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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Bir önceki sayımızda, Türkiye’nin savunma, havacılık ve güvenlik ihracatında 
dünya ülkeleri arasında ilk 6’da yer alması vizyonu ışığında, Türk Savunma 
Sanayisi’nin 2023 yılındaki ihracat hedeflerini sizlerle paylaşmıştık. Bu hedeflerden,

özellikle öne çıkan ikisini hatırlatalım; 25 milyar dolarlık ihracat ve dünyanın ilk 
100 savunma sanayisi şirketi arasında, 5 Türk firmasının yer alması.

Her iki hedefe de küreselleşen ve faaliyet gösterdiği ülkelerde yerlileşen firmalardan 
oluşan bir savunma sanayisi ve bu savunma sanayisinin dünya çapında “marka” haline 
gelmiş ürünleri ile ulaşılabileceği değerlendirmesi yanlış olmayacaktır.

Bugün, ihracat söz konusu olduğunda, adı ilk aklımıza gelen Türk firmalarından 
biri de FNSS…

FNSS yetkililerinin, çeşitli vesilelerle yaptıkları konuşmalarda ise şu yaklaşımı 
gözlemliyoruz; “girilen pazara yerleşmek ve orada yerlileşmek”.

Faaliyet gösterilen ülkede yerlileşmek yaklaşımını uygulayanların değil, “en iyi 
uygulayanların” varlıklarını devam ettirecekleri bir döneme doğru ilerliyoruz.

Bu noktada, FNSS tesislerinde 11 Ocak’ta yapılan, Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş 
Makinası (AZMİM) Araç Teslim Töreni’nde, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar’ın 
bazı sözlerine, biraz daha dikkatli bakmak gerekiyor.

FNSS’nin, savunma sanayisinde model diyebilecekleri bir kuruluş olduğunu söyleyen Bayar,
FNSS’nin kurulduğu günden bugüne kadar geçirdiği evrim, gelişme ve geldiği noktanın, 
kendilerine gurur verdiğini söyledi. AZMİM’in son derece karmaşık bir kara aracı çözümü 
olduğuna dikkat çeken Bayar, FNSS’nin lisans altında üretimden başlayıp, karmaşık araçları
özgün tasarlayabilen bir noktaya geldiğini de belirtti.

Bayar’ın dikkat çektiği bir diğer konu da kalıcı çözümler sağlanması gerekliliğiydi ve
FNSS’nin de bu hedeflerini gerçekleştiren bir firma olduğuna işaret etti.

FNSS’nin ihracat başarılarına da değinen Bayar, FNSS’nin artık bir dünya şirketi olduğu 
konusunda bir şüphe duymadıklarını ifade etti. Bayar, FNSS’nin gelişiminin sırrını ise bilime,
standartlara ve yapılan işin uluslararası yöntemlerine sadık kalınması olarak verdi.

Yapılan işin uluslararası yöntemlerine sadık kalmak kısmında durup, dünyanın önde gelen
savunma firmalarına şöyle bir baktığımızda, bu firmaların gündemlerinde, katma değer 
yaratmanın öncelikli bir pazarlama ve satış aracı olduğunu görüyoruz…

Bu açıdan bakıldığında, artık belli konularda rüştünü ispat ettiğini rahatlıkla 
söyleyebileceğimiz Türk Savunma Sanayisi için de daha fazla katma değer yaratmaya 
odaklanmanın gerekeceği bir döneme doğru ilerliyoruz.

Türk Savunma Sanayisi’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için, dünyanın yüzebilen 
tek zırhlı buldozeri AZMİM’i geliştiren FNSS gibi küreselleşebilecek çok sayıda savunma 
şirketine ve onların markalarına ihtiyacı olduğunu; 2023 hedeflerine ancak bu şekilde 
ulaşılabileceğini, sektörün tamamının da bu sürece ayak uydurması gerektiğini 
söyleyebiliriz.

Bu noktada da bahse konu ihracat hedefine ulaşılırken “yerlilik” ve “millilik” gibi 
kavramlardan ziyade, bu ihracatı gerçekleştirmek için yapılması gereken ithalatın 
ne kadar olacağını ve nihai üründe yaratılan katma değerin ne olacağını sorgulamak 
çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Şubat ayının öne çıkan konularını ele alacağımız yeni sayımızla Mart ayında yeniden birlikte
olmak üzere…

2023 Hedefleri ve 
Model Şirket Olarak FNSS
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ARES Tersanesi, bugüne
kadar Türk Sahil 

