı

şeklinde sıralanıyor.
TEI’nin bu alandaki 3. projesi
olan ve Şubat ile Aralık ay-
ları arasında yürütülerek
başarı ile tamamlanan,
Hazır Alım GÖZCÜ-1 Motor
Depo Seviyesi Bakım (DSB)
Kabiliyeti Kazanma Proje-
si’nde, envanterde bulunan
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SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi 
İleri Malzemeler ve Enerji Projeleri Grup Müdürü 

Gökhan Uçar
EI Tasarım Mühendisliği Direktörlüğü 

Pistonlu Motor Tasarım Lideri Erhan Bilgiç TEI Genel Müdürü Akın Duman
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İHA sistemlerinin, üretici ta-
rafından modifiye edilmiş
özel motorlarının DSB kabili-
yeti, Ar-Ge çalışması ile kaza-
nıldı. Ortaya çıkan ihtiyacı
karşılamaya yönelik kısa sü-
rede yurt içinde çözüm üreti-
len proje sonrasında,
motorların DSB faaliyetleri,
halen seri olarak devam edi-
yor ve bu motorlarla daha
şimdiden 2600 saatlik uçuş
kaydedildi.
Bilgiç, yürüttükleri proje-
lerde elde ettikleri teknoloji
kazanımlarından da bah-
setti. Bu konuda, teknoloji
yönetimi alanında sıklıkla
başvurulan teknoloji hazır-
lık seviyesi ölçeğini kulla-
nan Bilgiç, NASA’nın
teknoloji hazırlık seviyesi
tanımlarına göre; projelere
başlamadan önce seviye
1’de olduklarını; projelerin
sonunda, alt sistemlerde

seviye 6’ya ulaştıklarını;
OİMGP ile önce sistem ölçe-
ğinde seviye 6’ya, daha
sonra seviye 9’a çıkmayı he-
deflediklerini ifade etti.

Özgün İHA’ya 
Özgün Motor
Diğer pistonlu motor çalış-
malarını özetledikten sonra
Bilgiç, OİMGP ile ilgili ayrıntı-
lara geçti. Projenin kapsamı,
havacılığın gerektirdiği güve-
nilirlik standartları çerçeve-
sinde geliştirilecek motorun;
n Tasarımını,
n Üretimini,
n Testlerini,
n Teknoloji gösteriminin

gerçekleştirilmesini,
n Tip sertifikasının 

alınmasını,
n Eğitim ve bakımı ile
n Teknik Veri Paketi

(TVP)’nin hazırlanmasını
içeriyor.

Motorun içerisindeki stan-
dardize edilmiş bir takım
parçaların ise otomotiv sek-
töründen tedarik edilmesi
planlanıyor; böylece, yük-
sek teknolojiye sahip yeni
nesil turbodizel otomotiv
motorlarının bazı alt sis-
temlerinin ve parçalarının
kullanılması yolu ile proje
maliyetlerinin optimize edil-
mesi hedefleniyor.
Toplam süresi 48 ay olan
proje, birbirini izleyen şu aşa-
malardan oluşuyor:
n Kavramsal Tasarım (6 ay),
n Ön Tasarım (8 ay),
n Detay Tasarım (18 ay),
n Prototip Üretim (10 ay) ve
n Sistem Doğrulama, Test 

ve Kabul (6 ay).
Projede sertifikasyon, EASA
CS-E ve MIL-STD-810F stan-
dartları ve rehberleri uya-
rınca gerçekleştirilecek ve
sertifikasyon otoritesi SSM

olacak. Bu süreçle paralel
olarak yürüyecek bir diğer
süreç de Tasarım Organizas-
yonu Yeterlilik Onayı olacak.
Sertifikasyonun alınabilmesi
için, TEI’nin mevcut tasarım
organizasyonunun böyle bir
motoru tasarlamaya yetkin-
liği olup olmadığını göstere-
cek bu onayın temeli, EASA
Part 21 Subpart J dokümanı
olacak ve SSM yine otorite
olarak süreçte yer alacak.
Bilgiç, proje çerçevesinde
gerçekleştirilecek iş birlik-
leri konusunda da bilgi verdi.
Motor kontrol algoritması
geliştirilmesi, yurt dışı ortak
geliştirme olarak ele alına-
cak. Motor kontrol yazılımı ve
kontrol ünitesi donanım ge-
liştirilmesi tamamen yurt içi
ortaklarla yapılacak. Havacı-
lık alternatörü geliştirilmesi
için FEMSAN, alternatör
kontrol ünitesi geliştiril-

MSI Dergisi - Ocak 2013                                                                                                                                          www.milscint.com

ÖZEL HABER

Azami Güç : 165 BG (3 dakika boyunca)
Sürekli Güç : 155 BG (2300 pervane devri)
Ağırlık : 230 kg (bütün destek ekipmanları dahil)
Özgül Yakıt Tüketimi : 225 gr/kW.saat (20.000 ft irtifa, yüzde 70 yük şartlarında)
Elektrik Üretim Kapasitesi : 8 kW (yedekli sistem)
İrtifa Güç Kabiliyeti : 94 BG (30.000 ft irtifada; 5 kW elektrik gücü sağlarken)
Pervane Devir Kontrolü : Elektronik değişken hatve kontrolü
Motor Kontrolü : Yedekli elektronik motor kontrol sistemi

(FADEC, yazılımı DO-178B uyumlu)
Yakıt : JP8 (dizel EN590 opsiyonu)
Uçak Arayüzü : ANKA ile uyumlu mekanik ve elektronik arayüzü

Motor Teknik Özellikleri (Hedeflenen ve Tahmini)

Operatif İHA motorunun, otomotiv motorundan kullanılacak
komponentleri gösteren gri renkli kısım dışında kalan tüm
komponentleri TEI tarafından geliştirilecek. 

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar
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mesi için ise Ayyazılım fir-
maları ile birlikte çalışıl-
ması planlanıyor. Motor
yapısal parça üretimleri ise
birçok savunma sanayisi ve
otomotiv sanayisi kuruluş-
ları ile birlikte yapılacak.
Bilgiç, proje sonunda ortaya

çıkan motorun, ANKA’da kul-
lanılan mevcut motorun tüm
özelliklerini karşılayacağını
ve ilave olarak bir takım
avantajlar da sunacağını vur-
guladı. Bunları;
n Arttırılmış kalkış gücü

(yaklaşık 10 BG),

n Daha yüksek irtifa güç 
kabiliyeti,

n Özellikle yüksek irtifada
daha düşük yakıt tüketimi,

n Askeri standartlara uyum
(mevcut motor sadece 
sivil standartlarla 
uyumlu),

n Uçuşa elverişlilik 
sertifikasyonu,

n Daha sonra farklı 
projelerde kullanılabilecek,
özgün FADEC yazılımı ve

n Hızlı teknik ve lojistik 
destek sağlama imkânı

olarak sıraladı.

Solda, OİMGP kapsamında geliştirilecek motorun tören alanına getirilen modeli 
üzerindeki çift alternatör, altta ise motorun yanı sıra takılacağı platforma yerleştirilecek
destek ekipmanları görülüyor.

©
M

SI D
ergisi

©
M

SI D
ergisi



52

SSM’den Aldığımız 
İlk Proje
Törende, TEI Genel Müdürü
Akın Duman da bir ko-
nuşma yaptı. Duman, 27 yıl
önce, Türkiye’de kalıcı bir
uçak motor sanayi oluştur-
mak için kurulan TEI’nin,
bugün geldiği noktada, tüm
dünya ile rekabet halinde
sürdürdüğü motor parçaları
üretiminde ve ihracatında,
200 milyon dolarlık bir ci-
roya ulaştığını; motor mon-
taj, bakım ve onarım
faaliyetlerinde ise bir yan-
dan Türk Silahlı Kuvvetle-
rine hizmet verirken,
uluslararası alanda da
NATO, Bahreyn ve Umman
gibi ülkelerde bakım onarım
hizmetlerini yerine getirdi-
ğini söyledi. Misyonlarını
gerçekleştirmenin yolunun
tasarım çalışmalarından,
dolayısı ile özgün ürünlere
sahip olmaktan geçtiğine
dikkat çeken Duman, bu an-
lamda, uluslararası alanda,
J85 ejector geliştirme,
A400M uçağı TP400 motoru
tasarım ortaklığı gibi proje-
lere katıldıklarını; diğer ta-
raftan da hem TEI’nin
tasarım altyapısını geliştir-
mek hem de özgün ürün-
lere sahip olmak amaçlı,
teknoloji gösterim projeleri
başlattıklarını belirtti.

Duman, son 3 yılda, devlet
desteği olmadan ve TÜBİTAK
TEYDEB destekleri çıkartıl-
dığında, TEI’nin Ar-Ge’ye
ayırdığı miktarın, her yıl 10
milyon dolar civarında ol-
duğu bilgisini de katılımcı-
larla paylaştı.
TEI’nin diğer projeleri ile il-
gili de katılımcıları bilgilen-
diren Duman, geçtiğimiz ay,
arka arkaya 6 adet başarılı
test uçuşu yapmış 35 lb gü-
cünde bir turbojet motorları
olduğunu; 90 librelik motor-
larının da yer testlerinin ta-
mamlandığını ve TUSAŞ’ın
Şimşek Yüksek Hızlı Hedef
İHA’sına takılmak üzere
hazır beklediğini; 6 ay önce
başlattıkları yeni bir proje
kapsamında da 1000 lb gü-
cünde bir turbojet motoru
geliştirdiklerini anlattı. Son
bahsettiği motorun, 3 yıl
sonra tamamlandığında; 4-
5 ton ağırlığındaki bir hafif
helikoptere, bir İHA’ya veya
bir eğitim uçağına güç verir
nitelikte olacağını da ekle-
yen Duman, Türkiye’nin böl-
gesel yolcu uçağı projesi
resmiyet kazandığında, TEI
olarak bir görev aldıkları
takdirde, 10.000 lb ya da
üzerinde bir turbofan mo-
toru geliştirebileceklerine
inandıklarını da ifade etti.
Duman, OİMGP ile ilgili ise

projede 34 tam zamanlı
personelin çalışacağını; yurt
içindeki yetkin firmaları,
üniversiteleri ve bilim kuru-
luşlarını kullanacaklarını ve
TEI ile birlikte, bu kurumla-
rın da teknolojik altyapısını
geliştireceklerini söyledi. İl-
ginç bir ayrıntıdan da bah-
seden Duman, OİMGP’nin,
ana yüklenici olarak, doğru-
dan SSM’den aldıkları ilk
proje olduğunu; dolayısı ile
bu proje ile ilgili, TEI tari-
hine bir kayıt düşüleceğini
ifade etti.

Motor Yapmak Uçak
Yapmaktan Daha Zor
Törende son konuşmayı,
Savunma Sanayii Müste-
şarı Murad Bayar yaptı.
OİMGP’nin, 25 yılın üzerinde
bir geçmişe sahip SSM ve
TEI arasında doğrudan im-
zalanan ilk proje olmasının
sebebini, motor yapmanın
uçak yapmaktan daha zor
olması şeklinde açıklayan
Bayar, kara ve deniz araç-
ları için de benzer bir duru-
mun olduğuna dikkat
çekerek, ALTAY tankının ve
MİLGEM’in motorlarının da
yurt dışından alındığını ha-
tırlattı. Teknoloji, maliyet ve
takvim açısından fizibilitesi
boyutları ile motor yapma-
nın daha zor ve hassas bir

alan olduğunu vurgulayan
Bayar, sıranın motora yeni
gelebildiğini söyledi.
Bayar, motor konusunda da
proje yaklaşımlarının, diğer
projelerde olduğu gibi, üst
platform ile başlayıp, hazır
olan alt bileşenleri yurt
içinden alıp, diğerlerini de
ithal edip, en kısa zamanda
Türk Silahlı Kuvvetlerine
teslimat yapmaya dayandı-
ğını kaydetti. Bu süreçte,
yurt içinde olmayan bile-
şenleri, paralel olarak yurt
içinde geliştirmeye çalıştık-
larını; ANKA’nın, ömrünün
devamında kullanacağı mo-
torun TEI’nin geliştireceği
motor olacağını belirten
Bayar, bu ilk adımın ardın-
dan, motor konusunda çalış-
malarının devam edeceğini
söyledi. Bu kapsamda, kara
platformları için Güç Paketi
Projesi’nin Ocak ayında ya-
pılması planlanan Savunma
Sanayii İcra Komitesi’nde
karara bağlanabileceği bilgi-
sini iletti. Bayar, bu proje ile
tüm kara ve deniz araçları
için motor geliştirilmesinin
önünü açacaklarını ve
komşu sektörlerle otomotiv
alanı ile ilişkilerinin olaca-
ğını da sözlerine ekledi.
Tören, imzaların atılması,
plaket takdimi ve kokteyl ile
sona erdi.
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MSI Dergisi: Ortağınız General Electric
(GE)'in genel havacılığa yönelik turboprop
motorları (H80 ve M601) olsa da 
ANKA için geliştireceğiniz türden 
bir motoru bulunmuyor. Bu kapsamda,
proje sonunda ortaya çıkacak motorun,
GE'nin de ürün ailesine katılması 
ya da GE tarafından da pazarlanması 
söz konusu olacak mı?
Akın DUMAN: Bu projede hedefimiz, 
ANKA’ya güç verecek yerli turbodizel
motoru tasarlamak ve üretmek olacak.
Biz TEI olarak, ülkemizde tasarlanan ve
üretilen tüm insansız hava araçlarının
motorlarını geliştirebileceğimizi ve ilgili
projelere talip olduğumuzu ifade ediyo-
ruz. Proje, bu anlamda bizim için özel bir
anlam taşıyor. SSM ile imzaladığımız
sözleşme gereği, yapacağımız veya yap-
tıracağımız tasarım, geliştirme veya ek-
lemelere ilişkin ortaya çıkacak fikri ve
sınaî mülkiyet hakları SSM’ye ait olacak.
Tabi TEI olarak biz de bu sınıf motorların
tasarımı, üretimi ve sertifikasyonu ile il-
gili “know how” kazanmış olacağız.

MSI Dergisi: Törende, iki yerli alt 
yüklenicinizin adını telaffuz ederek 
yapacaklarından bahsettiniz. Bunların 
dışında, şu an belli olan diğer yerli 
ve yabancı alt yükleniciler ve hangi 
konuda görev alacakları hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Özellikle motor 
kontrol algoritmasının geliştirilmesi 
konusundaki yabancı ortağınız, 
kamuoyunun ilgisini çekiyor.

TEI Adından Söz Ettirmeye Devam Edecek
Tören sonrasında kısa bir söyleşi yapma fırsatı bulduğumuz
TEI Genel Müdürü Akın Duman’dan aldığımız bilgileri de
devam eden satırlarda sizlerle paylaşıyoruz.
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Törene katılan TEI ekibi bir arada görülüyor.
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Akın DUMAN: Günümüzde, turbodizel
motor teknolojilerinin geliştirilmesine,
otomotiv sektörü yön veriyor. Büyük iş
hacmi ve yoğun rekabet sayesinde, bu
konuda büyük yatırımlar yaparak yeni
teknolojiler geliştirilmiş durumda. Be-
lirli bir güce kadar pistonlu motorlar,
genel havacılıkta ve insansız hava araç-
larında önemli teknik avantajlara sahip.
Özellikle insansız hava araçlarında,
düşük yakıt tüketimi kabiliyetleri nedeni
ile otomotiv teknolojilerinin kullanıldığı
yeni nesil turbodizel motor kullanım
oranı artıyor. Otomotiv teknolojilerinin
havacılığın güvenilirlik ve kalite isterleri
ile birleştiği motorlar, İHA sistemlerinin
daha uzun süre havada kalabilmeleri
açısından çok uygun çözümler olabiliyor.
Proje kapsamında geliştirilmesi hedef-
lenen motorun teknik isterlerinin zorla-
yıcı olduğunu değerlendiriyoruz ve bu
teknik hedeflere ancak yeni teknolojile-
rin kullanılması ile erişilebileceğini dü-
şünüyoruz. Az önce belirttiğim gibi,
turbodizel motorlarda yeni teknolojiler,
otomotiv sektörü tarafından ileri safha-
lara getirilmiş durumda. Biz de bu pro-
jede, ilk aşamada, motor kontrol
algoritmasının geliştirilmesi konusunda,
otomotiv ana üreticilerine de hizmet
veren uzman mühendislik şirketleri ile
çalışmayı planlıyoruz. Özellikle vurgula-
mak istediğim nokta, FADEC olarak ad-
landırdığımız motor kontrol ünitesinin,
yazılımı ve donanımı ile tamamen bize ait
olacağı ve her türlü geliştirmeye açık
olacağıdır. Yurt dışı proje ortağı ile geliş-
tirilecek olan kontrol algoritması, yurt içi
savunma sanayisi şirketleri ile beraber
geliştireceğimiz, havacılık gereklilikle-
rini sağlayan yazılımın bir girdisi olacak.
Motor kontrol sistemi konusu dışındaki
diğer alt sistemlerle ilgili olarak da yurt
içindeki firmalar ile görüşmelerimiz
devam ediyor. Törende anılan firmalar da
dâhil olmak üzere, ilgili firmalarla proje
bütçesi ve takvimi çerçevesinde görüş-
meler devam ediyor. İş birliği yapılacak
firmalar ve sorumlulukları, kavramsal
tasarım fazında netleşmiş olacak.

MSI Dergisi: Geliştirilecek motorun 
pistonlu olması, yapacağınız 
çalışmalarla yine SSM tarafından 
yürütülen Güç Paketi Projesi’ndeki 
faaliyetlerin pek çok ortak noktası 
bulunuyor. TEI'nin, projeye daha önce
başlamasının getirdiği erken öğrenme
avantajı ile Güç Paketi Projesi’nde bazı 
iş paketlerinde yer alması söz konusu
olabilir mi?