Güvenlik Komutanlığı ve
Bahreyn için ürettiği 
botlarını, 2013 yılı ile 
birlikte, Afrika kıtasından
müşterilerine de teslim 
etmeye başladı. Firma 
tarafından Ocak ayında 
yapılan açıklamada, 
teslimatlarla ilgili güncel 
bilgiler aktarıldı. ARES, 
2013 yılı başında, 
Tanzanya’ya iki adet
ARES44CPB model tekne
ihraç etti. Tanzanya’nın 
açık deniz petrol arama 
sahalarının korunmasında
kullanılacak 14 m 
boyundaki botlar, 
kompozit malzemeden 
üretildi. Botlar, 2 adet 
650 BG’lik ana makinalarıyla

45 knot sürat yapabiliyor ve
400 deniz mili seyir siasına
ulaşabiliyorlar. 3 adet 
personeli barındırabilecek
kabin ve yaşam alanlarıyla
donatılan botlar, aynı 
zamanda modern 
haberleşme ve seyir 
cihazlarını da taşıyorlar.
Botların Tanzanya’ya sevki
de kendilerini ispat etmeleri
için bir fırsat oldu. Kendi
makine gücü ile yaklaşık
4000 deniz mili açık deniz
seyri gerçekleştirerek 
Tanzanya’ya ulaşan botlar,
vazifelerine hemen 
başladılar. Afrika kıtasına
yönelik çalışmalarında hız
kesmeyen ARES, 2012 yılı
sonunda imzalanan 
anlaşma uyarınca, 
Nijerya Gümrük 

Muhafaza Teşkilatına teslim
edilmek üzere sipariş edilen,
toplam 5 adet 30 m’lik
“ARES KND30 FAST PATROL”
modeli teknelerden ilk 
ikisinin üretimine de başladı.
Tamamen alüminyum 
gövdeli bu tekneler, üçer
adet 1300 BG’lik ana makina
ve su jetleri ile 35 knot 

sürate ulaşabiliyor. 
Açık denizde uzun süre 
operasyon yapabilecek 
kabiliyette olan ve bu görev
tanımına uygun modern 
sistemlerle donatılacak 
botlardan ilki, 2013 yılı 
sonunda teslim edilecek.

ARES Afrika’da Büyüyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, 16 Ocak’ta,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve ASELSAN’ı 

ziyaret etti. Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal 
başkanlığındaki komisyon üyeleri, ilk olarak SSM’ye 
giderek, yaklaşık iki saat süren bir brifing kapsamında
bilgi aldı. Daha sonra ASELSAN'a geçen heyet, 
Hacim Kamoy Üretim Holü ve diğer bölümleri gezerek
incelemelerde bulundu ve ASELSAN'ın üzerinde çalıştığı
sistemler hakkında yetkililerden bilgi aldı. 
Gördüklerinden gurur duyduklarını ifade eden Oğuz
Kağan Köksal, her iki kurumda da büyük bir heyecan ve

özgüvenle çalışıldığını, bu nedenle geleceğe yönelik projeksiyonların gerçekleşeceğine inandığını belirtti. Ziyaret 
esnasında faaliyetlerin çok küçük bir bölümünü gösterebildiklerini ifade eden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin
Baykul ise "Biz geleceğe yönelik büyük perspektiflere hazırız. Fırsat verildiği sürece başarılı olacağımıza inanıyorum"
dedi. Konuşmaların ardından Baykul, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Köksal'a, ziyaret anısına plaket takdim etti.

TBMM Milli Savunma 
Komisyonu’ndan Ziyaretler
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Birinci tekne Antalya Serbest Bölgesi rıhtımından Tanzanya’ya gitmek üzere ayrılırken.

ARES KND30 FAST PATROL



Pakistan Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının ihtiyacını 

karşılamak üzere başlatılan Denizde
İkmal Tankeri (Fleet Tanker) Tedarik
Projesi kapsamında, Karaçi Tersanesi'nde
inşa edilecek 1 adet ikmal gemisi için
Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı
ile Savunma Teknolojileri Mühendislik
ve Ticaret A.Ş. (STM) arasındaki 
sözleşme, 22 Ocak’ta, Pakistan’ın 
Rawalpindi şehrinde imzalandı. 
Sözleşme uyarınca, söz konusu 
geminin inşası ve donatımı, Türk 
mühendis ve uzmanlarının kontrol 
ve gözetiminde, Karaçi Tersanesi 
tarafından gerçekleştirilecek. 
Sözleşme; dizayn paketi, malzeme,
ekipman ve yedek parça sağlanmasını,
test ve tecrübelerin yapılmasını, 
tersane ve kullanıcı eğitimleri ile 
danışmanlık hizmetlerinin verilmesini
ve entegre lojistik desteği içeriyor.
Konu hakkında STM tarafından yapılan
açıklamada, askeri gemi inşası 
alanında Pakistan ile Türkiye arasında
imzalanan bu ilk sözleşmenin, 
savunma ve gemi inşa sanayilerinde
önemli ve özgün bir iş birliği projesini
başlattığı vurgulandı. Açıklamada, 
Denizde İkmal Tankeri (Fleet Tanker)

Projesi’nin, STM’nin öncelikli olarak
MİLGEM Projesi ile kazanmış 
olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile 
gerçekleştirileceği; projenin, askeri
gemi tasarımı, inşası ve mühendislik
hizmeti ihracının yanı sıra Türk gemi
inşa yan sanayi ürünlerinin ihracına da
imkân vereceği belirtildi. STM adına
STM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. 
Dr. Elife Ünal ve Genel Müdür Recep
Barut tarafından imzalanan sözleşme
çerçevesinde, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri için inşa edilecek 15.600
tonluk tanker; yaklaşık 155 m boyunda
olacak; Denizde İkmal Sistemi
(RAS/FAS) ve helikopter pisti ile 
donatılacak ve 20 knot sürat yapabilecek.
Projenin yaklaşık 4 sene içerisinde 
tamamlanması öngörülüyor.

www.savunmahaber.com

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Lütfi
Varoğlu, 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sektörlerinin

2012 yılı ihracat rakamının, 884 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı 2011 yılına
göre yüzde 43 artarak, 1,262 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. İhracat 
konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili gelişmeler hakkında da bilgi veren 
Varoğlu, ihracat ve tanıtım süreçlerinde markalaşmanın öneminden hareketle
2010 yılında yayınladıkları “İhracat Stratejisi” uyarınca, geçtiğimiz yılın ortasında
bu yana “TURKISH DEFENSE ALLIANCE” (Türk Savunma Sanayii Tanıtım Grubu)
logosunu kullanmaya başladıklarının altını çizdi. Savunma ve Havacılık Sanayi 
İhracatçıları Birliği (SSI), SSM ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD)’ni bir bütün olarak tanımlayan bu logo, milli katılım sağlanan
uluslararası fuarlar, medyada yer alan reklamlar ve tanıtım materyallerinde 
kullanılmaya başlandı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin 
İkmal Gemisi, STM İmzasını Taşıyacak

İhracat Cephesinden İyi Haberler Var

©
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İlk uçuşunu 30 Aralık 2010 tarihinde yapan ve o tarihten beri
geliştirme, test ve kabul faaliyetleri devam eden ANKA 

insansız hava aracı (İHA) sisteminin kabul test süreci, 
20 Ocak ve 22 Ocak günleri gerçekleştirilen uçuşlarla 
tamamlandı. TUSAŞ tarafından 24 Ocak’ta yapılan 
açıklamada; 20 Ocak günü sabah 09.05’te başlanan uçuşta,
sistemin, 200 km’lik link menzili ve 18 saat havada kalma 
ile ilgili gereksinimleri karşıladığının gösterildiği ve uçuşun,
ertesi gün saat 03.15’te, gece şartlarında yapılan otomatik
inişle başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi. Başlangıç
noktası belirtilmeyen uçuş sırasında ANKA, Konya 
istikametinde saatte 40 ila 45 deniz mili hızlara varan 
rüzgâr koşulları altında uçtu. Hava trafik kontrolü 
kapsamında, ANKA üzerinde bulunan telsiz üzerinden 
Esenboğa Havalimanı ile temas ve koordinasyon da sağlandı.
Böylece, ANKA’nın hava trafik kontrolü altındaki hava 
sahasında güvenli olarak uçuş yapabileceği ile ilgili bir 
denemenin de gerçekleştirilmiş olduğu, TUSAŞ tarafında 
yapılan açıklamada özellikle vurgulandı. İkinci uçuşun 
gerçekleştirildiği 24 Ocak günü ise ANKA’nın gece koşulla-
rında otomatik kalkış ve iniş yeteneklerinin gösterimi yapıldı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) temsilcilerinin katılımıyla yürütülen
ve Ekim ayından bu yana devam etmekte olan kabul 
sürecinde, ANKA, 130’a yakın yer ve uçuş test prosedürünü
başarıyla tamamladı ve göreve hazır olduğunu gösterdi. 
ANKA’nın ilk uçuşundan bu yana havada kaldığı süre de 