Akın DUMAN: SSM’nin ilgili birimleri-
nin yönlendirmesi sonrası, aday fir-
malar ile bu konuda görüşmelerimiz
oldu. SSM’nin bu projedeki hedeflerin-
den birisi, azami oranda yurt içi geliş-
tirme ve üretimdir. 
TEI’nin kabiliyetleri ile örtüşen her
noktada gereken katkıyı yapmaya
hazır olduğumuzu, hem SSM’ye hem
de aday firmalara ilettik. İlk aşamada,
turboşarj sisteminin TEI tarafından
geliştirilmesi olası görünüyor. Proje-
nin başlamasından sonra, turboşarj
sistemi dışında, farklı konularda da
TEI’nin katkı sağlamasının gündeme
gelebileceğini değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka
bir konu var mı?
Akın DUMAN: TEI olarak misyonumuz,
ülkemizde kalıcı bir uçak motor sana-
yisi oluşturmaktır. Bu misyonun bize
yüklediği görevlerden biri de yurt için-
deki özgün hava platformlarına özgün
motor çözümleri geliştirmektir. TEI
olarak, gerek insansız hava aracı pis-
tonlu ve türbinli motorları gerekse
özgün helikopter, eğitim uçağı projele-
rine güç verecek turboşaft ve turbop-
rop motorlar için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu motorları geliştire-
bilmek için, öncelikle alt sistem esa-
sında teknoloji hazırlık düzeyimizi
yükseltecek kritik Ar-Ge projeleri yü-
rütüyoruz. Operatif İHA Motoru Geliş-
tirilmesi Projesi öncesinde
gerçekleştirdiğimiz motor modifikas-
yon projesi sayesinde, alt sistemler se-
viyesinde, teknoloji hazırlık düzeyimizi
yükselttik ve yeni bir motor geliştirme
projesine hazır hale geldik. Benzer ça-
lışmaları, özellikle Türkiye’nin günde-
minde olan özgün helikopter,
turboprop motorlu ANKA ve eğitim
uçağı motorlarını geliştirmek için sür-
dürüyoruz. Bu kapsamda 1000-1200
BG turboşaft ve turboprop motorlarda
kullanılacak bir çekirdek türbinli
motor geliştirme projesi başlattık. Bil-
diğiniz gibi, havacılıkta kullanılan bu
motorların güvenilirliğinin son derece
yüksek, yakıt tüketiminin düşük ve
uzun ömürlü olması gerekiyor. Bu da
daha yüksek sıkıştırma oranları ve
yüksek türbin giriş sıcaklıklarına ula-
şılması için gerekli olan uzmanlıkların
geliştirilmesi ile bunları destekleyecek
nitelikli malzeme ve süreç teknolojile-
rine sahip olmayı zorunlu kılıyor. Bu
yöndeki çalışmalarımıza da ara verme-
den devam ediyoruz.
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Y. Müh. Kd. Alb. (E) A. Zafer Betoner tarafından düzenlenen
ve FNSS ve Otokar’ın ana sponsor olduğu etkinlikte, öğle-
den önce açılış ve sponsor konuşmaları yapılırken; öğleden

sonra, 4 adet paralel oturumda, toplam 28 bildiri sunuldu; ayrıca
ürün tanıtımına yönelik olarak 1 adet çalıştay gerçekleştirildi.
800’den fazla kişinin kayıt yaptırdığı seminerde, fuaye alanında
ise toplam 41 adet yerli ve yabancı firma, 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.
Etkinliğin açılış ko-
nuşmasını yapan Be-
toner, seminer
vasıtası ile sektördeki
gelişimleri kayıt al-
tına aldıklarına dikkat
çekti. Deniz Sistem-
leri Semineri (DSS) ve
Kara Sistemleri Se-
mineri (KSS) marka
tescil işlemlerinin ta-
mamlandığı bilgisini
de ileten Betoner,
katkıda bulunanlara
teşekkür ederek söz-
lerini tamamladı.
Betoner’den sonra
kürsüye gelen ODTÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven, bilim ve tek-
noloji politikaları ile Ar-Ge konularında genel mesajlar verdi.
Prof. Dr. Özgüven, üretilen bilimin, sanayi ile iş birliği içeri-
sinde, teknolojiye ve nihayetinde ekonomik değere dönüşü-
münü sağlayabilmenin, sanayinin gelişmişlik düzeyinin yanı
sıra iş birliği mekanizmalarına ve bunu sağlayacak kurumlara
da bağlı olduğunu belirtti. Teknolojik üstünlüğün, bilimsel ça-
lışmalarla desteklenen Ar-Ge ile sağlanabileceğini vurgula-
yan Prof. Dr. Özgüven, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

(BTYK) ve TÜBİTAK tarafından açıklanan çeşitli istatistiklere
değindi. Bunların arasından, yayın başına ulusal patent ora-
nına dikkat çekerek, Kore Cumhuriyeti ve Japonya’da değeri
1’in üzerinde olan bu istatistiğin, Türkiye için 0,14 olduğunu;

bunun ise uygulamalı
araştırmaların talebe
dayanmadığını göster-
diğini ifade etti.
Prof. Dr. Özgüven, ko-
nuşmasında, ODTÜ’nün
çalışmalarından da bah-
setti ve Türk Savunma
Sanayisi’nin teknolojik ve
bilimsel bilgi düzeyi ve
uluslararası alanda re-
kabet düzeyinin arttırıl-
masına yönelik yakında
başlatılacak Savunma
Sanayi Teknolojileri Ser-
tifika Programı ile ilgili
kısa bir bilgilendirme
yaptı.

Savunma Bütçesi Düştüğünde 
Üniversiteler Endişe Etmeli
Açılış oturumunda bir sonraki konuşmacı, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Sedat Güldoğan oldu. Bu tür seminer ve
konferansların, düzenlenme sayısı arttıkça daha olgunlaşmaya
başladığına dikkat çeken Güldoğan, ilki düzenlenen KSS’ye ka-
tılımın ise iyi bir düzeyde olduğunu söyledi. Güldoğan, bazen
seminer ve konferansların sıklığından şikâyet edenler olsa da
bunların sektör için yararlı etkinlikler olduğunu; bu etkinlikle-
rin, en azından sektörle ilgili az bilgisi bulunan birisinin üniver-
site ya da sanayi şapkası ile gelerek bilgi alması için güzel
fırsatlar yarattığını, kendilerinin de bu yönde geri bildirimler
aldığını ifade etti.
Savunma sektörünün, Türkiye’deki bütün dinamikleri tetikle-
diğini ve bunları oyunun içine soktuğunu; bu kurgunun en
önemli özelliğinin de SSM tarafından gösterilen sektör sahipliği
olduğunu vurgulayan Güldoğan, son 10 senede büyük projeleri
şekillendirdiklerini; ayrıca önlerindeki 5-10 senenin de planla-
masının yapıldığını söyledi. 

KSS 2012 ÖZEL

Kara Sistemleri 
Seminerine Kavuştu

Bu yıl 5’incisi icra edilen Deniz Sistemleri Semineri ile 
benzer bir kurgu ile ilk defa düzenlenen Kara Sistemleri 
Semineri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
ev sahipliğinde, 27 Kasım’da, ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 

kara sistemleri alanında mevcut durumun toplu bir 
şekilde ortaya konulduğu bir iletişim ortamı oldu.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
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Güldoğan, 2012-2016
döneminde karşılaşa-
cakları en önemli zorlu-
ğun, tüm kazanımları,
ana yüklenicilerin altın-
daki yan sanayi, KOBİ,
teknokent firmaları ve
üniversitelerle derin-
leştirmek olduğunu;
kurgularını buna göre
gözden geçirdiklerini de
sözlerine ekledi.
Güldoğan, Türkiye’de

ciro olarak savunma sanayisinden çok daha büyük sektörler
olduğu ve bu durumun ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında da
görüldüğü; diğer yandan, Ar-Ge’ye yatırım yapan teknoloji şir-
ketlerinin ise ağırlıklı olarak savunma sanayisinden çıktığı tes-
pitlerini dinleyicilerle paylaştı. Bu tespitleri destekler şekilde,
Türkiye’deki bilim ve teknoloji ödüllerinde savunma sanayisinin
damgasının görüldüğünü söyleyen Güldoğan, bu sebeplerle sa-
vunma bütçesi düştüğünde, üniversitelerin endişe etmesi ge-
rektiğini ifade etti. Güldoğan, konuşmasının sonunda,
seminerin ardından, katılımcıların aklında büyük resmin nasıl
kurgulandığına dair bir fikir kalması umudunu dile getirdi.

Kara Aracı Projeleri Tam Gaz
Seminerde, SSM Kara Araçları Daire Başkanlığı adına, Araç
ve Özel Projeler Grup Müdürü Ahmet Karadere bir konuşma
yaptı. Karadere,
dairelerinde yürü-
yen projeleri sırala-
yarak bunlarla ilgili
kısa bilgiler verdi.
Bu bilgiler arasında,
okuyucularımızın
MSI Dergisi’nde
takip ettiği haber-
lerde yer alan geliş-
melere ek olarak
bazı ayrıntılar da yer
aldı: FNSS tarafın-
dan yürütülen Am-
fibi Zırhlı Muharebe
İstihkâm İş Makinası
(AZMİM) projesinde,
teslim edilecek top-
lam 12 adet sistemin 9 tanesinin kabul testleri tamamlandı,
Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) ise kullanıcıya teslim

edilmeye başlandı. Motor, Transmisyon, Soğutma Sistemi,
Egzoz Sistemi ve Hava Emiş Sistemi’nden oluşan Güç Paketi
Projesi’nde tekliflerin değerlendirilmesinin son aşamasına ge-
lindi; sözleşmenin 2013 yılı içinde imzalanması hedefleniyor.
KBRN Mobil Arazi Laboratuvarı Projesi’nde sertifikasyon ta-
mamlandı, son muayenelerin gerçekleştirilmesinin ardından
teslimatın yapılması planlanıyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi tarafından yapılan Ar-Ge çalışmalarının sanayileşme-
sini içeren NBC Koruyucu Elbise (NBC-KET) Projesi’nde ise
uluslararası akreditasyona sahip bir test merkezinde, NATO
standartlarına uygun testler tamamlandı ve seri üretim aşa-
masına geçildi.
Karadere, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek projeler
arasında Amfibi Zırhlı Hücum Aracı Projesi’ni saydı. Kara Kuv-
vetleri Komutanlığında harekât ihtiyaç analizi devam eden pro-
jeleri ise Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi ve
Araca Monte Multi-Spektral Sis Cihazı Projesi olarak sıraladı.
Konuşmasının sonuç ve değerlendirmeler kısmında Karadere,
Türkiye’nin, tüm kara sistemlerini kendi altyapısı ve sanayisi
ile karşılayabilecek duruma geldiğini; artık sektör firmalarının
finansal altyapılarını da takip edeceklerini ve artan test altyapısı
ihtiyacına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Silah Sistemleri
İçin Taşıyıcı 
Platformlar
Yürüttükleri proje-
lerde, taşıyıcı platform
olarak kara sistemle-
rinin önemli müşteri-
leri arasında yer alan
SSM Silah Sistemleri
Daire Başkanlığı da
Daire Başkanı Dinçer
Batırbek’in yaptığı ko-
nuşma ile seminerde
yer aldı. Hava sa-
vunma ve topçu sis-
tem projelerini anlatan
Batırbek, toplam proje sayılarını 28, imzalanmış proje sayılarını
21, bunların toplam bedelini de 2,1 milyar dolar olarak sıraladı.
Bu projelerdeki ortalama yerli katkı payı yüzde 59, KOBİ iş payı
ise ortalama yüzde 11 olarak gerçekleşiyor.
Batırbek’in ayrıntılarını aktardığı ilk proje, Kundağı Motorlu
Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi 
(KMNAİHSSS) ve Ateş İdare Cihazı (AİC) Projesi oldu. Modern
bir hava savunma topunun geliştirilmesini amaçlayan proje ile
Kara Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı ve mekanize birliklerinin
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Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Füze Fırlatma Sistemi (solda) ve Füze Taşıma Yükleme Sistemi (sağda) 
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nihai hava savunmasını yapacak sistemler, ASELSAN’ın ana
yükleniciliğinde tasarlanıyor. 2010 yılının Mart ayında başlayan
ve halen alt sistem geliştirme ve test faaliyetleri devam eden
projede, ilk teslimatın 2015 yılının Eylül ayında yapılması ön-
görülüyor. Projede üç tane araç geliştiriliyor. FNSS tarafından
geliştirilen Silah Sistemi Aracı (SSA); 30 ton ağırlığa ve 
65 km/sa azami hıza sahip olacak ve iki adet MKEK 35 mm
uçaksavar topu ile birlikte ASELSAN tarafından tasarlanan ku-
lenin yanı sıra 3 adet personel taşıyacak. İlk prototipinin üretimi
FNSS’de tamamlanan aracın, IDEF’te sergilenmesi planlanı-
yor. FNSS tarafından tasarlanan aynı araç temel alınarak şe-
killendirilen Komuta Kontrol Aracı (KKA) ise 24,5 ton ağırlığa
sahip olacak ve ASELSAN tarafından tasarlanan hava savunma
radarını, kendini koruma silah sistemin ve 3 adet mürettebatı
taşıyacak. Çekili bir araç olan ve Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.
(NMS) tarafından tasarlanan Atış İdare Cihazı ise 10 ton ağır-
lığa, 4 adet personel taşıma ve 50 km/sa hızla çekilebilme ka-
biliyetine sahip olacak. Bu araç aynı zamanda, diğer hava
savunma sistemleri ile çalışabilecek ve hepsinin atış kontrol
işlevini gerçekleştirebilecek yeteneklerle de donatılıyor.
Teslimatları Haziran ayında tamamlanan Kaideye Monteli Stin-
ger (KMS)’de sağlanan altyapı üzerine 3 hava savunma füze
sistemi projesi daha başlatıldığını anlatan Batırbek, bunlarla
ilgili ayrıntıları da paylaştı. Sözleşmesi Haziran 2011’de imza-
lanan ve ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen Alçak İrtifa
Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) Projesi’nde çekili ve oto-
nom olmak üzere 2 tür sistem bulunuyor. Çekili sistem, hedef
ağırlığı 25 ton olan ve henüz yüklenicisi belirlenmeyen taktik
tekerlekli araç üzerinde şekillendiriliyor. Otonom sistem ise
KMNAİHSSS’de olduğu gibi FNSS tasarımı paletli araç üze-
rinde yer alacak. Radarı, füzeleri ve 3 personeli taşıyacak ara-
cın ağırlığı 31 ton, azami hızı ise 60 km/sa olacak. Gereksinim
tanımlama faaliyetleri tamamlanan ve sistem tasarım aşaması
devam edilen projede, Şubat 2017’de çekili; Ekim 2017’de ise
otonom sistem için ilk teslimatların yapılması planlanıyor.

Diğer proje olan Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi
(OİHSFS) projesi, AİHSFS gibi Haziran 2011’de imzalanan söz-
leşme ile başlatıldı ve ASELSAN ana yükleniciliğinde sürdürü-
lüyor. Projede, gereksinimlerin tanımlanması safhası
tamamlandı, sistem tasarım aşaması ise devam ediyor. İlk tes-
limatının Aralık 2018’de yapılması hedeflenen projede, sistem,
henüz yüklenicisi belirlenmeyen bir taktik tekerlekli araç üze-
rinde taşınacak. Aracın 25 ton ağırlığa ve 85 km/sa azami hıza
sahip olması öngörülüyor.
Batırbek, üçüncü proje olan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze
Savunma Sistemi Projesi hakkında, projenin kamuoyu tarafın-
dan yakından takip edilmesi ve karar aşamasında olması ne-
deniyle ek bir bilgi vermedi.
Batırbek, araç projelerinin dışında, Havadan Taşınabilir Hafif
Çekili Obüs (HTHÇO) projesi ile ilgili de bilgilendirme yaptı ve
sistemin ilk prototipinin fotoğrafını ilk defa katılımcıların ilgi-
sine sundu. MKEK ana yükleniciliğinde yürütülen ve sözleşmesi
Kasım 2009’da imzalanan projede, alt sistemlerin geliştirilmesi,
üretimi ve kalifikasyon testleri devam ediyor. Kapalı kundaklı
obüs, 3 kişi tarafından kullanılabilecek, 1,6 ton ağırlığa sahip ola-
cak ve BLACK HAWK helikopteri tarafından taşınabilecek.
Konuşmasının sonunda genel bir değerlendirme yapan Batır-
bek, kara araçları sektörünün gösterdiği gelişmenin, hava sa-
vunma ve topçu sistemleri için güven verdiğini ve gelecekte
araçların idame ve işletmesinin, aracı geliştiren firmalar tara-
fından yürütülmesini beklediklerini belirtti.
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Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs (HTHÇO)'ün ilk prototipi