yapılan 90’dan fazla sorti ile 140 saati aştı. Kabul çalışmaları
kapsamında, 26.000 ft’e varan uçuş irtifalarında, ANKA’nın
motor, iniş takımı, çevre kontrol, buzdan koruma gibi temel
hava aracı alt sistemlerinin ve gece/gündüz görüş sağlayan
kamera, hava telsizi, veri kayıt sistemi gibi göreve yönelik 
sistem ve ekipmanlarının testleri gerçekleştirdi. Ayrıca, 
ANKA’nın otomatik kalkış/iniş, seyrüsefer ve arama paterni
kabiliyetleri de zorlu hava koşullarında denendi.
ANKA’nın kendini ispat etmesi ile birlikte, gözler seri üretime
çevrildi. TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada; Hv.K.K.lığının
ihtiyacı olan toplam 10 adet sistemin seri üretimine yönelik
devam eden sözleşme görüşmeleri sürecinin yılın ortalarında
tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. 
Seri üretime konu olacak uçakların; uçakta, faydalı 
yüklerinde ve motorda yapılacak iyileştirmeler ile projenin
orijinal gereksinimleri olan 30.000 ft irtifada 24 saat havada
kalma gereksinimini de karşılaması bekleniyor.

Projelerin yanı sıra akademik 
iş birlikleri konusunda da çalışmalarını
sürdüren TUSAŞ, Kara Harp Okulu
(KHO) Savunma Bilimleri Enstitüsü
(SAVBEN) ile savunma, havacılık ve
uzay alanlarında Ar-Ge ve eğitim 
iş birliği protokolü imzaladı. 
TUSAŞ tesislerinde, 28 Ocak’ta 
düzenlenen törende, TUSAŞ Genel 
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ve Kara
Harp Okulu Komutanı Tümg. Yılmaz
Uyar tarafından imzalanan protokol ile 
KHO-SAVBEN ve TUSAŞ arasında;
ortak Ar-Ge, öğrenim ve akademik 
çalışmaların gerçekleştirilebilmesine
ilişkin koşullar, ana hatlarıyla 
düzenlendi.

ANKA Seri Üretime Hazır
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Eurofighter 
Konsorsiyumu, 

İngiltere’de yeni bir 
kilometre taşını daha geride
bıraktı. İngiliz Savunma 
Bakanlığı, 29 Ocak’ta 
yapılan açıklamada, Kraliyet
Hava Kuvvetlerinin 100. 
Eurofighter Typhoon uçağını
teslim aldığını bildirdi. 
İngiltere, önümüzdeki 
10 yıllık dönemde, muharip
uçakları için 18 milyar 
sterlinlik bir bütçe ayırdı. 
Bu bütçe içerisinde, 
Eurofighter Typhoon
Tranche 2 ve 3 uçaklarına
yapılacak yatırımlar da 
yer alıyor.
Aynı gün Cassidian 
cephesinden de Eurofighter
ile ilgili bir açıklama geldi.
Alman savunma tedarik 
kurumu BAAINBw 
tarafından, Eurofighter
uçaklarının bakım 
personeline yönelik Bakım
Sistemi Eğitimcisi 

(Maintenance System 
Trainer / MST)’ni 
iyileştirmekle görevlendirilen
Cassidian, yine kendisi 
tarafından tasarlanmış olan
mevcut sistemi, uçaktaki
son yeniliklere uyarlayacak.
PC tabanlı bir sistem olan
MST, bağımsız olarak ya da
12 öğrencinin yer aldığı 
sınıflarda kullanılabiliyor.
Tek kişilik bir Eurofighter
uçağını ve çevresindekileri 
3 boyutlu olarak gösteren
MST, sıradan ve karmaşık
bakım senaryolarının 
koşturulmasına olanak 
sağlıyor. Sistem, eğitim 
maliyetlerini düşürdüğü
gibi, eğitimlerin, gerçek
uçaklar ya da maketler 
üzerinde yapılması 
sırasında yaşanabilecek 
ve hasara yol açabilecek 
hatalardan kaynaklanan
riski de azaltıyor. Sistem,
2015 yılında teslim 
edilecek.

www.savunmahaber.com

İngiltere 100. 
Eurofighter’ını Teslim aldı
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Ocak ayı, ABD pazarına
yönelik stratejik 

iş birlikleri ile ilgili iki 
gelişmeye sahne oldu. 
Envanterindeki emektar 
T-38 jet eğitim uçaklarının
yerini alacak yeni nesil 
eğitim uçağı için önümüzdeki
dönemde bir ihale açması
beklenen ABD, dünyanın
önde gelen jet eğitim uçağı
üreticilerinin iştahını 
kabartıyor. ABD’nin riske
girmeyip, projeyi, kendini 
kanıtlamış çözümler üzerine
şekillendireceği yönündeki
değerlendirmeler de 
ABD dışındaki üreticilerin
umutlarını arttırıyor. 
Bu kapsamda, Alenia 
Aermachhi, ABD pazarı için
T-100 olarak adlandırdığı 
M-346 Master çözümünü,
General Dynamics ile birlikte
sunacak. İki firma tarafından
17 Ocak’ta yapılan ortak
açıklamada, imzaladıkları
“Niyet Mektubu” uyarınca, 
T-100 Entegre Eğitim 
Sistemi’ni, General 
Dynamics C4 Systems 
ana yükleniciliğinde ABD’ye
teklif edecekleri bildirildi.
General Dynamics’in, 
Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin
değişik servislerine uzun 
yıllardır verdiği hizmet ile
elde ettiği tecrübeyi, 
M-346’nın üstün yönleri ile
birleştirmeyi amaçlayan 
ortaklık, uçakların yanı sıra
simülatörler, çoklu ortam
dershaneleri ve lojistik 
desteği içeren bir çözüm 