Kundağı Motorlu Namlulu 
Alçak İrtifa Hava Savunma 
Silah Sistemi (KMNAİHSSS)
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FNSS, Sektörün Geleceğini 
İlk Sıraya Koydu
Açılış oturumunda, seminer sponsorları adına yapılan konuş-
malarda, kürsüye ilk olarak FNSS Pazarlama ve Strateji Direk-
törü Haluk Bulucu geldi. Şirketi adına tanıtıcı bir sunum yerine,
tüm sanayiyi ilgilendiren konularda konuşma yapmayı tercih et-
tiğini belirterek sözlerine başlayan Bulucu, MSI Dergisi’nin
Ağustos 2011 sayısında da bir makale olarak yayınlanan ve ge-
lecekte yazılan kurgusal bir raporu konu alan çalışmasını, ara-
dan geçen zamanda yaptığı güncellemelerle anlattı. Dinleyicileri
2033 yılına götüren Bulucu, “Arwanda Cumhuriyeti” Savunma
Bakanı’na sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Savunmasına Genel
Bakış” başlıklı istihbarat raporunun ayrıntılarını sundu.
Raporda, Türkiye’nin 2010’lu yıllarda milli gelirinin yüzde 5’ini
savunma için harcamaya başladığı ve böylece daha müreffeh
bir toplum haline geldiği belirtiliyor. Ordu, dış siyaset ve eko-
nomi arasındaki bağa dikkat çekilerek, önce güçlü bir ordunun
olması gerektiği, ordunun varlığı ile kolaylaşan dış ilişkilerin,
güçlü ekonomik bağlar kuracağı vurgulanıyor. Bu gerçeğin far-
kında olan Türkiye’nin de gelişmesinde güçlü ordu etmeninin
oynadığı rol kayda alınıyor.
Rapor, 2033 yılındaki Türk Kara Kuvvetlerini, tüm sistemlerini
Türkiye’den temin eden bir kuvvet olarak tarif ediyor. Yüzücü
hücum köprüsünü, 6x6 ve 8x8 araçlarını ve ana muharebe tan-

kını milli olarak geliştirmiş olan Türkiye; 1000 adet Altay tankına,
300 adet Leopard 2 A4 tankına, 2500 adet zırhlı muharebe ara-
cına ve bugün envanterde olmayan 2000 adet yeni nesil 30 tonluk
zırhlı muharebe aracına, 300 adet 6x6 keşif aracına, 250 adet 6x6
silah taşıyıcısına, 250 adet paletli silah taşıyıcısına, 300 adet hava
savunma aracına ve 1000 adet insansız zırhlı araca sahip olacak.
Raporda, Türkiye’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Gösteri, Tat-
bikat ve Test Tugayı kurduğu, böylece silahlı kuvvetler ile sa-
vunma sanayisinin, sistemleri deneyerek birlikte geliştirdiği de
belirtiliyor. Rapor, Stratejik Hedef Planı ve On Yıllık Tedarik
Planı ile ilgili süreçlere, 2010’lu yıllardan sonra sivillerin de
dâhil edildiği ve böylece tedarik sisteminin etkinliğinin arttığı
bilgisini içeriyor. Ayrıca, Türkiye, stratejik önceliği olan proje-
lerde fizibilitenin olup olmadığına bakmaksızın projeleri ger-
çekleştirmek için girişime başlıyor.
Rapor, savunma sanayisi ve temsilcileri ile ilgili şu değerlen-
dirmeleri yapıyor: “Türk şirketleri güvenilirdiler, verilen söz
ülke sanayisinin namusudur. Garanti süresinden çok sonra da
müşterisinin yanındadır, 20 yıl sonra dahi müşterisine destek
olur. Türkler şöyle der: ‘Önce yardımcı ol, iş zaten sana gelir’.
Türk sanayicileri yüksek ahlaklıdır, inatçıdır, hiçbir koşulda
vazgeçmez, cesurdur, risk almayı sever. Girdikleri pazara yer-
leşir ve yerlileşirler. Bencil davranmaz, mutlaka yerli ortaklar
bulur.”
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ALTAY Tankında İşler Yolunda
Seminerin diğer ana sponsoru Otokar
adına konuşmayı, Tank Proje Müdürü
Dr. Mehmet Karaaslan yaptı. ALTAY
projesi ile ilgili bilgiler ileten Dr. Kara-
aslan, prototiplerle seri üretim arasın-
daki süreyi kısaltmak için paralel
faaliyetler yürüttüklerini; 2013 yılında
seri üretime yönelik faaliyetlere başla-
yacaklarını; 2014 yılı ortasında seri üre-
tim sözleşmesi imzalanabilirse 2017 yılı
ortasında ilk ALTAY tanklarının envan-
tere girebileceğini belirtti. Bu takvime
göre; kalifikasyon çalışmalarının 2015
yılı ortasında sonlanması öngörülüyor.
Dr. Karaaslan, ALTAY Projesi’nin zam-

anlamasından kaynaklanan önemli avantajına da konuşmasında
vurgu yaptı. Envanterdeki tankların tasarımlarının konvansiyonel
harbe yönelik olduğunu hatırlatan Dr. Karaaslan, bu tankların
sonradan asimetrik muharebelerin gerektirdiği birçok modifikas-
yona ve ilave sisteme ihtiyaç duyduğunu söyledi. ALTAY tankının
ise hem konvansiyonel hem de asimetrik muharebeler göz önüne
alınarak tasarlandığını, bu sayede optimum bir tasarım ortaya çık-
tığını ifade eden Dr. Karaaslan, sunumunda, ALTAY tankının alt
sistemleri, projenin yönetimi, gerçekleştirilen faaliyetler ve plan-
lanan faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptı ve ayrıca kısa bir tanı-
tım filmini de dinleyicilere gösterdi.

Ana Oyuncular Sahnede
Seminerde, FNSS, Otokar ve ASELSAN, sundukları bildirilerle ön
plana çıktılar. FNSS, “FNSS İstihkâm Araçları Kabiliyetleri-Sey-
yar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) ve Amfibi Zırhlı Muharebe İs-
tihkâm İş Makinesi (AZMİM)” ve “FNSS’de İnsan Kaynakları (İK)
Uygulamaları” başlıklı; OTOKAR, “EMC Test Merkezi” ve “Otokar
Askeri Araçlar Ömür Devri Yönetimi” başlıklı sunumları yaparken
ASELSAN ise seminere, bildiri sunumu olarak en büyük katkıyı
yapan firma olarak öne çıktı. ASELSAN’ın sunduğu bildiriler,
“ALTAY Tankı Elektronik, Elektro-Optik Sistemleri ile Leopard
2A4 Performans ve Ömür Arttırım Çözümü”, “Yeni Nesil Keşif Gö-
zetleme Sistemleri ve Özel Maksat Uygulamaları”, “Araç Çekiş
Sistemleri İçin Güç Elektroniği Çalışmaları”, “Kara Araçlarında
Hareketli Sistemlere Özgü Stabilizasyon Çözümleri”, “Kundağı
Motorlu Obüs (FIRTINA) Mühimmat Aracı İçin Mühimmat Trans-
fer Sistemi” ve “Kara Keşif Gözetleme Sistemlerinde Platform
Bağımsız Çözümler ve Birlikte Çalışabilirlik” olarak sıralandı.
Sektörün önde gelen oyuncularından HAVELSAN “Entegrasyon
Temelli Komuta Kontrol Bilgi Sistemi”; Nurol Makina “Kara Araç-
larının Gelişiminde Türkiye”; ROKETSAN ise “Roket ve Füze Kara
Sistemleri” başlıkları sunumları ile seminerde yer aldılar.

Ayyazılım, Kara Araçları İçin
“Kokpit” Çözümünü Tanıttı
Bütünleşik Gösterge Paneli çözümü ile önemli ihracat

başarıları yakalayan Ayyazılım, bu çözümün arkasın-
daki konsepti ve çözümün ayrıntılarını seminer katılım-
cıları ile paylaştı. Seminere misafir konuşmacı olarak
davet edilen Ayyazılım Genel Müdürü Atilla Yenidoğan,
yaptığı sunumda; Bütünleşik Gösterge Paneli ifadesin-
deki “bütünleşik” kelimesinin, analog ve sayısal bilgile-
rin aynı anda kullanılması anlamına geldiğini; klasik
gösterge panellerinde, genellikle elektromekanik sis-
temlerle analog bilgilerin gösterildiğini, uyarıların veril-
diğini, kontrollerin bir düğmeye basılarak yapıldığı;
bütünleşik gös-
terge panelle-
rinde ise bir
otomasyon man-
tığı olduğunu ve
ek olarak LCD
ekran gibi bir sa-
yısal arayüz bu-
lunduğunu anlattı.
Özellikle alanın
kısıtlı olduğu uy-
gulamalarda bu
sayısal arayüzün
farklı ihtiyaçlara
hitap edebildiğini
söyleyen ve kendi uygulamalarından örnekler veren Ye-
nidoğan, farklı araçlardaki uygulamalarını dinleyicilere
gösterdi. Yenidoğan, sayısal arayüzün değişik ihtiyaçlara
göre uyarlanmasının, yazılım değişikliklerine dayandığı
için son derece esnek bir şekilde gerçekleştirilebildiğini
de ekledi. Fakat sayısal arayüzün tüm avantajlarına rağ-
men, analog arayüzlerle birlikte kullanılması gerekliliği
ortadan kalkmıyor. Yenidoğan, sadece sayısal arayüz
kullanmaları durumunda, yedekliliği sağlayamadıklarını;
önemli bilgilerin analog olarak da verilmesinin en uygun
çözüm olduğunu belirtti.
Bütünleşik Gösterge Paneli konseptinin ilk olarak hava
araçlarına kullanılmaya başladığını, kara araçlarında kul-
lanımın ise maliyetin biraz daha düşmesi ile ana muharebe
tankları gibi üst düzey araçlarda gündeme geldiğini; za-
manla maliyetin daha da düşmesi ile tekerlekli taktik araç-
larda da kullanımın mümkün hale geldiğini anlatan
Yenidoğan, aynı zamanda sivil araçlarda da kullanımın yay-
gınlaştığına dikkat çekti.
Sunumunun sonunda, Bütünleşik Gösterge Paneli’nin kul-
lanım avantajlarını sıralayan Yenidoğan; müşteriye özel
arayüzlerin esnek ve hızlı olarak yaratılabildiğini; durum
farkındalığı (situational awarness) sistemlerinin entegre
edilerek, kamera ve GPS-harita görüntüsünün gösterile-
bildiğini; CAN Bus gibi veri yollarının kullanımı ile en az
kablajla entegrasyon imkanı sağlandığını; güç grubunun
ve ilgili durum bilgisinin alınıp kullanıcıya sunulabildiğini
ve yeni sensör ve uygulamaların kolaylıkla entegre edile-
bildiğini söyledi. Yenidoğan, sunumunu, bütünleşik gös-
terge panellerinin modern kara araçları platformlarının
kaçınılmaz kullanıcı arayüzü olacağının altını çizerek ta-
mamladı.
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İş hacminin yüzde 25’ini
araç transmisyon sistem-

leri oluşturan ve Türkiye’nin
ALTAY tankı ve MİLGEM kor-
veti projelerinde çalıştığı ya-
bancı ortaklarından olan
RENK, seminerde, faaliyet-
lerini ve ürünlerini tanıtan
bir sunum yaptı. Araç Trans-
misyon Bölümü Yöneticisi
Frank Hoffmann tarafından
gerçekleştirilen sunumda,
tank transmisyonunun ana
işlevlerinin sürüş, yönlen-
dirme ve fren olduğu belir-
tildi ve ALTAY tankında
kullanılan HSWL 295 TM
transmisyon sisteminin ana
bileşenleri anlatıldı. 

Hoffmann, M60 tanklarında 
kullanılan RK 304S ve 
Leopard 2 tanklarında kulla-
nılan HSWL 354 ürünlerini,
paletli sistemlere yönelik
ürünleri arasında saydı. Su-
numda, RENK’in helikopter
rotor transmisyonu ve kuyruk
rotoru dişli kutusu sistemleri
ile tekerlekli kara araçlarına
yönelik ürünleri hakkında da
kısa bir bilgilendirme yapıldı.
Deniz sistemlerinde ise Tür-
kiye için yürütülen projeler
MİLGEM korveti, BARBAROS
ve YAVUZ sınıfı fırkateynler
ile TCG AKAR ve TCG 
KUDRET GÜNGÖR destek
gemileri olarak sıralandı.

MTU, Referans Noktası 
Olmaya Devam Edecek

MTU, seminerde, ağır askeri araçlar için yeni nesil
güç sistemlerini konu aldı. Dr. Dirk Pfuderer tara-

fından yapılan sunumda, güç sistemlerinin, mobilite sağ-
lamanın yanı sıra korunma gereksinimlerine uymaları ve
yeterli elektrik gücünü üretebilmesinin önemine vurgu
yapıldı. Sıvı fosil yakıtlardan çağdaş yakıt pillerine kadar
değişik yakıt türlerini, enerji yoğunluğu ve ağırlık gibi pa-
rametrelerle karşılaştıran Dr. Pfuderer, sıvı fosil yakıt-

ların hala avantajlı
olduğunu ifade etti.
Hibrit araçların ise
orta ve uzun vadede
gündeme gelebile-
ceği öngörüsünde bu-
lundu. Dr. Pfuderer,
emisyon gereksinim-
lerinden de bahsetti
ve paletli araçlar için
emisyon düzenlemesi
bulunmadığına dikkat
çekti. Dr. Pfuderer,
sunumunun sonunda,
sonuçlar bölümünde;
gelecekte araçlara

özel güç sistemleri tasarlanacağını; içten yanmalı mo-
torların ve sıvı fosil yakıtların tercih edilmeye devam
edeceğini; dizel motorların turboşarj, enjeksiyon sistem-
leri ve elektronik sistemlerle geleceğin ihtiyaçlarını kar-
şılayacağını; askeri araçların emisyon gereksinimleri
konusunda karar verilmesi gerektiğini; hibrid sistemle-
rin, özel görev gereksinimleri için tercih edilebileceğini
ve MTU seri 880 ve 890 motorlarının ağır askeri kara
araçları için referans noktası olmaya devam edeceğini

belirtti.

OSTİM Savunma ve Havacı-
lık Kümelenmesi (OSSA),

semineri, kendisini ve çalış-
malarını anlatma fırsatı olarak
kullandı. OSSA Koordinatörü
Hilal Ünal tarafından gerçek-
leştirilen, “KOBİ’lerin İhracata
Bakışı” başlıklı sunumda,
OSSA hakkında; misyonu, viz-
yonu, hedefleri, üye sayısı,
çalışan sayısı, kabiliyetleri,
referansları ve ihracat yapı-
lan ülkeler gibi bilgiler iletildi.
Ünal, Ekonomi Bakanlığı’nın

1.105.590 lira desteği ve 
24 adet OSSA üyesi ile başla-
tılan Uluslararası Rekabetçi-
liğin Geliştirilmesi (UR-GE)
Projesi hakkında da bilgilen-
dirme yaptı. 3 yıl sürecek
proje kapsamında, 2012 yılı
içinde ihtiyaç analizi, dış tica-
ret eğitimi ve AS9100 eğitimi
gerçekleştirildi. Proje kapsa-
mında, 2012 AIRTEC Uluslar-
arası Havacılık Yan Sanayi

Fuarı’na da katılım sağ-
landı. İlerleyen aylarda, fuar
katılımları artarak devam
edecek. 
Proje öncesinde, projeye ka-
tılan OSSA üyelerinin toplam
ihracat rakamlarını sunum
sırasında dinleyicilerin bilgi-
sine sunan Ünal, bu rakam-
ları; 2009 yılı için 3.744.349
lira, 2010 yılı için 1.318.155
lira ve 2011 yılı için 2.060.931

lira olarak açıkladı. Ünal,
önümüzdeki dönemde sek-
tör olarak yapılması gere-
kenleri ise KOBİ’lerin yurt
dışına çıkış kapısı olarak
offsetin etkin şekilde kulla-
nılması, ana sanayi firmala-
rının yurt dışı faaliyetlerine
yan sanayi firmaları ile bir-
likte katılması ve alt bile-
şenlerin yerlileştirilmesi
olarak sıraladı.

Yan Sanayinin Sesini OSTİM Duyurdu

Güvenilir Ortak: RENK
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) semi-
nerde, yaptığı Ar-Ge çalışmalarından örnekleri, ala-

nına özel ve ayrıntıya inen iki sunumla anlattı. Her iki
sunum da doyurucu teknik içeriği ile seminer genelinde
öne çıktı ve bu tür seminerlere, özellikle teknik bakış açısı
ile katılan dinleyicilerin görmeyi beklediği örnek sunumlar
arasında yer aldı. MKEK’nin çalışmaları ile ilgili yapılan
sunumlardan ilki, Hacettepe Üniversitesi Makine Mühen-
disliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Benat Koçkar ve Hande
Özcan tarafından hazırlanan “Namlu Ömrünü ve Balistik
Özelliklerini Artırıcı Isıl İşlem Metodu Geliştirilmesi” baş-
lıklı çalışma oldu. Namlu erozyonunun etkilerini azaltmayı
amaçlayan çalışma kapsamında; namlu çeliğinin aşınma
özelliğini geliştirmek ve kullanım ömrünü arttırmak ve
buna bağlı olarak, namlu değişim maliyetini azaltmak he-
deflendi. Bu kapsamda; namlu çeliğinin kaplanması, kom-
pozit namlu ve ısıl işlem teknolojilerini inceleyen
Hacettepe Üniversitesi ve MKEK araştırmacıları, toz bor-
lama yönteminin, etkinlik ve maliyet yönünden en uygun
çözüm olduğunu ortaya çıkarttı. Yrd. Doç. Dr. Koçkar, su-
numun sonunda, elde ettikleri sonuçları şöyle sıraladı: Toz
borlama deneylerinde en yüksek yüzey sertliği elde edildi;
malzeme yüzey pürüzlülüğü açısından en iyi sonuçlara toz
borlama deneylerinde ulaşıldı; toz borlama deneyleri,
namlu uygulaması için uygundur ve namlu yiv setleri için
herhangi bir engelleyici etkisi olmadığı görüldü; 1000 atış
sonrası yüzey sertliklerinde değişim söz konusu olmadığı
gözlendi ve mermi çıkış hızlarında, borlama sonrası her-
hangi bir azalmaya rastlanmadı. MKEK’nin çalışmaları ile
ilgili yapılan ikinci sunum, MKEK Ar-Ge ve Teknoloji Dai-

resi Başkanlığı’ndan
Funda Yıldırım tarafın-
dan gerçekleştirilen
“Büyük Kalibre Mühim-
matı İçin Optimum Barut
Tane Geometri Tasa-
rımı” başlıklı sunum
oldu. Matematiksel opti-
mizasyon metodu kulla-
narak barut geometrisi
tasarımı yapmayı, var
olan bir barutun perfor-
mansını yalnızca geo-

metrisini değiştirerek arttırmayı ve kara silah
sistemlerinde kullanılan daha yüksek menzile sahip bir
mühimmat elde etmeyi amaçlayan çalışmada, baruta ait
fiziksel değişkenler analiz edildi. PRODAS yazılımı kulla-
nılarak yapılan simülasyonlarda, gerçek değerlere çok
yakın rakamlar elde eden MKEK araştırmacıları, çalışma-
larında şu sonuçlara ulaştı: barut tane geometrisi tasarı-
mında en etkin parametre örgü kalınlığıdır; örgü kalınlığı
değeri azaldıkça, basınç değeri ve namlu ağzı çıkış değeri
belli bir optimum değere kadar artar ve herhangi bir kim-
yasal bileşiğinde değişim yapmadan, bir sevk barutunun
performansı yalnızca tane geometrisini değiştirerek art-
tırılabilir.

Su altı akustiği konusun-
daki çalışmaları ile ta-
nınan SUASIS, akustik

alanındaki uzmanlığını kara
sistemlerinde kullanma giri-
şimi kapsamında, Hollan-
da’nın Microflown AVISA

firması ile iş birliğine gitti. Se-
minerde, Microflown AVISA
firmasından Dr. Hans-Elias
de Bree, çalışmalarını ve
ürünlerini anlatan bir sunum
yaptı. Mikrofon dizileri ye-
rine, “Akustik Vektör Algıla-

yıcısı” adını verdikleri
ve 0,1 Hz ile 20 kHz’in
üzerindeki frekanslar
arasında algılama ya-
pabilen bir sistemi
kullandıklarını an-
latan Dr. de Bree,
bu teknolojiyi içeren
Akustik Çok Görevli Algılayıcı
(Acoustic Multi-Mission Sensor
/ AMMS) ürününün ayrıntıla-
rını dinleyicilere aktardı. Dış
ortama bırakılabilen ve bir
desteğe ihtiyaç duymaksızın
1 ay süre ile çalışabilen
AMMS’nin hassasiyetinin 
2 dereceden az olduğu belir-
tiliyor. Sistem, 81 mm havan
topunu 20 km, 155 mm
obüsü 30 km, piyade tüfeğini
5 km ve makineli tüfeği ise 
7 km menzile kadar tespit
edip yeri ile ilgili bilgiyi kul-
lanıcısına sunabiliyor. Birden
çok sistemi aynı anda kulla-

narak hassasiyetin arttırıl-
ması da mümkün olabiliyor.
Dr. de Bree, sistemlerinin,
eğitim ve atış sahalarında da
kullanılabildiğini, bu kap-
samda RAM-SCORE sistemi
ile Hollanda Silahlı Kuvvetle-
rine hizmet sunduklarını
söyledi. Akustik vektör algı-
layıcısı teknolojisi, insansız
hava araçlarında da kullanı-
labiliyor. Elden atılan türde
araçlara da takılabilen akus-
tik algılayıcı sayesinde, 300
kilometrekarelik bir alandaki
akustik olayların gözlenebil-
mesi mümkün hale geliyor.

MKEK, Ar-Ge Konusuna 
Verdiği Ağırlığı Hissettirdi

SUASIS, Microflown AVISA ile Karaya Çıkmaya Hazırlanıyor
AMMS
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İlk bölümdeki en kritik
mesaj PLM konusu irdele-
nirken iki büyük resmin

akıldan hiç çıkartılmaması ge-
rektiğiydi. Bunlardan birincisi,
Çağdaş Bilgi Hiyerarşisi olup,
PLM’nin felsefesi ve vizyonu
açısından bu hiyerarşi içinde
en önemli katmanı teşkil eden
Entelektüel Sermaye (Intel-
lectual Capital) katmanıyla il-
gilidir. Kurumsal entelektüel
sermaye, kurum içindeki “bi-
lenler” tarafından bilinen, bir
kurumun hedeflerini yerine
getirirken biriktirdiği ve ku-
ruma bir rekabet üstünlüğü
kazandıran bilgi yığınlarının

toplamıdır. Kurumlar, bu kat-
manları sayesinde “inovas-
yon” yapabilirler. Kurumsal
çapta ikinci büyük resim ise
entelektüel sermayenin oluş-
turulmasını sağlayan; kurum
içi ve dışı paydaşlar arasındaki
verilerin ve iletişimin düzgün
ve kontrollü bir akışla gidip
geldiği, bir “Bilgi Otobanı”nın
olması ve bu otobana bağlı,
onun çekirdeğinde yer alan
verilerin, işlemlerin, iletişimin
ve bunlarla ilintili işlevlerin ya-
pılandırılmış bir şekilde kayıt
altına alındığı, “Kurumsal Bel-
lek” mekanizmalarının varlı-
ğıyla ilgilidir.
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PLM (Product Life Cycle Management /
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi)’nin 

felsefesi, vizyonu ve faydalarını 
anlatacağımız bu yazı dizisinin, 

MSI Dergisi’nin Kasım sayısında (Sayı 86)
yayımlanan ilk bölümünde, başta 

savunma, havacılık ve otomotiv olmak
üzere, dünyadaki birçok endüstride

kullanılmaya ve uygulanmaya başlanan
yeni bir kavram ve yeni bir teknoloji
olan PLM’nin tarihçesi, ortaya çıkış 

nedenleri ve evrimleşen tanımlarından
bahsedilmişti.

Tarcan KİPER* / tarcan.kiper@infotron.com.tr
*Yönetim Kurulu Başkanı, infoTRON A.Ş.

Savunma 
ve Havacılık

Sanayileri için 
Çağdaş Bir

Yönetişim ve 
İnovasyon Ortamı: 

Bölüm II

PLM
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İkinci önemli mesaj ise
PLM’nin tanımlarına yönelikti.
PLM’nin en klasik tanımı; “Fir-
maların, ürünleri / hizmetleri
hakkındaki bilgi, süreç ve ka-
rarlarını, ürünün / hizmetin
fikir / hayal aşamasından
ürünü / hizmeti tüketiciye /
müşteriye ulaştırma sürecine
kadar veya ürün / hizmet arzını
yürürlükten kaldırana kadar,
tüm yaşam döngüsü süresince
ve küresel ürün / hizmet ağı
çapında yönetmeleri” olarak
yapılmaktadır. Öte yandan, gü-
nümüzde, PLM’nin spektrumu
genişlemekte ve kapsama
alanı da derinleşmekte olduğu
için, yukardaki tanıma ek ola-
rak, PLM’nin; “Bir kurumun
hedeflerini yerine getirirken
biriktirdiği bilgi yığınlarının
toplamı demek olan kurumsal
entelektüel sermayenin etkin
yönetimi ve kullanımı için stra-
tejik bir iş yaklaşımı” olduğu
şeklinde bir tanım da öne geç-
meye başlamıştır.
Özetle PLM’ye geniş bir pers-
pektiften bakıldığında;
n Kurumlara, tüm tasarım

ve mühendislik 
gereksinimleri için çağdaş
yaklaşımlar ve kavramlar
getiren;

n Tasarımdan üretime, 
lojistikten işletmeye kadar,
tüm iş süreçlerini aynı çatı
altında yönetmeye yönelik
modern araçlar ve 
teknolojiler sağlayan;

n Bilgi yaratma ve üretme,
bilgiyi kullanma, 
değerlendirme ve 
saklama süreçleri ve 
teknolojileri kazandıran
ortamlar sunmaktadır.

PLM, “Ürün Yaşam Dön-
güsü Yönetimi” demektir.
Peki, buradaki “Yaşam Dön-
güsü” ne anlam ifade et-
mektedir?

Yaşam Döngüsü
Bir ürüne veya hizmete ait
yaşam döngüsü, beş ayrı
safha ile açıklanmaktadır.
Fakat burada dikkat edilmesi
gereken bir husus vardır.
Üretici tarafından algılanan
yaşam döngüsü safhaları ile
tüketici tarafından algılanan
yaşam döngüsü safhaları,
hem benzerlikler hem de
farklılıklar göstermektedir.
“Hayal Etme”, “Tanımlama”
ve “Gerçekleştirme” olarak
tanımlanan ilk üç safha, üre-
tici açısından da tüketici açı-
sından da aynıdır. Hayal
Etme safhası, ürünün üretici
tarafında hayal edildiği, ilk
ürün fikirlerinin havada
uçuştuğu, müsveddelerde
karalandığı; pazarın gidişa-
tına göre, olası müşteri bek-
lenti ve isteklerine göre
düşünüldüğü, tartışıldığı ve
ön tasarım seçeneklerinin
gerçekleştiği aşamadır. Ta-
nımlama safhası, Hayal
Etme safhasında ortaya
çıkan seçeneklerden birinin
veya birkaçının seçilerek,
ürünün veya hizmetin tasa-
rımlarının, nitelik ve nicelik-
lerinin detaylandırıldığı
aşamadır. Bu aşamada;
neyin, nasıl, kimin veya ne
için üretileceği artık bellidir.
Gerçekleştirme safhası ise
ürünün veya hizmetin üretil-
diği ve hayata geçirildiği aşa-
madır.
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Uzay Mekiği, yaşam döngüsünün "hayal etme" safhasında, tüketicinin maliyet etkin
uzay erişimi hayali ile tasarlandı; fakat ortaya çıkan sistem, bu konudaki vaadini yerine
getiremedi. Emekli olan Uzay Mekiği'nin ardından, X-37B insansız uzay aracı ile bu
konuda yeni bir deneme yapılıyor.
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Yaşam döngüsü, ilk üç safha-
dan sonra, üretici ve tüketici
açısından farklılık göstermek-
tedir. Dördüncü safha, üretici
tarafında “Destek”, tüketici ta-
rafında ise “Kullanma” olarak
gerçekleşmektedir. Tüketici /
kullanıcı, ürünü satın alıp
kullanmaya başladığında,
üretici de ürünün garantisin-
den, bakımından ve/veya tek-
nik desteğinden / servisinden
sorumludur. Üretici tarafın-
dan algılandığı şekliyle
yaşam döngüsündeki son
safha, “Sonlandırma” aşama-
sıdır. Bu aşama, ürünün imha
edildiği, parçalandığı ve/veya
geri dönüşüme yollandığı saf-
hadır. Tüketici tarafında,
elden çıkarma veya çöpe
atma olarak gerçekleşir.
Üretici ve tüketici tarafındaki
yaşam döngüsü algılarına pa-

ralel olarak ürünün / hizmetin
de kendi açısından bir yaşam
döngüsü vardır: Doğum, Yaşam
ve Ölüm. Hayal Etme, Tanım-
lama ve Gerçekleştirme safha-
ları, ürünün doğum döngüsünü
içerir. Benzer şekilde, Destek
ve Kullanma aşamaları ürünün
yaşam süreci; Sonlandırma ve
Elden Çıkarma ise ürünün ölü-
müdür.
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Ürün / hizmet yaşam döngüsü algısı farklıdır!

General Atomics Aeronautical Systems personeli, Creech Hava Üssü’nde, 
bir MQ-9 Reaper insansız hava aracına yakıt ikmali yapıyor. Özellikle yeni silah
sistemleri, üretici ile kullanıcının / tüketicinin yakın çalışmasını gerektirir.
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Problem Kaynakları
Yukarıda bahsedilen tüm bu
yaşam döngüsü safhalarında
ve bunlara bağlı süreçlerde,
çok çeşitli ve karmaşık risk
alanları ve problem kaynak-
ları vardır. Bu alan ve kay-
naklar, bir kurumun maddi
varlıklarıyla da departmanla-
rıyla da ve/veya süreçleriyle
de bağlantılı olabilir. Aşağı-
daki tablo, bu konuda bir fikir
vermek üzere oluşturulmuş
bir özet niteliğindedir.

Bu problem ve risk kaynak-
ları ise her yaşam döngüsü
safhasına özel birçok dert
barındırmakta ve çeşitli ka-
yıplara neden olmaktadır.
Aşağıdaki özet tablo, yaşam
döngüsü safhalarına göre,
bu dert ve kayıplara ilişkin
örnekler göstermektedir.
Tüm bu dertlerin ve kayıpla-
rın temeline inildiğinde, en
kritik sorunun, sistemsel
bir sorun olduğu teşhisi ya-
pılabilir. Bu da bilgiyi doğru
yönetmekle veya yöneteme-
mekle ilgilidir. 

Bilgi iletişiminde kopukluk-
lar, bilgi paylaşımında prob-
lemler, bilgi biriktirmede
noksanlar ve yöntemsizlikler,
miadı dolmuş veya yanlış bil-
giler, iletişim kopuklukları,
olan biteni kayıt altına ala-
mama ve izleyememe temel
nedenlerdir. Bunlara paralel
olarak bilgiyi yaratma ve
üretme; bilgiyi kayıt altına
alma ve saklama; bilgiyi kul-
lanma ve değerlendirme  im-
kanlarının varlığı, seviyesi ve

verimliliği ve bunlarla ilgili
stratejiler, teknolojiler ve sü-
reçlerin durumu, bu sorun-
ları aşabilmek için ön plana
çıkar. Kurumların, şu tip so-
ruları irdelemelerinde büyük
fayda vardır:
n Ürünlerinizin, süreçlerinizin

ve dolayısıyla şirketinizin
durumunu anında 
görebiliyor musunuz?

n Müşterilerinizin ihtiyaçları
ile pazarlama stratejiniz 
ve ürün / hizmet geliştirme
çalışmalarınız aynı 
doğrultuda mı?

n Ürünleriniz hakkında 
bilgi sahibi olması gereken
herkes (çalışanlarınız, 
tedarikçileriniz, 
taşeronlarınız ve tüm 
paydaşlarınız) arasında 
bir iş birliği ortamınız 
var mı?

n Kritik bilgilerinizi 
ve yorumlarınızı hala 
e-postalar üzerinden mi
paylaşıyorsunuz?

n Ulaşabildiğiniz ve üzerinde
saatlerce çalıştığınız 
bilginin, en güncel ve 
en doğru bilgi olduğuna
emin misiniz?

n Eleman kaybı ile birlikte
kritik bilgileriniz de uçup
gidiyor mu?

n Entellektüel sermaye 
birikiminiz için süreçleriniz
var mı? Bu sermayeyi
elektronik ortamda 
kayıt ve kontrol altında 
tutabiliyor musunuz?

n Şirketinizin tüm 
bölümlerinde, ofislerinde,
lokasyonlarında, 
süreçlerinde olan biteni,
en son verileri kayıt altına
alabiliyor musunuz?

n Bu kayıtlara ve 
tarihçesine, istediğiniz
zaman istediğiniz şekilde
ulaşabiliyor musunuz?

n Süreçlerinizin verimliliğini
ölçebiliyor musunuz ve
bunları niceliksel olarak
izleyebiliyor musunuz?

n Kaynaklarınızın 
verimli kullanılıp 
kullanılmadığını
niceliksel olarak 
ölçebiliyor musunuz?

n Ürününüzün tasarım 
aşamasından, yaşam 
döngüsünün sonuna 
kadar, ürün ile 
her türlü bilgiye
ulaşabildiğiniz bir karar
destek sisteminiz 
var mı?

PLM ile amaçlanan, aşağıda
gösterilen, literatürde de
çok kullanılan, özgün geç-
mişi 70’li yıllara dayanan
“Tree Swing” karikatüründe
hicivlenen durumlara düş-
memektir.
PLM öncesi, bu dert ve ka-
yıpları engellemek ve en aza
indirgemek maksadıyla
PLM’nin bütüncül yaklaşım
özelliğini göz önüne almak
gerekir. PLM, temel olarak
firmalara “ürün / hizmet
odaklı” bütüncül (holistic)
yaklaşımları uygulama ka-
biliyeti kazandırır. Burada
bahsedilen bütüncül yakla-
şım; ürünleri, hizmetleri,
yapıları, etkinlikleri, süreç-
leri, insanları, becerileri,
uygulama sistemlerini, veri-
leri, bilgileri, bilgi birikimini,
teknikleri, uygulamaları, ye-
tenekleri ve standartları bir
araya getirmektir. 
PLM teknolojisi, doğası ge-
reği, tüm iş süreçlerinin,
ürünün / hizmetin etrafında
işlemesini sağladığı gibi; bir
şirketi oluşturan iç ve dış
tüm fonksiyonel birimlerin,
şirketin iç ve dış tüm pay-
daşlarıyla beraber, aynı
elektronik iş birliği orta-
mında buluşmasını ve çalış-
masını sağlar.
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Hayal Etme Tanımlama Gerçekleştirme Destek  / Kullanma Sonlandırma  / Elden Çıkarma
Çalınan fikirler Projelerde gecikme Verimsiz fabrika / şantiye düzeni İhmal edilen güncellemeler Düşük geri dönüşüm oranı

Fikir noksanlığı Yüksek maliyet Atık / hurda problemi Zayıf iletişim Boşa harcanan hammaddeler

Fikirlerin bastırılması Kontrolsüz değişiklikler Tekrarlanan çalışmalar Kontrolden çıkan veriler Yüksek imha maliyetleri

Eksik uygulamalar Net olmayan süreçler Pahalı prototipler / Ön tasarımlar Kaybedilen müşteriler Para cezaları

Verimsizlik kültürü Net olmayan gereksinimler Tedarikçi problemleri Taahhüt maliyetleri Eğitim noksanlığı

Tahammülsüzlük Tasarım hataları Yüksek hammadde maliyetleri Eksik hizmetler Kontrol noksanlığı

Bürokrasi Kopukluk Fazla stok Yüksek servis maliyeti Eksik uygulamalar

Bilinmeyen maliyetler Kaybolan fikri mülkiyet Sınırlı parça yeniden kullanımı Net olmayan süreçler Tanımlanmamış süreçler

Eğitimsizlik Belirsiz proje durumu Emniyet problemleri Ürün geri çağırma Eksik yöntemler

Tanımlanmamış Süreçler Standartlara aldırmazlık Yanlış veri versiyonları Hatalı ürünler Pahalı demontaj

PLM Öncesi Dertler ve Kayıplar
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PLM ve Süreçler
PLM, tüm etkinlikleri ve iş-
lemleri birbirine bağlar ve
birbirleriyle ilişkilendirir. Ör-
neğin, yeni ürün geliştirme
aşamasında,

n Daha önceki ürünlerin 
kullanıldıkları sırada 
ne gibi problemler 
çıkardığına dair bilgilerin
derlenmiş bir şekilde 
teknik servis bölümü 

faaliyetlerinden elde 
edilmesi,

n Tasarım aşamasında, 
ürünün geri dönüşümünü de
hesaba katarak tasarımın
sonuçlandırılması,

n Çevreye duyarlı 
malzemelerin seçimi,

n Proje yönetiminde 
belirlenmiş olan görev 
ve altgörevlerin 3B CAD
dosyaları ile 
ilişkilendirilmeleri, 
böylelikle görevlerin 
sadece görev ismi ve 
Gantt Chart’lar halinde
değil, gerektiğinde 
sürdürülmekte olan 
tasarımın o anki 
görselleriyle 
desteklenmesi,

n Ürün geliştirirken ve 
tasarım yaparken 
uyulması gereken yerel
veya uluslararası 
regülasyon ve standartlara
uyumluluğun gözetilmesi,

n Ürün tasarımının belli 
bir aşamasında, satınalma
bölümünün devreye 
girerek o ürünün alt 
parçaları, komponentleri,
hammaddeleri vs 
konusunda tasarım / 
mühendislik ekibine 
geri bildirimde 
bulunabilmesi,

n Benzer şekilde, lojistik /
teknik destek bölümünün
tasarım / mühendislik 
ekibine geri bildirimde 
bulunabilmesi, vb.

Diğer bir bakış açısıyıla PLM,
aslında bir kurum içindeki
tüm süreçleri, uygulamaları
ve oluşan bilgiyi bir şemsiye

gibi kaplar ve birbirleriyle
entegre eder. Doküman yö-
netiminden malzeme listesi
yönetimine; değişiklik yöne-
timinden proje yönetimine;
gereksinimler yönetimi, ka-
lite yönetimi gibi kurum
içinde uygulanan tüm süreç
yönetimlerini bir elektronik
iş birliği ortamı içinde birbir-
leriyle bağlantılı ve birbirle-
riyle uyumlu hale getirir.
Buna ilave olarak, ERP (En-
terprise Resource Planning /
Kurumsal Kaynak Planla-
ması), CRM (Customer Rela-
tionship Management /
Müşteri İlişkileri Yönetimi),
SCM (Supply Chain Manage-
ment / Tedarik Zinciri Yöne-
timi) gibi, diğer uygulamaları
entegre eder, otomatik ve
kontrollü veri alışverişi sağ-
lar. Sadece kurum içi değil,
tedarikçiler, altyükleniciler
ve bayiler gibi, kurum dışı
paydaşların da aynı elektro-
nik iş birliği ortamında çalış-
masına olanak tanır ve
bunun kontrollü ve kayıtlı ya-
pılmasını sağlar.
Örneğin kurum, bir satınal-
mayla ilgili teknik / idari
şartnamelerini PLM orta-
mında yayınlayabilir ve buna
elektronik ortamda, belli bir
yetki ve izin prosedürü çer-
çevesinde tedarikçilerinin
veya altyüklenicilerinin ulaş-
masını sağlar. Ayrıca, teda-
rikçi ve altyüklenicilerinin,
şartname cevaplarını da
PLM ortamında, elektronik
olarak teslim etmelerini
sağlayabilir. Bu sayede, tek-
nik cevaplar, fiyat bilgileri ve
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diğer sözel ve sayısal veriler
ve bilgiler otomatik olarak
veritabanında gerekli bölüm-
lere ‘sınıflandırılmış’ bir şe-
kilde kaydolmuş olur. Ortada
bir e-postalaşma, CD ile do-
küman yollama, kağıt baskı
olmadığı gibi, tekliften so-
rumlu satınalma uzmanının,
gerek e-mail üzerinden
gerek baskılı doküman ola-
rak aldığı fiyat tekliflerini ye-
niden elle herhangi bir
veritabanına veya bir Excel
dosyasına girmesi gibi ve-
rimsiz ve gereksiz bir süreç
de yaşanmamış olur.