sunacak. Yapılan 
açıklamada, T-100’ün,
ABD’nin gereksinimlerine
uyarlanacağını; bu 
kapsamda, ABD’ye özel 
bileşenler de içereceği ve
ABD’de üretileceği özellikle
vurgulandı. M-346, bugüne
kadar İtalya, İsrail ve 
Singapur tarafından tercih
edildi. Uçak ayrıca, henüz 
bir sözleşme imzalanmamış
olsa da Birleşik Arap 
Emirlikleri tarafından da 
seçilmiş durumda.
ABD pazarına yönelik ikinci
stratejik iş birliği haberi ise
helikopter pazarından 
geldi. Sikorsky ve Boeing,
geleceğin orta sınıf 
nakliye helikopterinde 
kullanılabilecek teknolojilerin

gösterilmesi amacıyla 
Amerikan Kara Kuvvetleri
tarafından başlatılan 
Müşterek Çok Rollü Teknoloji
Gösterimi (Joint Multi-Role
Technology Demonstrator /
JMR TD) Programı’nın ilk 
fazına ortak teklif vermeye
karar verdiklerini açıkladılar.
Firmalar tarafından 
18 Ocak’ta yapılan ortak 
açıklama ile duyurulan 
gelişme, helikopter 
pazarının dinamikleri 
dikkate alındığında, JMR TD
için ilginç çözümlerin ortaya
çıkabileceği yorumlarına yol
açtı. Bilindiği gibi Sikorsky,
eş eksenli rotora ve 
kuyruğunda itici bir

pervaneye sahip X2 teknoloji
gösterimi prototipi ile 
gelecekte kullanmayı 
planladığı teknolojileri 
sergilemişti. Boeing ise 
V-22 programında 
Bell Helicopter ile birlikte
tiltrotor teknolojisine
yatırım yapmıştı.
Amerikan Kara Kuvvetleri,
JMR TD programı ile daha
yüksek performansa ve 
güvenilirliğe sahip, aynı 
zamanda maliyet etkin olan
çözümlere ulaşmak istiyor.
Sikorsky ve Boeing, 
2017 yılına kadar bir prototip
ortaya çıkartarak ilk uçu-
şunu gerçekleştirmeyi 
planlıyorlar.

ABD Pazarına Yönelik Stratejik İş Birlikleri Şekilleniyor
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Ocak ayında yaşanan iki gelişme, Cassidian’ın, Alman 
Silahlı Kuvvetlerinin ana algılayıcı tedarikçisi olduğunu

gösterdi. Northrop Grumman Global Hawk insansız hava
aracı (İHA) üzerine şekillendirilen EURO HAWK İHA, 
Cassidian tarafından geliştirilen sinyal istihbaratı faydalı 
yükü ile ilk uçuşunu, 11 Ocak’ta gerçekleştirdi. EURO HAWK,
uçuşu sırasında, askeri hava sahasında yaklaşık 49.000 ft 
irtifaya kadar yükseldi ve 6 saat boyunca havada kaldı. 
Testlerin tamamlanmasının ardından envantere girmesi 
beklenen EURO HAWK, 2010 yılında emekli edilen ve sinyal
istihbaratı görevlerini yerine getiren Breguet Atlantic 
uçaklarının yerini alacak. EURO HAWK’ın, 30 saati aşan 
görev süresi ve 60.000 irtifaya yaklaşan servis tavanı ile
önemli bir kuvvet çarpanı olması bekleniyor.
23 Ocak’ta gelen ikinci habere konu olan gelişme ise 

Cassidian’ın, Alman Deniz Kuvvetlerinin yeni nesil F125 sınıfı
fırkateynleri için geliştirdiği TRS-4D radarlarının ilkinin, 
fabrika kabul testini geçmesi ile ilgiliydi. Kara konuşlu bir 
düzenekte kullanılacak bu radarı, Ağustos ayında teslim 
edilecek ve ilk F125 fırkateynine entegre edilecek olan radar
takip edecek. Galyum Nitrat (GaN) teknolojisini kullanan
TRS-4D, Cassidian tarafından, aktif elektronik taramalı radar
teknolojisinin tüm avantajlarını gerçek anlamda kullanan ilk
radar olarak nitelendiriliyor. Açık denizlerde olduğu kadar
kıyı sularında da etkin olması beklenen radarın, asimetrik
tehditlere karşı üstün bir başarıma sahip olduğu özellikle
vurgulanıyor. F125 fırkateynlerinde 4 adet sabit anten ile 
kullanılacak olan radarın, mekanik olarak dönen tek antenli
bir sürümü de bulunuyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin Algılayıcılarında Cassidian İmzası
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Airbus Military, özellikle
ilk A400M uçaklarının

teslimatlarının yapılacak 
olması nedeni ile hareketli
geçmesi beklenen 2013 
yılına, oldukça hızlı bir giriş
yaptı. Ocak ayının en önemli
gelişmesi, A330 Çok Rollü
Tanker ve Nakliye Uçağı
(Multi Role Tanker Transport
/ MRTT)’nın Hindistan 
tarafından açılan ihalede,
tercih edilen teklif seçilmesi
oldu. Hindistan tarafından
uzun ve zorlu testlerin 
ardından seçilen A330 MRTT,
bu süreçte, Hindistan 
Hava Kuvvetleri 
envanterindeki çeşitli 
uçaklarla havada yakıt
ikmali denemeleri yaptı ve
Hindistan’ın yüksek rakımlı
hava üslerinden operasyon
gerçekleştirebileceğini 
gösterdi. İzleyen dönemde
yapılacak ayrıntılı 
görüşmelerin ardından, 
6 uçağı kapsayacak 
sözleşmenin, bu yıl içinde
imzalanması bekleniyor. 
Hindistan; Avustralya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
İngiltere ve Suudi 
Arabistan’ın ardından, 
A330 MRTT’yi seçen 5. ülke
oldu. Bu dört ülke, toplam 
28 uçak sipariş etti.

Airbus Military’nin popüler
ürünü C295 de siparişler 
konusunda Ocak ayını boş
geçmedi. Bu cephedeki 
ilk sipariş haberi, 14 Ocak’ta
geldi. Daha önceden 5 adet
C295 sipariş etmiş olan ve
2008 yılından beri C295 
uçaklarını kullanan 
Kolombiya, 1 adet daha 
C295 almaya karar verdi. 
Kolombiya, aynı zamanda 
filosunda 6 adet CN235-200
ve 6 adet de C212 uçağı 
bulunduruyor. İkinci sipariş
haberi ise 16 Ocak’ta, 
Mısır’dan geldi. Filosunda 
6 adet C295 bulunduran
Mısır, 6 uçak daha sipariş
etti. Uçaklar, bu yılın 
sonundan itibaren teslim
edilmeye başlanacak. 
Her iki siparişin de 
envanterlerinde C295 
uçakları bulunduran 
ülkelerden gelmiş olması 
ve uçağı tekrar sipariş eden
müşteri sayısının 7’ye 
ulaşması, Airbus Military 

tarafından, uçaklarla ilgili
müşteri memnuniyetinin bir
göstergesi olarak görülüyor.
Bu son gelişmelerle birlikte,
C295 uçaklarının toplam 
sipariş sayısı da 121’e ulaştı.
17 değişik kullanıcı tarafın-
dan sipariş edilen uçaklardan
90’dan fazlası, halen 
kullanıcılarına hizmet veriyor
ve bu uçaklar toplamda
120.000 uçuş saatini geride
bıraktı. Ocak ayında ilk 
2 C295 uçağını teslim alan
Kazakistan da C295 
kullanıcıları arasına katıldı.
C295 cephesinden gelen 
bir diğer haber ise uçağın 
kanatlarına yapılan kıvrık
kanat ucu (winglet) 
uygulamasına ilişkin 
denemelerin başlaması oldu.
Airbus Military tarafından 
2 Ocak’ta yayınlanan basın
bülteninde yer alan bilgilere
göre; ürün geliştirme 
faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen testlerde,
uçağın taşıma / sürükleme