PLM Sonrası 
Kazançlar
PLM’nin varlığı ve uygulan-
ması, sadece etkin bilgi yöne-
timi ve entelektüel sermaye
birikimi olarak karşımıza çık-
maz. Yaşam döngüsünün her
safhasında, safhaların her tür
sürecinde o sürece ait marji-
nal getirileri olduğu gibi geniş
kapsamda inovasyonun hız-
lanmasına ve ürün / hizmet
kârlılığının en üst düzeye çık-
masına olanak tanır. Eksik
olan iş süreçlerinin tanımlan-
masından ve devreye alınma-
sından, tüm iş süreçlerinde

bilgi odaklı yönetişim ve iş ze-
kası yöntemlerinin uygulan-
masını sağlar.
PLM’ye geçen firmalar,
eksik olan iş süreçlerini ta-
nımlamak ve devreye
almak zorunda kalırlar.
PLM, tanımlanmamış,
kağıt üzerinde olup da ger-
çekte işletilmeyen iş sü-
reçlerine; organizasyon

şemasında olup da fonksi-
yonel olarak çalışmayan iş
birimlerine; şirket içinde
türetilen her tür fikri ve
sınai hakkın kaybolmasına
ve fonksiyonel birimlerin
sorumluluğunun belirsiz
olmasına izin vermez.
Aşağıdaki tabloda, PLM’nin
yaşam döngüsü safhalarına
göre sağladığı çeşitli ka-
zançlardan örnekler yer al-
maktadır.

Yazı Dizisinin Devamı
Yazı dizisinin bundan son-
raki bölümlerinde, PLM’in
çeşitli departmanlar ve pay-
daşlar için ne anlam ifade
ettiği; kurumlardaki tüm sü-
reçlerle ve bunların yöneti-
miyle ilgili ne tür ilişkileri
olduğu; ERP ile nasıl bir
ilişki içinde olduğu; kurum-
larda nasıl uygulanması ge-
rektiği gibi konular
irdelenecektir. Savunma ve
havacılık sanayilerinden ör-
nekler verilecek ve özellikle
-sadece PDM (Product Data
Management / Ürün Veri Yö-
netimi) uygulamaları olarak
değil- gerçek anlamda PLM
uygulamalarının gerçekleş-
tiği proje ve durumlar da ele
alınacaktır.
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Hayal Etme Tanımlama Gerçekleştirme Destek  / Kullanma Sonlandırma  / Elden Çıkarma
Destekleyici uygulamalar Zamanında biten projeler Azalan tekrar eden çalışmalar Düşük hata oranı Yeniden kullanılan hammadde

Destekleyici şirket kültürü Pazara hızlı çıkış Çevre bilincine  uygun lojistik Daha iyi müşteri bilgilendirme Yeniden kullanılan parça / 
komponent

Kontrol altında olan 

fikri haklar Kontrol altında olan veriler Yeşil üretim Mutlu ve daha çok müşteriler Çevre uyumluluğu

Asgari bürokrasi Net süreçler En uygun fabrika / şantiye düzeni Ürün yenileme Yeni uygulamalar
Net süreçler Kontrol altında olan 

fikri haklar Daha az stok Artan servis geliri Azalan demontaj zamanı

Yaratıcı ekipler Motive ekipler Daha fazla parça yeniden kullanımı Daha çok servis Azalan para cezaları

Büyük buluşlar Net gereksinimler Daha az atık / hurda Düşük servis maliyeti İyileşen uyumluluk

Daha çok fikir İsteğe göre uyarlama Stratejik tedarikçiler Servis dahilinde ürün yenileme

İnovasyona açıklık Net kararlar Düşük hammadde maliyeti Azalan taahhüt maliyetleri

Standartlara bağlılık Azalan garanti süresi maliyetleri

PLM Sonrası Kazançlar

    KAYNAKÇA
1.     PLM Interest Group, Product Lifecycle Management Journal Sayıları (2004–2011)
2.     John Stark, Product Lifecycle Management, 21st Century Paradigm for Product 
         Realisation, 2nd Edition, Springer, 2011
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Çalıştayın hedefleri ara-
sında; savunma ve oto-
motiv sanayilerinde çift

amaçlı kullanılabilecek, katma
değer ve rekabet gücü açısın-
dan kritik teknolojilerin; iş bir-

liği ve ortak proje alanlarının;
paydaşların ve yetkinlik düzey-
lerinin ve ele alınan konularda
mevzuat ve destekler alanında
devletten beklentilerin ortak
akıl yolu ile belirlenmesi yer
aldı. Bu doğrultuda gerçek-
leştirilen çalıştayın ardından
da savunma ve otomotiv sek-
törleri için ortak teknoloji yol
haritalarının oluşturulmasına
ve ortak projelerin tanımlan-
masına yardımcı olacak bir
değerlendirme raporunun
hazırlanması planlanıyor.

Çalıştayın açılışında ilk sözü,
GATE Elektronik Yönetim ve
İcra Kurulu Başkanı Turgay
Maleri aldı. Maleri, çalıştayın
konusunu belirlerken, otomo-
tiv sektörünün TÜBİTAK tara-
fından öncelikli alan olarak
görülmesini dikkate aldıklarını;
bu sektöre savunma sanayisi-
nin nasıl katkıları olabileceğini;
üniversite-sanayi iş birliğinin
nasıl oluşturulabileceğini ko-
nuşacaklarını ve çift kulla-
nımlı alan ve teknolojileri
belirlemeye çalışacaklarını
söyledi. Türkiye’nin, özellikle
elektrikli araçlar konusunda
bir atılım içerisinde olduğuna
ve çok ciddi çalışmalar yapıl-
dığına dikkat çeken Maleri,
bununla beraber, çalışmala-
rın bir arada koordineli ola-
rak yapılmasında aksaklıklar
bulunduğunu ve bu konunun
tartışılması gerektiğini ifade
ettikten sonra, kendilerinin ve
savunma sanayisinin çalış-
malarının ve yeteneklerinin
otomotiv sektörü tarafından
pek bilinmediğini belirtti. Ça-
lışmalarından da bir örnek
veren Maleri, TÜBİTAK des-
tekli olarak ROBAS adlı, 
150 kg ağırlığında bir insansız
kara aracı yaptıklarını; elek-
trikli olan aracın 4 motora
sahip olduğunu, motorların
tasarımını ise üniversite ile iş
birliği yaparak gerçekleştir-
diklerini anlattı. Maleri, ko-

nuşmasında, TÜBİTAK des-
teklerine de özel bir vurgu ya-
parak, TÜBİTAK’ın, Ar-Ge
desteklerine 1 milyar liranın
üzerinde bir kaynak ayırdığı; 
27 Kasım’da, TÜBİTAK Başka-
nı’nın ve otomotiv sektörünün
liderlerinin de katıldığı,
“Elektrikli Araçlar” toplantı-
sının yapıldığı bilgilerini din-
leyicilerle paylaştı. 
Bu toplantıda, bazı alanlarda
eksiklikler bulunurken, bazı
alanlarda da birden çok yatı-
rım bulunduğu tespitini yap-
tıklarını ve iş birliği
modellerini de konuştukla-
rını sözlerine ekledi. Konuş-
masının son bölümünde ise
Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı (SSM)’nın Ar-Ge ve Tek-
noloji Yönetimi Dairesi’nin
yakıt pilleri ile ilgili yürüt-
tüğü çalışmalara değindi.
Maleri, konuşmasını, Atılım
Üniversitesi’ne ve katılımcı-
lara teşekkür ederek ta-
mamladı.

SSM Otomotiv Sektörü
ile İş Birliğine Hazır
Açılış oturumunda ikinci ko-
nuşmayı, SSM Ar-Ge ve Tek-
noloji Yönetimi Daire Başkanı
Zübeyde Çağlayan yaptı. Te-
lekomünikasyon, ulaştırma,
otomotiv ve sağlık gibi sek-
törleri komşu sektörler ola-
rak gördüklerini belirten
Çağlayan, bunlardan sağlıkla
ilgili olarak 6 Aralık’ta, Hacet-
tepe Üniversitesi’nde, Ankara
Kalkınma Ajansı’nın destek-
lediği bir projenin kapanışını
yaptıklarını, bu çalıştayda da
farklı bir komşu sektör üze-
rine konuşacaklarını söyledi
ve çalıştaya baktığı perspek-
tifi özetledi. Türkiye’nin 2023
hedeflerinde; yüksek katma
değer yaratan, rekabetçi
ürünler geliştirmenin önemli
bir yer tuttuğunu, bütün ülke-
lerin bu alanda yarıştığını ha-
tırlatan Çağlayan, üç faktör
üzerinde durdu: üstün tekno-
lojiyi, en erken şekilde ve ma-

ÖZEL HABER

GATE Elektronik ve 
Atılım Üniversitesi, 
Çift Kullanımlı Teknolojileri 
Masaya Yatırdı
GATE Elektronik ve Atılım Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Savunma ve 
Otomotiv Sanayii Perspektifinden Çift Kullanımlı Teknolojiler” başlıklı çalıştay, 
20 Aralık’ta, Atılım Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Savunma sanayisi ve üniversiteden
çeşitli paydaşların katıldığı çalıştay, 2023 hedefleri kapsamında iş birliği ve sinerji
vurgusunun artarak yapıldığı bu günlerde, önemli bir faaliyet olarak öne çıktı.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

GATE Elektronik 
Yönetim ve İcra 
Kurulu Başkanı
Turgay Maleri 
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liyet etkin olarak sunabilmek.
Çağlayan, bu üç faktörün ge-
reklerini bir arada gerçekleş-
tirebilen ülkelerin, gelişmiş
ülkeler kategorisine sıçradığını
ve bu faktörler göz önüne alın-
dığında, savunma sanayisinin
önemli bir aşamaya geldiğini;
ihtiyaçların yerli olarak karşı-
lanma oranının yüzde 54’e
ulaştığını ifade etti. Çağlayan,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün, otomotiv ve savunma
sanayisi özelinde, teknolojik
ortaklık konuları nelerdir,
bunların örtüşmesindeki ana
unsur nedir, bunlardan size
bahsetmek istiyorum. Tekno-
loji yönetiminde, ana sistem
ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak
bunları kırıyoruz. Alt sistem-
ler, bileşenler ve temel tek-
nolojilere ulaşıyoruz. Aslında
bu temel teknolojiler, tüm
sektörlerin en önemli ivme-
lendiricileri, hızlandırıcıları:
Malzeme teknolojileri, ileri
elektronik teknolojileri, nano
teknolojiler. Burada yapaca-
ğımız yatırımlara baktığı-
mızda, aslında, bütün
sektörlerin ihtiyacı olan ana
konular olarak gözümüze
çarpıyor. Biz, teknoloji yöne-
timinde 3 ana unsuru göz
önünde bulunduruyoruz: Ana
sistem ihtiyaçları ile uyumlu
olması; üstün, ileriye dönük,
dünyanın üzerinde çalıştığı
bir teknoloji olması ve sanayi-
üniversite-KOBİ iş birliğini
içermesi. İşimiz şu anlamda

zorlaşıyor; bu temel teknoloji
alanlarına indiğimizde, artık
sanayimizin önündeki prob-
lemlerin tek başına çözüle-
meyecek kadar karmaşık ve
uzun vadeli olduğunu görüyo-
ruz. Aynı zamanda, büyük ya-
tırımlar da gerektiriyor.
Burada, ülkemizin kaynakla-
rına, ülkemizin kapasitesine
dayanıyoruz. Örneğin, bugün
malzeme teknolojilerine bak-
tığımızda, kimya sektörümü-
zün, malzeme alanındaki
firmalarımızın, araştırma ku-
rumlarımızın kapasitelerine
dayanıyoruz ve bu bütün sek-
törlerimiz için geçerli. Bu an-
lamda, bu sektörlerin
karşılıklı olarak birbirini bes-
lemesi, geliştirmesi amacıyla
daha çok konuşması, birbi-
rindeki kabiliyetleri aktar-
ması gerekiyor. Bu amaçla
yapılan bugünkü çalıştayın da
buna önemli bir katkısı olaca-
ğını değerlendirmekteyim.”
Konuşmasının devamında,
savunma sanayisinin kara
araçları alanında gösterdiği
hızlı gelişmede, Türkiye’nin
otomotiv sanayisindeki derin-
liğinin, üretim kapasitesinin
önemli katkısı olduğunu be-
lirten Çağlayan, otomotiv ve
savunma sektörü arasında
çift kullanımlı birçok alan ol-
duğunu söyledi ve güç paketi,
güç aktarma organları, süs-
pansiyon sistemleri, iklim-
lendirme teknolojileri, ısıtma
ve soğutma sistemleri, kom-

presörler, elektronik kontrol
üniteleri, sensör sistemleri ve
elektrik üretim-dağıtım sis-
temlerini örnek olarak verdi.
Çağlayan, gündemlerinde; ha-
fifleştirilmiş yüksek güç / ağır-
lık oranlı pistonlu motorlar,
elektrikli tahrik teknolojileri,
hibrit güç üretim-dağıtım sis-
temleri, metal alaşım kompo-
zit malzemeler, yeni nesil
süspansiyon sistemleri, sayı-
sal motor kontrol teknoloji-
leri, alternatif yakıtlar, yeni
nesil ekran teknolojileri, gü-
rültü ve titreşim sönümlen-
dirme teknolojileri gibi
çalışmaların olduğunu; bun-
ların da otomotiv sektörüne
önemli katkılarının olmasını
beklediklerini sözlerine ek-
ledi.
Çağlayan, konuşmasını, ça-
lıştayın sektörlerin birbirle-
rini daha yakından tanıması
ve ortak neler geliştirilebilir,
yapılabilir, bunları belirle-
mesi için önemli bir fırsat
olacağını değerlendirdiğini
belirterek tamamladı.

FNSS Yine Sektörü 
Ön Plana Aldı
Çalıştayın, “Savunma ve Oto-
motivde Geleceğin Teknoloji-
leri” başlıklı ilk oturumunda
söz alan FNSS Pazarlama ve
Strateji Direktörü Haluk Bu-
lucu, savunma sanayisinin
genelini ilgilendiren konulara
ağırlık veren bir konuşma
yaptı. Konuşmasının başında,

devletlerarası rekabetin,
savaş olmasa bile teknoloji-
nin ilerleyişini hızlandıran bir
etkiye sahip olduğu tespitini
yapan Bulucu, bu konuda,
ABD ile SSCB arasındaki uzay
rekabetini örnek verdi. Ör-
neklerini, farklı devletler ve
farklı zamanlarla zenginleş-
tirerek çeşitlendiren Bulucu,
konunun insan boyutuna da
vurgu yaptı. Wernher von
Braun’un önce askeri, sonra
sivil roketler üzerinde çalıştı-
ğını; otomotiv alanında ise
Ferdinand Porche’nin önemli
sivil ve askeri projelere imza
attığını, Volkswagen Beetle’ın
yanı sıra Tiger tankını tasar-
ladığını anlattı ve Türkiye’deki
bir üniversiteden de böyle ta-
sarımcıların çıkabileceğini
belirtti. Bulucu’nun Türki-
ye’den verdiği örnekler ara-
sında, Dr. Ekber Onuk da yer
aldı. Bulucu, Anadol ve Sazan
otomobillerindeki çalışmala-
rına değindiği Dr. Onuk’un,
bugün, savunma sanayisi için
yüksek hızlı botlar tasarladı-
ğını ve ürettiğini söyledi.
Bulucu, konunun insan boyu-
tundan hareket ederek, sözü
iş gücüne getirdi. Bugün Tür-
kiye’nin, otomotiv üretiminde
dünyada 16. sırada olduğunu,
400.000 çalışanı bulunduğunu,
ihracatının 24 milyar dolar se-
viyesine geldiğini, 2023 hedef-
leri kapsamında ihracat
rakamının 4 kat artması ge-
rektiğini belirten Bulucu, Ara-

SSM Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı 
Zübeyde Çağlayan

FNSS Pazarlama 
ve Strateji Direktörü
Haluk Bulucu

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel
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lık ayında Savunma ve Havacı-
lık Sanayi İhracatçıları Birliği
(SSI)’nin düzenlediği arama
konferansında da savunma ve
havacılık sanayisi için 25 mil-
yar dolarlık ihracat hedefi ko-
nulduğunu, şu anda resmi
olmayan hesaplara göre, sa-
vunma ve havacılık sanayi-
sinde 42.000 kişinin çalıştığını
ve bunların 4000’inin tasa-
rımcı olduğunu belirtti. He-
defe ulaşmak için, bugün 1
milyar dolar civarında olan ih-
racatı 2023’te 25 katına çıkart-
maları gerekeceğini; bunun
için özgün ürünlere ihtiyaçları
olacağını; bu durumda da 30 ila
50 bin arasında tasarımcıya
sahip olmaları gerekeceğini
ifade eden Bulucu, üniversi-
telerden mezun olan mühen-
dis sayısının ve bunlardan
savunma sanayisini tercih
edeceklerin miktarının da ye-
terli olmayacağını, hem diğer
sanayilerde hem de savunma
sanayisinde çalışabilecek bu
miktarda bir iş gücünün nasıl
yetiştirilebileceği konusu
üzerinde durulması gerektiği
noktasına değindi. “Çift kulla-
nımlı” kavramından, personel
boyutu ile bu konuların anla-
şılması gerektiğine vurgu
yapan Bulucu, ek olarak, yeni
nesillerin, çeşitli bilgisayar
destekli programlara fazlası
ile güvenen, bunların altın-
daki formülleri, teorileri ye-
teri kadar bilmeyen bir
şekilde yetiştiğini kaydetti.
Bu noktada, sorulacak temel
sorunun “tasarımcı gençleri-
mizin profilini otomotiv sanayi
ve savunma sanayi olarak
nasıl istiyoruz, bir ortak görü-
şümüz var mı?” olduğunu be-
lirten Bulucu, tüm paydaşlar
ve karar vericilerle gelecek 
10 yılda mezun olacak öğrenci-
lerin profil çalışmasını yapma-
larının önemini vurgulayarak
sözlerini tamamladı.

Nurol Makina, 
Çift Kullanım Kavramı
Üzerinde Durdu
İlk oturumda, Nurol Makina
ve Sanayi A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Anıl Karel de

bir konuşma yaptı. Ekonomik,
politik ve teknolojik şartların,
ülkeleri, çift kullanımlı tekno-
lojilere ağırlık vermeye zorla-
dığını kaydeden Dr. Karel, çift
kullanımlı teknolojilerin, as-
lında bir ülkenin, askeri
alanda kendi teknolojilerini
koruması ve kendi politikala-
rını başka ülkelere, başka
kullanıcılara da kabul ettir-
mesi için bir fırsat olduğunun
altını çizdi. Dr. Karel, Wasse-
naar Anlaşması’nın çift kulla-
nımlı teknoloji ve
malzemelerin ihracat kont-
rollerini içerdiğini; bunun da
güçlü ülkelerin, pazarı kontrol
edebilmek için, askeri amaçlı
malzemelerin dolaşımını
kontrol altında tutmak istek-
lerinden kaynaklandığını;
çünkü herhangi bir malzeme-
nin askeri amaçlı olduğunu
söyleyerek bir ülkeye am-
bargo uygulamanın da malze-
menin ticari yanını göstererek
bu malzemeyi satmanın da
mümkün olduğunu belirtti.
Dr. Karel’in değindiği nokta-
lardan biri de savunma ala-
nında, tasarımın payının
gittikçe daraldığı oldu. Özel-
likle platform açısından bakıl-
dığında, ekonomik şartların,
ülkeleri, modernizasyon ve
iyileştirme projeleriyle ellerin-
deki sistemlerinin devamlılı-
ğını sürdürmeye zorladığını;
bu durumda, çift kullanımlı
teknolojilerin daha da önem
kazanarak, hem savunmada
hem de özel sektörde reka-
bet gücü yakalama şansı
yarattığını ifade etti.
Konuşmasında, çift
kullanımlı teknoloji-
ler konusunda bir
gruplandırma da

yapan Dr. Karel, bunları şöyle
sıraladı:
n Çift kullanıma izin vermeyen,

tamamen askeri teknolojiler
(nükleer silah, elektronik
savaş, görünmezlik 
teknolojileri gibi),

n Kısıtlı çift kullanımlı 
teknolojiler (roket yakıtları,
lazer teknolojileri gibi),

n Kısmen çift kullanımlı 
teknolojiler (elektro-optik,
elektromanyetik ve akustik
teknolojiler gibi),

n Büyük oranda çift 
kullanımlı teknolojiler
(uçak motorları ve 
süper bilgisayarlar gibi).

Dr. Karel, bu yaklaşıma göre;
otomotivin de büyük oranda
çift kullanımlı teknolojiler sı-
nıfında değerlendirilebilece-
ğini belirtti.

GDS Mühendislik’ten
Arazi Adaptif Hafif
Kara Aracı
Çalıştaydaki ilgi çekici su-
numlardan birisini, Hacet-
tepe Üniversitesi Beytepe
Teknokent’te yerleşik GDS
Mühendislik firması gerçek-
leştirdi. Robotik dış iskelet

sistemleri üzerinde de çalı-
şan GDS Mühendislik, sunu-
munda, elektrik motor
tabanlı arazi adaptif kara ara-
cına vurgu yaptı. Tekerlek içi
(hub) motor kullanan 4x4
araç; şaft, şanzıman ve dife-
ransiyele ihtiyaç duymadığın-
dan azaltılmış karmaşıklığa
sahip olmasıyla; yüksek torku
ve düşük ağırlığıyla; 4 moto-
runun gücünün, torkunun ve
hızının ayrı ayrı ayarlanabil-
mesi özelliğiyle; modülerli-
ğiyle ve manevra ve kontrol
özellikleriyle dikkat çekiyor.
Firma yetkilileri, tekerlek içi
motorlu araçlarda görülen
“yaylanmaz kitle problemi”ni
ve bunun yol açtığı zayıf yol
tutuşunu ve süspansiyonun
titreşim emme yeteneğinin
düşmesini, arazi adaptif süs-
pansiyon kullanarak çözmeyi
öngördüklerini belirttiler.
Çalıştay, “Enerji Yönetimi ve
Teknolojileri” başlıklı 2. otu-
rum ile devam etti ve Atılım
Üniversitesi Savunma Tekno-
lojileri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Altan Özkil’in kapa-
nış konuşması ile sona erdi.
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Tekerlek içi (HUB) Motor

Elektrik Motor Tabanlı 
Arazi Adaptif 

Kara Aracı
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nEUROn, Avrupa’nın
Umutlarını Canlı Tutuyor

Avrupa devletleri, Avrupa Birliği 
şemsiyesi altında pek çok konuda
iş birliği yaparken, savunma alanında,
özellikle de muharip uçak ve insansız
hava aracı (İHA) söz konusu olduğunda,
beklenen seviyede bir iş birliği ortaya
koyamıyor. Örneğin, Rafale ve 
Eurofighter Typhoon, ABD’li ve Rus 
rakipleri ile olduğu kadar, birbiri ile de
rekabet ediyor. Diğer yandan, yürüyen
yeni projelerin olmaması, muharip
uçak ve İHA tasarım yeteneğinin 
geleceği konularında, ciddi soru 
işaretleri oluşturuyor. nEUROn 
İHA’sının, böyle bir ortamda, 
1 Aralık 2012’de ilk uçuşunu yapması,
Avrupa’nın umutlarını canlı tutacak 
bir gelişme oldu. 
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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 Fotoğraflar:©
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assault A
viation

Uzunluk : 10 m
Kanat Açıklığı : 12,5 m
Boş Ağırlık : 5 ton
Motor : Rolls-Royce Turbomeca Adour
Azami Hız : Mach 0,8 *
Azami İrtifa : 10.000 ft.
Görev Süresi : 3 saat *
* İşaretli özellikler, resmi olarak açıklanmayan, yabancı kaynaklı savunma basınında
yer alan bilgilerdir.

nEUROn’un Teknik Özellikleri 

Fransa’nın girişimi ile
2003 yılında muharip
İHA teknoloji gösterimi

amacıyla başlatılan nEUROn
projesi; stratejik teknolojiler
geliştirmeyi, Avrupa savunma
ve havacılık endüstrilerinin
mevcut yeteneklerini koru-
mayı ve bu endüstrilerin ta-
sarım iş gücü için iş imkânı
oluşturmayı hedefliyor. Söz-
leşmesi 2006 yılında imzala-
nan projede, Fransız
Dassault Aviation firmasının
yanı sıra İtalya, Alenia Aer-
macchi firması; İsveç, Saab
firması; İspanya, EADS-CASA
firması; Yunanistan, HAI fir-
ması ve İsviçre de RUAG fir-
ması ile yer alıyor.
Kurgusu, geçmişte çok or-
taklı projelerde yaşanan so-
runlar göz önüne alınarak
tasarlanan proje, Fransız te-
darik kurumu DGA tarafından
yönetiliyor. Projedeki nihai
karar merci olan DGA, proje
ortağı devletlerle iş birliği
içinde çalışıyor. Sanayi tara-
fında ise Dassault Aviation
ana yüklenici olarak yer alıyor
ve katılımcı ülkelerin sanayi
şirketleri ile koordinasyonu
sağlıyor.

İlk uçuş aşamasına gelen
projede, bugüne kadar basına
yansıyan ya da açık kaynak-
larda yer alan bir görüş ayrı-
lığı yaşanmamış olması da
tasarlanan kurgunun, şu ana
kadar başarı ile çalıştığını
gösteriyor. Sanayi tarafında,
entegre bir ürün ömür yaşam
döngüsü (Product Lifecycle
Management / PLM) yakla-
şımı sergilenen projede,
oluşturulan sanal iş birliği or-
tamı ile firmalar arasındaki
coğrafi uzaklıklar da önemsiz
hale getirilmiş durumda.

Sorunsuz Uçuş
2012 yılının başında, 20 Ocak’ta,
katılımcı ülke yetkililerine
gösterimi yapılan ve hangar-
dan çıkışını gerçekleştiren
nEUROn, 1 Aralık 2012’de
yaptığı ilk uçuşu ile yetenek-
lerini sergileyeceği uçuş test-
lerine başladı. Dassault
Aviation’ın Istres’deki uçuş
test merkezinde gerçekleşen
ilk uçuş, 25 dakika sürdü ve



sorunsuz bir şekilde tamam-
landı. Kalkış ve inişin otonom
olarak geçekleştirildiği uçuş
sırasında, uçak 2000 m irti-
faya kadar çıktı. nEUROn, 
19 Aralık’ta, katılımcı ülkele-
rin temsilcileri önünde de bir
uçuş gerçekleştirdi.
İlk uçuş ile ilgili yayınlanan
resmi video, benzer İHA uçuş
videolarından farklı olarak,
yer kontrol istasyonundan da
görüntüler içerdi. Böylece,
yer istasyonu ile beraber, sis-

temin tamamını izleyicilere
gösteren video, nEUROn’un
fotoğraflarında tüm açıklığı
ile görünmeyen arka bölü-

münü de gözler önüne serdi.
Özellikle motor çıkışının
gövde sonunda olduğu; karşı-
laştırılabilecek bir diğer uçan

muharip İHA olan Northrop
Grumman’ın X-47B’sinde ise
motor çıkışının gövde sonun-
dan daha önde bulunduğu,
dikkatli gözlerden kaçmadı.

Yoğun Test Programı
nEUROn’un testleri, 2014 yı-
lına kadar Fransa’da devam
edecek. Daha sonra, İsveç’te
bazı testlere tabi tutulacak
olan uçağın testler kapsa-
mındaki son durağı ise gö-
rünmezlik özelliklerinin
ölçümü ve silah testleri için
gideceği İtalya olacak. Tüm
bu testler sırasında nEUROn,
uçuş özelliklerinin yanı sıra
tespit, konumlandırma ve
keşif aşamalarını içeren
hava-yer görevlerini de oto-
nom olarak gerçekleştirebil-
diğini gösterecek; RF ve
kızılötesi spektrumlarda
düşük iz ve görünmezlik özel-
liklerini, yer ve hava tehditle-
rine karşı ispatlayacak ve
dâhili silah taşıma noktasın-
dan mühimmat atacak.
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Dassault Aviation (Fransa) : Tasarım otoritesi olan Dassault Aviation; genel tasarım ve mimariden, uçuş kontrol 
sisteminden, düşük iz sağlayan bölümlerin gerçekleştiriminden, nihai montajdan, 
test platformunun sistem entegrasyonundan ve yer ve hava testlerinden sorumlu.

Alenia Aermacchi (İtalya) : Uçağın dahili silah taşıma bölmesi (Akıllı ve Entegre Silah Bölmesi / Smart Integrated
Weapon Bay / SIWB) ve mekanizmaları dahil kapıları, dahili elektro-optik ve 
kızılötesi algılayıcı, elektrik güç ve dağıtım sistemi ve hava veri sistemi.

Saab (İsveç) : Ana gövdenin genel tasarımı, iniş takımı kapıları, aviyonik sistemler, yakıt sistemi 
ve yer kontrol istasyonu bileşenleri.

EADS-CASA (İspanya) : Kanatlar, yer istasyonu ve veri linki entegrasyonu.
HAI (Yunanistan) : Arka gövde, motor çıkış (egzoz) kanalı, test platformu için bölmeler.
RUAG (İsviçre) : Düşük hızlı rüzgâr tüneli testleri, silah arayüzleri.

Projede Yer Alan Firmaların İş Payları



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin milli
olması zorunlu ve kritik ihtiyaçları-
nın, üniversiteler ve Ar-Ge odaklı iş

birlikleri çerçevesinde, yerli savunma sa-
nayi şirketlerince geliştirilmesi ve bu yapı-
nın, aynı zamanda uluslararası pazarlara
yönelik de teknoloji üretmesi vizyonu ile
kurulan TSSP, misyonunu ise firmalar
arası etkileşimi arttırmak, sinerji doğurmak, iş birliklerini ortaya
çıkarmak, lobi yapmak, hem Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) hem de uluslararası çapta daha etkin olmak ve bunun
sonucunda da başarıya ulaşmak olarak belirledi. Kurulduğu dö-
nemde, bir yönetim kurulu oluşturmayan ve faaliyetleri ile ilgili
kararları genel kurul yapısına benzer, çok katılımlı süreçlerle
alan TSSP, önümüzdeki dönemde, faaliyetlerine bir yönetim ku-
rulu ile devam etmeye karar verdi. Bu kapsamda, TSSP Yönetim
Kurulu şu üyelerden oluştu: ETA Genel Müdürü T. Hürsel Ken-
dir, SDT Genel Müdürü M. Fatih Ünal, HAVELSAN EHSİM Genel
Müdürü Hüseyin Ali Aydoğmuş, Bilgi GIS Genel Müdürü Levent
Ucuzal, NANObiz Genel Müdürü Zeynep Öktem, UDEA Şirket
Yöneticisi İbrahim Uğurlu ve Koç Bilgi ve Savunma İş Geliştirme
Yöneticisi Ziya Deniz Eralp.
TSSP ile ilgili ikinci önemli gelişme ise Ekonomi Bakanlığı des-

teği ile başlatılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
(Ur-Ge) Projesi oldu. Resmi Gazete’nin 23 Eylül 2010 tarihli sa-
yısında yayınlanarak hizmete giren “Uluslararası Rekabetçili-
ğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”
kapsamında desteklenen ilk teknokent girişimi olan bu proje
ile TSSP’nin vizyonunda yer alan uluslararası çalışmaların önü-
nün açılması hedefleniyor.
Tanıtım toplantısında ilk söz alan ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Volkan Atalay, artık eğitimin yanı sıra üniversite-sanayi iş
birliğinin ve teknoloji transferinin de üniversitelerin misyonları
arasında yer aldığına dikkat çekerek, ODTÜ’nün Teknokent ile
kat ettiği yolu özetledi. Prof. Dr. Atalay, savunma sanayisinin
üniversite ve Teknokent için odak noktası olduğunu, aynı za-
manda Teknokent’i iş birliği için kullandıkları arayüzlerden bi-
risi olarak gördüklerini belirterek sözlerini tamamladı.

78

MSI Dergisi - Ocak 2013                                                                                                                                          www.milscint.com

ÖZEL HABER

Türkiye’nin ilk bilim ve araştırma parkı ODTÜ Teknokent, bu niteliği ile aynı zamanda
öncü bir rol de üstleniyor. Savunma sanayisi söz konusu olduğunda ise ilklerin yanı sıra
“savunma sanayisinin teknokenti” nitelendirmesini akla getirecek bir bütünleşmeden
söz edebileceğimiz ODTÜ Teknokent, Türkiye ve savunma sanayisi için bir ilkle daha
gündeme geliyor. Savunma alanında faaliyet gösteren ODTÜ Teknokent firmalarınca,
2010 yılında, Teknokent Savunma Sanayii Platformu (TSSP) adı altında gerçekleştirilen
kümelenme, çalışmalarına yeni bir yönetim anlayışı ve Ekonomi Bakanlığının desteğinde,
bir teknokent kapsamında ilk defa gerçekleştirilecek yeni bir proje ile devam edecek. 
Bu yenilikler, 6 Aralık’ta 
yapılan tanıtım 
toplantısında, TSSP’nin 
üyelerine ve paydaşlarına
anlatıldı.
K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

ODTÜ Teknokent, Liderliğini
Ur-Ge ile Devam Ettirecek

İhtiyaç Analizi Eğitim / Danışmanlık Yurt Dışı Pazarlama Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık

Destek Oranı Yüzde 75 Yüzde 75 Yüzde 75 Yüzde 75 Yüzde 75 Yüzde 70

Desteklenen Kurum / Kuruluş TSSP TSSP TSSP TSSP TSSP Firmalar

Destek Tutarı (Dolar) 400.000 Program başına 150.000 Program başına 100.000 Emsal brüt ücret 50.000

Program ya da Kişi Sayısı / Süre Proje süresince (azami 36 ay) 5 adet 10 adet 2 Kişi 3 Yıl

Tablo 1. Ur-Ge Projesi Destekleri

ODTÜ Rektör 
Yardımcısı 
Prof. Dr. 
Volkan Atalay

ODTÜ Teknokent 
Genel Müdürü 
Mustafa İhsan Kızıltaş
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TSSP Yeni Bir Sayfa Açıyor
ODTÜ Teknokent’in savunma sektöründe yaptığı çalışmaları ve
önümüzdeki dönemi anlatmak üzere söz alan ODTÜ Teknokent
Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, kümelenme mantığı çer-
çevesinde, ilk önce sektörün ana oyuncularını Teknokent’e ge-
tirdiklerini ve ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ’ın Teknokent
şubelerini açtığını belirtti. Devam eden süreçte, tüm Teknokent
binalarını, içlerindeki düzenlemelerle birlikte tesis güvenlik
belgesi alınabilir hale getirdiklerini; 2010 yılının Mayıs ayında
da TSSP’yi kurduklarını anlatan Kızıltaş, kümede şu anda, 70’in
üzerinde firma bulunduğunu söyledi. Kızıltaş, aynı yılın Kasım
ayında düzenledikleri proje pazarında ise 30’dan fazla iş birliği
doğduğu bilgisini sözlerine ekledi.
Kızıltaş, başlatılan Ur-Ge projesi ile ilgili bilgiler de verdi. TSSP
firmalarının uluslararası pazarlara çıkmasını amaçladıklarını;
bunların hangi pazarlar olabileceğinin ve bu kapsamda nasıl
stratejiler izlenebileceğinin, projede hedeflenen çıktılar ara-
sında olduğunu ifade etti. Kızıltaş’ın verdiği bilgilere göre; 2012
yılının Şubat ayı ile 2015 yılının Şubat ayı arasında gerçekleşti-
rilecek projenin, harcamalarının yüzde 75’i (bireysel danışman-
lıkta yüzde 70) Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyor.
Proje; ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık alımı, yurt dışı pa-
zarlama, alım heyeti, istihdam ve bireysel danışmanlık başlık-
larından oluşuyor (Tablo 1). Projenin yönetimi ise Burcu Uslu
Özdemir tarafından üstleniliyor.
Gelecek dönem çalışmalarını da özetleyen Kızıltaş, yaptıkları
proje pazarında kurulan 30 adet iş birliğinin büyük çoğunluğu-
nun, etkinlik sırasında tanışanlar arasında değil, daha önce ta-
nışan firmaların devam projeleri olduğunu gözlemlediklerini
ve bu yüzden tanışıklığı arttıracak faaliyetlere ağırlık verecek-
lerini söyledi. TSSP, SASAD’a da üye olmayı planlıyor. Etkinlik
takvimleri hakkında da bilgi veren Kızıltaş, Şubat ayında IDEX
fuarına, Mart ayında Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstri-
yel İş Birliği Günleri’ne, Mayıs ayında da IDEF’e katılacaklarını;
2013 yılında bir proje pazarı daha düzenleyeceklerini; yurtdışı
faaliyetleri kapsamında ise SSM’nin Hindistan ziyaretine, Ma-
lezya’da LİMA fuarına ve Tayland’da Defence & Security fuarına
katılım sağlayacaklarını söyledi.