oranını arttırması beklenen
kıvrık kanat uçlarının; uçuşun
kalkış, tırmanma ve seyir 
safhalarına etkileri 
araştırılacak. İstenen 
sonuçların alınması 
durumunda, kıvrık kanat 
uçlarının; C295’in sıcak hava
ve yüksek irtifa koşullarındaki
pist performansını arttırması,
havada kalış süresini ve
menzilini uzatması ve 
kullanım maliyetlerini 
düşürmesi bekleniyor. Kıvrık
kanat ucu ile ilgili testler, 
havadan erken ikaz radarı
entegrasyonu çalışmalarında
da kullanılan C295 prototipi
ile gerçekleştiriliyor. Uçak,
kıvrık kanat uçlarıyla ilk 
uçuşunu, 21 Aralık’ta yaptı.
Ocak ayında A400M ile ilgili
öne çıkan gelişme ise bu yılın
ikinci çeyreğinde teslim 
edilmesi öngörülen ilk
A400M’nin, kullanıcısı olacak
Fransız Hava Kuvvetlerinin
işaretleri ile 15 Ocak’ta 
görücüye çıkması oldu.
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Airbus 
Military, 
2013’e Hızlı 
Girdi
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Donanma envanterinde Lynx helikopterlerini barındıran
Kore Cumhuriyeti, bu helikopterlerin yerini alacak yeni

nesil helikopter için, Lynx’in üreticisi AgustaWestland 
tarafından tasarlanan ve Lynx’i temel alan AW159 Wildcat’i
seçti. AgustaWestland, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada, aynı
zamanda AW159’un ilk ihracat başarısı da olan anlaşma 
kapsamında, Kore Cumhuriyeti’ne, toplam 8 helikopter 
teslim edileceğini belirtti. İmzalanan sözleşme, aynı zamanda
pilot ve bakım personelinin eğitimini, helikopterlerin 
envanterdeki ilk dönemleri için yedek parçaları ve destek 
hizmetlerini de içeriyor. Kore Cumhuriyeti’ne yapılacak 
teslimatlar, 2015 yılında başlayacak ve 2016 yılında 
tamamlanacak. Helikopterini ilk müşterisi olan İngiltere,
AW159’un deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri sürümlerinden

toplam 62 adet sipariş etmişti. Ocak ayı, AgustaWestland’ın
yurt dışı iş birliklerinde de önemli gelişmelere sahne oldu.
Russian Helicopters ile AgustaWestland’ın ortak girişimi olan
HeliVert, Rusya’da üretilen ilk AW139 helikopterinin ilk 
uçuşunu gerçekleştirdi. AgustaWestland tarafından 
15 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre; 19 Aralık’ta gerçekleştirilen
uçuş, toplam 37 dakika sürdü. İkinci helikopterin de 
Şubat ayında hazır olması bekleniyor. AgustaWestland’ın 
iş birlikleri ile ilgili ikinci haber ise Brezilya’dan geldi. Firma,
Embraer ile Brezilya’da helikopter üretmeyi kapsayan bir
mutabakat muhtırası imzaladığını, 21 Ocak’ta yaptığı 
açıklama ile duyurdu. Hem askeri hem de sivil modelleri 
içeren muhtıra, Brezilya ve Güney Amerika’da gelişen 
helikopter pazarını hedefliyor.

Boeing Türkiye, toplumsal sorumluluk projesi olarak 2001
yılından beri yürüttüğü çalışmalarla, çocukları Uzay Kampı

Türkiye’ye göndermeye devam ediyor. Kırklareli, Malatya ve
Afyon’un da aralarında olduğu 12 ilden toplam 51 öğrenci, 
Uzay Kampı Türkiye’nin, 27 Ocak-1 Şubat döneminde 
düzenlediği “Uzay Yolcuları” programına, Boeing’in sağladığı
burslarla katıldı. Uzay mekiğinde sanal uzay uçuşu görevi
yapan öğrenciler; “Sıfır Yerçekimi Duvarı” ve “Ay Yürüyüşü
Koltuğu” gibi eğitim araçlarını kullanarak, astronotların uzaya
gitmeden önce nasıl eğitim aldıklarını ve uzayda neler 
yaptıklarını, eğlenceli bir ortamda, birebir yaşayarak 

öğrendiler. Boeing’in sağladığı destekle katılan 51 öğrenciyle birlikte, toplam 143 öğrenci eğitimleri başarıyla bitirip, 
düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını aldılar. Boeing Türkiye’nin 2001 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalarla
Uzay Kampı Türkiye programlarına burslu olarak gönderdiği öğrenci sayısı da 392’ye ulaşmış oldu. Türkiye’de astronot 

simülatörleriyle uygulamalı uzay bilimleri ve teknolojileri eğitim programı sunan tek eğitim merkezi olan Uzay Kam
Türkiye, bugüne kadar, 50 ülkeden 125 bin ziyaretçi ağırladı.