Kümelenme ile Daha İyi İletişim
Yoğun programı nedeni ile toplantının ilk yarısına katılabilen Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar da toplantıdan ayrılmadan
önce kısa bir konuşma yaptı. TSSP’nin vizyonunun, SSM’nin viz-
yonu ile örtüştüğünü belirten Bayar, hem Türkiye’nin ihtiyaçlarını
hem de uluslararası kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak ürün-
lerin, uluslararası standartlarda en iyisi olması gerektiğine dikkat
çekti ve bu sebeple SSM olarak stratejilerinde, “teknolojik üstün-

lük” ifadesini kullandıklarını söyledi. Bayar, uluslararası faaliyet-
leri, bu kapsamda Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş
Birliği Günleri etkinliğini de içini doldurarak kullanmalarının ge-
rekliliğine vurgu yaptı ve hedeflerinden birisinin de katılımı art-
tırmak olduğunu ifade etti. Teknokentler ile ilgili beklentilerinden
de bahseden Bayar, firmaların, savunma sektöründe öğrendik-
lerini ve elde ettikleri yetenekleri, diğer sektörlerde de uygula-
masını istediklerini; başka sektörlerden de savunma sanayisine
bilgi ve yetenek aktarımının olmasını beklediklerini kaydetti.
Bayar, sözlerinin sonunda, kümelenmenin yararlarına vurgu
yaptı. Kamunun, karşısında kümelenme gibi toparlayıcı bir yapı-
lanma olduğunda, küçük firmalarla daha iyi iletişim kurduğunu
belirterek, TSSP’yi ve TSSP’nin SASAD üyelik başvurusunu des-
teklediklerini de sözlerine ekledi.

Ur-Ge Projesi Yapan İlk Teknokent
Toplantıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı
Yavuz Özutku da bir konuşma yaptı. Misyonlarının, Türk toplu-
munun refahını geliştirmek olduğunu, bunun odağında da ihra-
catın bulunduğunu belirten Özutku, bu kapsamda, ellerindeki en
önemli enstrümanın devlet destekleri olduğunu söyledi. Özutku,
TSSP ile buluştukları noktanın da uluslararası rekabetin geliş-
tirilmesini amaçlayan Ur-Ge projesi olduğunu, bu projenin aynı
zamanda ulusal rekabeti de geliştireceğini ifade etti.
Özutku, konuşmasının devamında, Ur-Ge ve TSSP ile yürüttük-
leri proje hakkında bilgi verdi. Buna göre; Ur-Ge projeleri kap-
samında, ilk aşamada bir ihtiyaç analizi yapılıyor. Özutku, bugüne
kadar, firmalardan hep satış yapmalarının beklendiğini; bu sü-
reçte firmaların yaşadıkları güçlüklerin göz ardı edildiğini; 
Ur-Ge ile getirdikleri süreçte ise satışa geçmeden önce, ihtiyaç
analizi yapmayı ve eksiklikleri belirlemeyi hedeflediklerini an-
lattı. Ur-Ge projesi, ihtiyaç analizinin sonrasında ise eğitim ve
danışmanlık aşamasına geçiyor. Üçüncü aşama, yurt dışı alım
heyetleri ve pazarlama faaliyetlerinden oluşuyor. Ekonomi Ba-
kanlığı, tüm bu aşamaların, profesyoneller tarafında desteklen-
mesini istiyor. Bu kapsamda verilen istihdam desteği ile
projelerde, iki adede kadar koordinatör yönetici çalıştırılabiliyor.
Özutku, Ur-Ge projesi yürüten ilk ve tek teknokentin ODTÜ Tek-
nokent olduğunu, çok önem verdikleri projenin, sadece 
ODTÜ’nün değil, aynı zamanda kendilerinin de projesi oldu-
ğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.
Toplantının son konuşmasını ise SASAD Genel Sekreteri Hü-
seyin Baysak yaptı. Toplantıda konuşulan hedeflerin heyecan
yarattığını vurgulayan Baysak, ülke ihracatı ile paralel olarak
savunma sektörünün de ihracatının arttığını ve bu süreçte,
Ekonomi Bakanlığının teşvik mekanizmalarının, birlikte çalış-
mayı ve iş birliğini desteklediğini belirtti.
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Savunma Sanayii 
Müsteşarı 
Murad Bayar

Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdür
Yardımcısı 
Yavuz Özutku

SASAD Genel Sekreteri
Hüseyin Baysak



Hacettepe Üniversitesi
Teknokent A.Ş. adına
yapılan başvuru so-

nucunda, Ankara Kalkınma
Ajansının 2011 Yılı Yenilikçi
Uygulamalar Mali Destek
Programı kapsamında,
yüzde 45,62 destek ile top-
lam 103.589 liralık bütçe, 
12 ay süre ve 14 ortakla 
21 Aralık 2011’de başlatılan
TR51/11/YEN/0172 numaralı
“Ankara Bölgesi Sağlık, Sağ-
lık Bilişim ve Savunma Sek-
törleri Arası Bilgi Paylaşım
ve İşbirliği Platformu Geliş-
tirme (S2B Platformu) Pro-
jesi”nin açılış toplantısı, 
21 Şubat’ta gerçekleştiril-
mişti. Projenin ilk 8 ayında,
medikal ve savunma sektör-
lerinden 130 adet firma ziya-
ret edildi. Bu ziyaretler
sırasında, firmalarla birlikte
bir teknoloji yetkinlik matrisi
oluşturuldu ve ürün bazında
sahip olunan teknolojiler
belgelendi. Ziyaret edilen fir-
malara bir de anket uygula-
narak, 100’ün üzerinde
firmanın Ar-Ge yapabilme,
test ve iş birliği kapasiteleri
ölçüldü. Ayrıca, sağlık ve sa-
vunma sektörleri arasında iş
birliği için iletişime temel bir
altyapı oluşturacak “Tekno-
loji Dalları Listesi” oluştu-
ruldu. Proje süresince, 2
adet “Fikri Mülkiyet Hakları
Eğitimi”; 1 adet “Proje Yöne-
timi Eğitimi” ve 1 adet “İno-
vasyon ve Teknoloji Yönetimi
Eğitimi” olmak üzere, top-
lam 4 adet eğitim verildi.
“Simülasyon Teknolojileri
Çalıştayı” ve “Tıbbi Cihazlar
Çalıştayı” olmak üzere, 2
adet de çalıştay düzenlendi.
Bu faaliyetler sırasında, sağ-
lık alanındaki projelerle ilgili
görüşlerini ileten savunma
sanayisinin entegratör fir-
maları, 30 ay ve daha üzeri
vadeli, uzun dönemli proje-
lerin daha uygun olacağını
paydaşlarına iletti. Tüm bu
çalışmaların projeye dönü-
şenleri arasında, Ertunç
Özcan Medikal Aletler fir-
ması ve ASELSAN iş birliği
ile hayata geçirilen 10’dan

fazla proje bulunduğu da
proje yetkilileri tarafından
ifade edildi.
Projenin kapanışı ve bu ka-
panışla birlikte Ar-Ge pazarı
ise 6 Aralık’ta, Hacettepe
Üniversitesi, Beytepe Yer-
leşkesi’nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte, öğleden önce,
açılış konuşmalarının ardın-
dan, “Sağlık, Sağlık Bilişimi
ve Savunma Teknolojileri

Sektörleri Arasında Bilgi
Paylaşımı, İşbirliği ve İnova-
tif Proje Geliştirilmesi İçin
Fırsatlar, Engeller ve Öneri-
ler” başlıklı panel gerçek-
leştirildi. Öğleden sonra ise
düzenlenen paralel 2 otu-
rumda, proje pazarında ser-
gilenen projeler tanıtıldı. Bu
projelerin 46 tanesi, etkin-
likle ilgili hazırlanan kitap-
çıkta da yer aldı.

SASAD Etkin Rolde
Etkinliğin açılışının sunucu-
luğu görevini de üstlenen
Hacettepe Teknokent A.Ş.
Genel Koordinatörü ve S2B
Proje Koordinatörü İlyas Yıl-
mazyıldız, konuşmacıları
kürsüye davet ederken,
proje ile ilgili çeşitli bilgileri
de iletti. Yılmazyıldız, pro-
jeye savunma sanayisinden
gerçekleştirilen katılım ko-
nusunda SASAD’ın oynadığı
role özellikle dikkat çekti.
Açılış oturumunda bir ko-
nuşma yapan SASAD Genel
Sekreteri Hüseyin Baysak
da S2B Platformu’nun, sa-
vunma sektörüne ciddi bir
açılım getireceğini değerlen-
dirdiklerini ve üyelerinin bir
bölümünün platformda aktif
olarak yer aldığını belirtti. Sa-
vunma sanayisinde, özellikle
2000’li yıllardan bu yana, Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve
SSM’nin irade ve desteği ile
çok önemli bir mühendislik ye-
teneği ve altyapı kazanıldığını
hatırlatan Baysak, yapılan ça-
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Türk Savunma Sanayisi 
Kabuğunu Kırıyor: 
Savunma, Sağlık 
ve Bilişim Platformu 
Projesi Tamamlandı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın son dönemde 
vurgu yaptığı konulardan birisi olan; savunma sektöründe
edinilen bilgi ve yeteneklerin, başka sektörlerde de 
kullanılması ve diğer sektörlerden de savunma sektörüne
bilgi ve yetenek aktarımı yapılması konusunda önemli 
adımlardan birisi, Savunma, Sağlık ve Bilişim Platformu
(S2B) Projesi ile atıldı. Projenin kapanış toplantısı ve 
Ar-Ge Proje Pazarı, 6 Aralık’ta, Hacettepe Üniversitesi, 
Beytepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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lışmalarda, savunma ve bili-
şim sektörlerinde yer alan fir-
maların yetkinliklerinin, sağlık
sektörünün ihtiyaçlarına cevap
verebileceği ve kritik ihtiyaçla-
rın yerli sanayicilerden karşı-
lanabileceğinin görüldüğünü
söyledi. Baysak, bir sonraki

aşamada, artık somut projele-
rin gündeme geleceğini;
bunun ilk adımlarının atıldığını
sözlerine ekleyerek konuşma-
sını tamamladı.
Törende dikkat çeken konuş-
malardan birisini de T.C. Sağ-
lık Bakanlığı Türkiye İlaç ve

Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan
Yardımcısı Dr. Ercan Şimşek
yaptı. Sağlık sektöründe ya-
şadıkları bazı sorunlara deği-
nen Ercan, bunların arasında,
Kamu İhale Kanunu gere-
ğince ucuza alınan; fakat alım
bedelinin önemli bir bölümü

kadar yüksek maliyetlerle
bakımı ve tamiri yapılan ci-
hazları ve alınacak cihazların
şartnamelerinin, tedarik ko-
nusunda uzmanlığı olmayan
hekimler tarafından hazırlan-
masını sıraladı. Kuşkusuz,
dinleyiciler arasında yer alan

Hacettepe Teknokent A.Ş. Genel Koordinatörü 
ve S2B Proje Koordinatörü İlyas Yılmazyıldız



savunma sanayisi çalışanları,
savunma sektöründe de ben-
zer sorunların yaşandığı gün-
leri hatırladılar ve savunma
sektörünün bu tür konularda
diğer sektörlere yol gösterici
rol oynayabileceğinin bir kez
daha farkına vardılar.
Şimşek, sağlık sektöründe
pazarlamanın anahtarını da
dinleyicilere aktardı. Sağlık
sektöründe kullanıcının he-
kimler olduğunu, onların da
değişik hastanelere dağıldı-
ğına dikkat çekerek, üretici-
lerin, hekimleri tesislerine
davet ederek, oraları gezdire-
rek, hem üretim kalitelerini
hem de cihazlarının yetenek-
lerini sergilemelerinin
önemli olduğunu ifade etti.

SSM Karşılıklı Yararı
Gözetiyor
Etkinlikte, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar da bir
konuşma yaptı. Bayar, S2B
Platformu ile güzel bir sinerji
yaratıldığını ve bu alanda il-
gisi olabilecek kuruluşların,
elini taşın altına koyduğunu
söyledi. Konuşmasında,
SSM’nin kuruluşunu ve çalış-
malarını da özetleyen Bayar,
yaptıkları işi, “savunma sis-
temlerini temin etmek ve
bunu yaparken de ülkede, bu
alandaki sanayinin gelişme-
sini sağlamak” olarak özet-
ledi ve yaptıkları işin sırrının,

kamunun alım gücünün sa-
nayi lehine kullanımından
ibaret olduğunu ifade etti. Bu
kapsamda yaptıkları faaliyet-
leri özetleyen Bayar, her sene
3 ila 4 milyar dolarlık alım
yaptıklarını; bunları da fizibi-
litesi olduğunca ve teknolojisi
el verdiğince Türkiye’den
karşıladıklarını; aslında her
bir alım için bir etüt gerçek-
leştirdiklerini anlattı.
Teknoloji tabanına inildiğinde,
sağlık ve savunma sektörle-
rinde birçok ortaklığa rastlan-
dığına dikkat çeken Bayar,
aynı zamanda standartlar ve
düzenlemeler konularında da
benzerlikler olduğunu belirtti.
Bayar, ülkede ne kadar çok
kaynaktan Ar-Ge ve sanayi
desteklenirse, o kadar ciddi
bir sinerji oluşacağını hatırla-
tarak, özellikle tıbbi cihaz pa-
zarındaki hareketlenmenin,
savunma sektörüne de tekno-
loji tabanı olarak katkı sağla-
yacağının altını çizdi.
Bayar, konuşmasında, sa-
vunma sektöründeki gelişimi,
sağlık sektörü ile bağdaştıra-
rak şunları söyledi: “İş önce
hizmetle, servisle başlıyor.
Türkiye, bölgenin en güçlü si-
lahlı kuvvetine sahip. Yakın
zamana kadar ithal sistem-
lerle donatılıyordu; ama hiz-
met kısmını gayet iyi bir
şekilde gerçekleştiriyordu.
Tıpta da böyle. Önce hizmetin

ya da servisin olması gereki-
yor. Diğer konularda talebi
doğuran husus da bu. İkinci
aşama; sistemleri ithal
etmek yetmiyor, çalışır du-
rumda tutmak gerekiyor.
Bakım, onarım, kalibrasyon
gibi hizmetler. Konuşmalar-
dan anladığım, Türkiye’de,
sağlık alanında da bu manada
bir sektör oluşmuş. Savun-
mada da böyleydi. TSK ilk
olarak, bakım onarım tesisle-
rini kurdu. Ondan sonraki
adım, bizim geçtiğimiz, ge-
nellikle teknoloji transferi ve
lisans alma ile Türkiye’de
üretimini yapmak oldu. Oku-
duğum kadarı ile ilaç sektörü
de bunu yapıyor. Bir sonraki
adım da kendi teknolojinizi
geliştirmek. Burası işin zor
kısmı. Burada Ar-Ge ve tek-
noloji finansmanı ve oyun ala-
nının ciddi bir şekilde
kurgulanması gerekiyor. Bu
konuda adımların atıldığını
anlıyorum; bundan sonra,
daha da ivme kazanacağını
düşünüyorum. Sinerjinin ve
firmaların her iki alanda hiz-
met vermesinin önünün açı-
lacağını değerlendiriyorum.
Artık tıp fakülteleri de tekno-
lojinin geliştirilmesi konu-
sunda rol alacaklardır. Biz de
TSK’yı işin içine kattığımızda
başarı sağlıyoruz”.
Bayar’ın dikkat çektiği bir
diğer konu da hem savunma

hem de tıp alanında yapılacak
çalışmaların, yerel olmayaca-
ğını, mutlaka uluslararası
standartlara uygun bir şe-
kilde gerçekleştirilmeleri ge-
rektiği oldu.

Hacettepe 
Fark Yaratmak İstiyor
Ev sahibi sıfatı ile açılış otu-
rumunun sonunda söz alan
Hacettepe Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Murat Tuncer,
artık teknokentteki firma-
lara maddi ve manevi an-
lamda ortak ve destek
olmak istediklerini; şu ana
kadar bu doğrultuda birkaç
savunma ve bilişim firma-
sına ortak olduklarını, bu
sayıyı arttırmak istediklerini
söyledi. Üniversitenin Sıhhi-
ye’deki yerleşkesinde, bir
sağlık teknokenti için giri-
şimde bulundukları haberini
de ileten Prof. Dr. Tuncer,
bu teknokent sayesinde,
tıbbi çalışmaların süreçle-
rini de hızlandıracaklarını
belirtti.
Konuşmaların ardından, et-
kinliğin açılış oturumunda
gerçekleştirilen panelde, S2B
Projesi’nin paydaşları, dinle-
yicilere, yapılan çalışmalarla
ilgili bilgiler aktardı. SSM Sa-
nayileşme Daire Başkanı
Bilal Aktaş da savunma sana-
yisini, SSM’yi ve uyguladıkları
mekanizmaları tanıttı.
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SSM Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş
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Battelle Memorial 
Institute ve R&D 

Magazine iş birliği ile 
hazırlanan, 2013 Küresel 
Ar-Ge Harcama Tahmini 
raporu, Aralık ayında 
yayınlandı. Raporun 
savunma, havacılık ve 
güvenlik sektörlerini konu
alan bölümü;
n Savunma alanında, büyük

hacimli yeni savunma 
sistemleri geliştirme 
projelerinin gerilemekte
olduğu,

n Mevcut platformların 
yeteneklerini arttıracak 
ve ömrünü uzatacak 
çalışmalara ağırlık
verildiği,

n Uzay alanında, ABD ve 
Avrupa’da hükümet 
ödeneklerinin azaldığı ve
özel sektörün öne çıktığı,

n Siber güvenlik alanında
ise çalışmaların hızla
devam ettiği ve ödenek 
kısıtlarının söz konusu 
olmadığı

tespitlerini yapıyor.
Raporun dikkat çektiği bir
diğer konu ise özellikle 
yenilenebilir enerji alanında,
savunma sektörünün 

ihtiyaçlarının, sivil sektöre
de öncülük ettiği oldu.
Konu alınan sektörlerin, 
hükümet destekleri dışında,
kendi fonladığı Ar-Ge 
çalışmalarının tahmini 
bedeli; 2010 yılında 33,5,
2011 yılında 33,7, 2012 yılında

30,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşmişken; 2013 
yılında, bir önceki yıla göre
küçük bir artışla 30,8 milyar
dolar olarak gerçekleşmesi
bekleniyor. ABD için bu 
rakamlar; sırası ile 16,4, 17,
16 ve 15,6 milyar dolar. 

ABD özelinde, firmalar, 
Ar-Ge bütçeleri ile ilgili
genel bir olumsuz görüşe
sahip. Sadece yüzde 25’i,
2013’te Ar-Ge harcamalarını
arttıracaklarını belirtiyor.
Rapor, bu rakamın, 
tüm sektörler arasında 
en düşük rakam olduğunu
belirtiyor. ABD’de en çok 
Ar-Ge harcaması yapan 
firmalardan Raytheon 
ve Lockheed Martin 
dışındakilerin Ar-Ge 
harcamalarının da 2012’de
düşmesi bekleniyor 
(Tablo 1). Tüm bu tabloda
Çin’in durumu ise bu ülkenin
bütçe rakamlarının dış 
dünyaya kapalı olması 
nedeni ile belirsizliğini 
koruyor. Rapor, Çin’in 
Ar-Ge harcaması ile ilgili
olarak 5 ila 10 milyar dolar
arasında bir tahminde 
bulunuyor. 
(Kaynak: R&D Magazine)

ABD Geriliyor, Dünya Geneli 
Hafif Yükselişte: Savunma, Havacılık ve 
Güvenlik Ar-Ge Harcamaları İçin 
2013 Yılı Tahmini

Hazırlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com

2010 2011 2012 İlk 3 Çeyreği

Boeing 4121 3918 2545

UTC – Havacılık (tahmini) 811 1096 723

GE – Havacılık (tahmini) 684 918 638

Raytheon 625 625 543

Lockheed Martin 639 585 456

Honeywell – Havacılık 479 565 424

Northrop Grumman 580 543 386

Textron 403 525 374

General Dynamics 325 372 251

Rockwell Collins 348 346 240
* Rakamlar milyon dolar mertebesindendir. Kaynak: Battelle/R&D Magazine 
ve Current Company Information

Tablo 1: Savunma, Havacılık ve Güvenlik Alanlarında 
En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan ABD Firmaları* 

Seramik Kompozitlerin Test Yeteneği Arkadan Yetişiyor

Gelişmiş seramik kompozitler, yüksek sıcaklığa 
dayanımı gerektiren hipersonik uçuş ve yeni nesil 

gaz türbini gibi uygulamaların vazgeçilmezleri arasında
kendine yer edinmiş olsa da bu malzemelerin yüksek 

sıcaklık altındaki mekanik özelliklerinin gerçek zamanlı
olarak izlenmesi, günümüze kadar mümkün olmuyordu.
ABD Enerji Bakanlığının Lawrence Berkeley Ulusal 
Laboratuvarı (Berkeley Lab) araştırmacıları, bilgisayarlı

tomografi yöntemini kullanan bir test 
düzeneği geliştirerek, seramik 
kompozitlerin, çok yüksek sıcaklıklarda
ve kontrol edilebilir yükler altında, gerçek
zamanlı olarak mekanik incelenmesinin
yapılmasına olanak sağladılar. Berkeley
Lab tarafından, 10 Aralık’ta yayınlanan
basın bülteninde yer alan bilgilere göre;
X-ışınları kullanan düzenek ile 
1750 santigrat derece sıcaklıkta ve 
yük altında, seramik kompozitlerde 
oluşan mikro çatlaklar gözlenebiliyor. 
Ölçümlerin yanı sıra düzenek sayesinde, 
1 mikron çözünürlüğe sahip, 3 boyutlu 
görüntüler de tahribatsız olarak 
yaratılabiliyor. Araştırmacılar, 
çalışmalarını Nature Materials dergisinde
makale olarak da yayınladılar. 
(Kaynak: Berkeley Lab)
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www.savunmahaber.com

Günlük hayatta kullanılan akıllı telefon, kişisel 
bilgisayar, yazıcı ve bilgisayar ağı yönlendiricileri gibi

cihazların üzerindeki yazılımların, zararlı ve istenmeyen
kodlar içerip içermediği, endişe kaynağı olmaya devam
ediyor. Bu konuya el atan DARPA, “Günlük Hayatta 
Kullanılan Bilişim Cihazlarının Yazılımlarının Muayene
Edilmesi (Vetting Commodity IT Software and Firmware /
VET)” başlıklı yeni bir proje başlatıyor. Teklife çağrı 
dokümanı 19 Aralık’ta yayınlan projenin amacı, anti-virüs
programlarının işlevleri ile benzerlikler taşıyor gibi 
görünse de aslında önemli farklılıklar içeriyor. Bunlardan
ilki, VET kapsamında zararlı kod parçalarının bulunması
için kullanılması beklenen yöntemlerde yatıyor. Günlük 
hayatta kullandığımız anti-virüs yazılımları ve zararlı 
yazılımları tespit eden programlar, yapısal (kod dizileri gibi)
ya da davranışsal (zararlı yazılımın çalışma şekilleri, yaptığı
işlemler) imzaları tespit etmeye yoğunlaşırken, DARPA,
program analizi ve güncellenebilir kontrol listelerinin 
kullanımını öngörüyor. DARPA’nın ulaşmak istediği çözüm,
incelediği yazılımın çözümlemesini yapacak ve buna 
ek olarak, uzmanlarca hazırlanmış kontrol listelerinde 
yer alan tehditlerin ya da tekniklerin, incelenen yazılımda
yer alıp almadığını kontrol edecek. Bunların arasında;
programlama dillerinden kaynaklanan ve zararlı kodların
işini kolaylaştıran açıklar; yapılması gerekirken yapılmayan
kontroller; kullanılması gerekirken kullanılmayan 
şifreleme ve sertifikasyon ve veri ile işletilebilir kodun 
birbirinden ayrılmaması gibi konular yer alıyor. İkinci
önemli fark ise incelenecek cihazların hepsinin, günlük
masa üstü ya da diz üstü bilgisayarlardaki gibi bir arayüzünün
bulunmaması; diğer bir deyişle, incelenmesi gereken 
bazı kodların, cihazın içinde, dış dünyadan erişilemeyen
yongalarda yer alabilecek olması. VET’in amaçlarından 
birisi, çok sayıda cihazın, yerinde, çok fazla uzmanlık 
gerektirmeden incelenebilmesine imkân tanınması 
olacak. DARPA, VET programında, sadece nihai ürünün 
geliştirilmesine değil, bu ürünün test edilmesine de ağırlık
veriyor. Program kapsamında teklif verilebilecek teknoloji
alanlarından birisi de geliştirilecek çözümleri zorlayacak
problemlerin oluşturulmasını konu alıyor. Diğer bir deyişle
VET programı, kendisini zorlayacak yazılımları da kendisi
geliştirecek. (Kaynak: DARPA)

DARPA, Günlük Hayatta
Kullanılan Cihazların 
Güvenilirliğini Sağlamanın
Peşinde
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NASA, kendi bünyesinde
geliştirdiği ısıl yalıtım

malzeme teknolojilerinden
ikisini, yeni nesil uzay 
araçlarında kullanmaya 
hazırlanıyor. Bu teknolojiler;
patenti 2005 yılında alınan
katmanlı kompozit yalıtım
(Layered Composite 
Insulation / LCI) ve 
patenti 2010 yılında alınan, 
polimerik köpük ile
aerojelden oluşan 
AeroFoam’dan oluşuyor.
NASA, 12 Aralık’ta yaptığı
açıklamada, kısa süre 
önce, her iki teknolojinin
araştırma lisanslarını, 
Flexure LLC firmasına 
verdiğini de bildirdi. 
Malzemelerin uygulamalarını
araştıracak olan Flexure
LLC, aynı zamanda ulaşım
ve inşaat sektörlerindeki
kullanımları konusunda da
çalışmalar yürütecek. 
Firmaya verilen lisans, 

kısa vadeli çalışmaları 
destekliyor ve bu süre 
içinde başka firmaların 
bu malzemelere 
dayanan ürün geliştirmesi

önlenmiş oluyor.
Geliştirme çalışmaları 
1998 yılına dayanan LCI, 
atmosferin üst 
katmanlarındaki vakum 

ortamında en düşük ısıl 
iletim performansına sahip
malzeme olarak dünya 
rekorunu elinde tutuyor.
LCI, tabakaların yanı sıra
geniş yüzey alanı sağlamak
amacıyla aerojel tozu da 
içeriyor. AeroFoam’ın 
çalışmalarına ise 2002 
yılında başlandı. Köpük ve
aerojel farklı yöntemlerle 
bir araya getirilebilseler de 
AeroFoam’ın yapımında,
malzemenin kalıplı bir 
şekilde ortaya çıktığı 
ısıtıcılar kullanılıyor. 
NASA uzmanları, bu 
malzemelerin bağımsız 
olarak kullanılabileceği 
gibi, bir arada da 
kullanılabileceğini 
vurguluyorlar. 
(Kaynak: NASA)

Sıvıların, katı bir yüzeye 
çarpması sonucunda sıçrama

ve baloncuk oluşması; püskürtme
ile kaplama yapma, metal dökümü, inkjet baskı ve 
yakıtın püskürtüldüğü içten yanmalı motorlar gibi çeşitli
alanlarda görülen ve tüm bu alanlardaki teknolojilerin
performansını etkileyen, oluşumları engellenmeye 
çalışılan fiziksel olaylar. Basit ve fazla ayrıntı gibi gözükse
de sıçrama ve baloncuk oluşumunun anlaşılması, birçok
teknolojik ilerleme için önemli bir engel olarak duruyor.
Kore Cumhuriyeti ve ABD’den araştırmacılar, yeni 
görüntüleme teknikleri ile sıçrama ve baloncuk 
oluşumunu gözlemleyerek gizemlerini çözme konusunda
önemli bir adım attılar. ABD Enerji Bakanlığının Argonne
Ulusal Laboratuvarı (Argonne National Laboratory / ANL),
10 Aralık’ta bu çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.
Katı yüzeye çarpan damlanın, saniyede 271.000 
karelik çekim yapan çok yüksek hızlı bir kamera ile 
görüntülendiğinin belirtildiği açıklamada, bu rakamın 
büyüklüğünün daha iyi anlaşılması için .38’lik bir
Smith&Wesson tabancasından çıkan mermiyi 

görüntülemek için, saniyede 600 kare görüntü alındığı 
hatırlatıldı. Görüntüleme sırasında, her kare, 
3,68 mikrosaniyelik aralıklarla ve 0,5 mikrosaniyelik 
süre boyunca görüntü alınarak oluşturuldu.
Araştırmacılar, şu ana kadar, katı yüzeyin ıslaklığının ve
damlanın akışkan özelliklerinin, oluşan baloncuğun kalıcı
olması ya da kayıp gitmesi konusunda belirleyici olduğunu
ortaya çıkardılar. ANL’nin Gelişmiş Foton Kaynağı adlı 
cihazını kullanarak, X-ışınları ile görüntüleme yapan 
araştırmacılar; görünür ışığın, yansıma ve kırınım olayları
nedeniyle; interferometre ve iç yansıma mikroskobu 
yöntemlerinin ise baloncuğu oluşturan hava tabakasının
kalınlığındaki değişimleri izleyemediğini vurgulayarak, 
X-ışınının en uygun yöntem olduğunu belirtiyor. 
Çalışmalar, sıcaklığın ve ortamda bulunan gazların 
etkilerinin araştırılması ile devam edecek. Günümüze
kadar yapılan çalışmalar, Physical Review Letters 
dergisinde yayınlandı. (Kaynak: ANL)

NASA, Yeni Nesil Isıl Yalıtım 
Çözümlerini Kullanmaya Hazırlanıyor

Damlaların 
Sıçraması 
ve Baloncuk
Oluşturmasının
Sırları 
Çözülüyor
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Secure Socket Layer kelimesinin baş harflerinden oluşan
bir kısaltma olan ve Türkçe’ye, “Güvenli Giriş Katmanı”

olarak çevrilen protokol, bilginin, ağ üzerinde gizli ve güvenli
bir şekilde iletimine olanak sağlar. Netscape firması 
tarafından geliştirilen protokolün ilk versiyonu kullanıma 
sunulmadı; 1996 yılında ise SSL 3.0 olarak adlandırılan 
versiyonu, İnternet protokollerinin gelişimi sürecine dahil
olan IETF (Internet Engineering Task Force / İnternet 
Mühendisliği Görev Gücü) tarafından, RFC 6101 adlandırması
ile taslak olarak genel kullanıma alındı. Protokolün ana
amacı, sunucu ile tarayıcı arasında, diğer bir bakışla iki 
nokta arasında haberleşmenin güvenlik altında tutulması ile
kullanıcılara güvenilir bir altyapı sunulmasıdır.

Sistem Nasıl Çalışıyor?
1- Bir tarayıcı (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
gibi),

SSL ile güvenli bir İnternet sitesine bağlantı talebi yapar.
2- Tarayıcı, bağlantı yapılan sunucunun kendisini 

tanıtmasını ister.
3- Sunucu, tarayıcıya SSL sertifikasının kopyasını 

gönderir.
4- Tarayıcı, SSL sertifikasının güvenilirliğini kontrol eder 

ve sunucuya mesaj gönderir.
5- Sunucu, elektronik imzalı alındı bilgisini göndererek 

SSL ile şifrelenmiş oturumu başlatır.
6- Şifreli veri, tarayıcı ile sunucu arasında paylaşılır.
Sistemin çalışmasının ana bileşeni, x.509 standardında olan
elektronik sertifikadır. Elektronik sertifika, 5070 numaralı
Elektronik İmza Kanunu’nda belirtildiği özelliklere sahip 
olmalı ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) 
tarafından üretilmelidir. ESHS, ilgili kanunda, elektronik 
sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili 
hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek
veya özel hukuk tüzel kişiler olarak belirtilir. Her ESHS’de
kimlik bilgilerini ve açık anahtarını taşıyan, “kök sertifika” 
adı verilen elektronik bir dosya bulunur. Kamu 
Sertifikasyon Merkezi tarafından yapılan tanımlamaya 
göre, kök sertifikasını diğer sertifikalardan ayıran 
tek özellik, üzerinde kendi imzasını taşıyor olmasıdır. 
Yayınladıkları diğer sertifikalara güvenilirlik onayının 
verilebilmesi için kök sertifikanın, kullanıcı tarafında 
mevcut olmaları gereklidir. 
Örneğin bir sunucunun sertifikasını alan İnternet tarayıcısı, 
bu kimliğe güvenip güvenmeyeceğine karar verebilmesi için,
sunucuya sertifikayı veren sertifika hizmet sağlayıcısının 
kök sertifikasına ihtiyaç duyar. Eğer söz konusu kök sertifika,
İnternet tarayıcısında tanımlı değilse, tarayıcı bu sitenin 
güvenilir olmadığını kullanıcıya bildirir.
Günümüzde kullanılmakta olan tarayıcıların çoğunda,
ESHS’ye ait kök sertifikalar, ön tanımlı olarak bulunur. 
Kök sertifika otoritesine bağlı, sınırlı yetkilere sahip 
Alt Kök Sertifika Otoriteleri de kurulabilir. Bu otoriteler, 
daha sınırlı; fakat güçlü yetkilere sahip sertifika üretim ve 
dağıtım hizmeti sağlarlar. Örnek olarak; sertifika 1, alt kök
sertifika otoritesi tarafından ornek.com.tr için verilebilir; 

SSL Sertifikaları Ortalığı Karıştırıyor: 

TurkTrust Olayı İncelemesi

sertifika 2 ise kök sertifika otoritesi tarafından alt kök 
sertifika otoritesine verilebilir. Aynı örnekten devam edecek
olursak, tarayıcı, ornek.com.tr adresine güvenli bağlantı 
yaptığı zaman, tarayıcıda kök sertifika otoritesinin kök 
sertifikası var ise alt kök sertifika otoritesi tarafından 
verileni güvenli kabul eder.

Olay
3 Ocak’ta Google tarafından yapılan açıklamaya göre;  
TurkTrust’a bağlı alt kök sertifika hizmet otoritesi tarafından,
izinsiz olarak “*.google.com” alan adına yönelik sertifika 
üretildiği ortaya çıktı. 24 Aralık’ta tespit edilen bu ihlal 
sonucunda, 25 Aralık’ta Google, Chrome tarayıcısının serti-
fika alanını güncelledi, diğer üreticiler ve TurkTrust’a durum 
ile ilgili haber verdi ve güncel kök sertifikalar güvenilmez 
olarak işaretlendi.
Microsoft tarafından 3 Ocak’ta yapılan benzer duyuruda 
ise TurkTrust tarafından “*.ego.gov.tr” ve 
“e-islem.kktcmerkezbankasi.org” için alt kök sertifikaların
oluşturulduğu ve “*.ego.gov.tr” kullanılarak “*.google.com”
adreslerine erişen yerel EGO kullanıcılarının güvenlik duvarı
üzerinden geçen trafiğinin denetimi için kullanıldığı belirtildi.
TurkTrust tarafından 4-5 ve 7 Ocak 2013 tarihlerinde yapılan
duyurularda, bu sürecin bilinçli olarak yapılmadığı ve 
test sisteminde oluşturulan şablonun yanlışlıkla ana sisteme
aktarıldığı kamuoyuna açıklandı ve sistemlerinde 
herhangi bir sızıntı veya sistemlerine bir saldırı olmadığı 
bildirildi.

Yorum
Özellikle alt kök sertifika otoritelerinin güçlü yapıları, 
denetim süreçlerindeki eksiklikler ve sınırsız otorite yetkileri
nedeni ile sertifika yönetim süreçlerinde zayıf halka olarak
görülüyor. Çünkü bu sertifikalara sahip kötü niyetli 
kullanıcılar, kurumlar ya da yasa dışı örgütler, kullanıcılarına
fark ettirmeden SSL trafiğinin arasına girerek erişimleri 
denetleyip, dinleyebilir, farklı bir noktaya yönlendirebilir 
veya engelleyebilir.
(Kaynak: www.turktrust.com ,
http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2013/01/
enhancing-digital-certificate-security.html,
http://technet.microsoft.com/en-
us/security/advisory/2798897)
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