Lynx Efsanesi Kore Cumhuriyeti’nde de Yaşayacak

Boeing, Uzay Kampı ile 
Çocukların Hayallerini 
Desteklemeye Devam Ediyor
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Saab’ın İsviçre’de yerleşik
alt kolu Saab Bofors

Dynamics Switzerland Ltd
(SBDS) tarafından geliştirilen
ve personele ve malzemeye
karşı etkili bir havan topu
olan MAPAM, güncellenen
sürümleri ile iki sipariş aldı.
Saab tarafından 14 Ocak’ta
yapılan açıklamada, 
sözleşme imzalanan 
ülkelerle ilgili bilgi ise 
yer almadı. Geçtiğimiz yıl
imzalandığı belirtilen ve 
toplam bedelleri yaklaşık 
3 milyon lira olan sözleşmeler
kapsamında, yakınlık tapalı
MAPAM 60 mm ER 
(Extended Range / 
Arttırılmış Menzil) ve
MAPAM 81 mm modelleri

teslim edilecek. Teslimatların
2013 yılı içinde tamamlanması
öngörülüyor. Saab cephesinden
AUV62 otonom su altı aracı
ile ilgili de bir sipariş haberi
geldi. 17 Ocak’ta açıklanan
ve son kullanıcısı belirtilmeyen,
yaklaşık 74 milyon liralık 
sipariş uyarınca Saab, 
denizaltı savunma harbi 
eğitiminde kullanılacak
AUV62 araçlarını, 2014-2015
yılları arasında teslim 
edecek; ayrıca araçların,
bakım ve idamesini de 
üstlenecek. Denizaltıların
akustik özelliklerini taklit
eden AUV62, eğitimlerde, 
gerçek denizaltıların 
kullanımı gereksinimini 
ortadan kaldırıyor.

Toplam 6,3 milyar avroluk ciro ile 2012 yılını ciro rekoru 
kırarak kapatan Eurocopter, Ocak ayında, EC135 modelinin

teslimatları ve İspanya’da üretilen ilk NH90 helikopteri ile 
gündeme geldi. 2012 performansı ile ilgili 24 Ocak’ta açıklama
yapan firma, 475 helikopter teslim ettiğini, cirosunu 2011 yılına
göre yüzde 15 arttırdığını ve 2006 yılından bu yana, yıllık 
ortalama yüzde 9’luk bir büyüme oranı yakaladığını belirtti. 
Eurocopter için yeni yılın ilk ayı da hareketli geçti. 
Japon Deniz Kuvvetlerine 10. EC135 helikopterini teslim eden
Eurocopter, aynı ülkenin polis teşkilatına da bir adet 

EC135 daha teslim etti. Hız kesmeyen EC135 teslimatlarına,
Beijing Capital Helicopter’ın filosuna katılan VIP
konfigürasyonunda bir helikopter de eklendi. Eurocopter’ın 
askeri ürün ailesinden ön plana çıkan ise NH90 oldu. 
İspanya’da montajı tamamlanan ilk NH90, ilk uçuşunu 
23 Ocak’ta gerçekleştirdi. Bu helikopter aynı zamanda, 
yıl içerisinde İspanyol Kara Kuvvetlerine teslim edilecek 
ilk helikopter olacak. İspanya için belirlenen konfigürasyonuna
sahip ve NH90’ın bu sürümünün denemelerinde kullanılan 
ilk 2 helikopter ise Fransa’da üretilmişti.

Saab, Havan Topu ve 
Otonom Su Altı Aracı 
Ürünleri ile Gündemde

Eurocopter, Ciro Rekorunu Kırdı

Avustralya’nın, 
Navantia tasarımı 

yeni nesil hava savunma 
muhriplerinin inşa 
çalışmaları devam ediyor. Avustralya Savunma Bakanlığı, 
16 Ocak’ta yaptığı açıklama ile son gelişmeleri kamuoyu ile
paylaştı. Gemilerde kullanılacak ve Navantia tarafından 
üretilen sonar domlarından ilki, İspanya’dan yola çıkarak
yaptığı 6 haftalık yolculuk sonrasında, Avustralya’ya ulaştı.
Özel bir şekle sahip olan sonar domu, geminin tekne 
kısmının ön tarafına takılacak. Diğer iki sonar domu da bu
sene içerisinde teslim edilecek. Aynı açıklamada, gemilerin
gaz türbinlerinin teslimatlarının da tamamlandığı bildirildi.
Avustralya’daki çalışmaları başarılı bir şekilde devam eden
Navantia’nın Ocak ayı gündemindeki bir diğer konu da 
sponsorluğunu yaptığı Su Üstü Muharip Gemiler Konferansı’ydı.
Defense IQ tarafından düzenlenen konferans, 30-31 Ocak 
tarihlerinde Madrid’de gerçekleştirildi. Firma, konferansta,
“Mevcut Savunma Pazarı ile İlgili Senaryolara Navanita’nın
Mühendislik Yaklaşımı” ve “İspanyol Donanmasının 
Açık Deniz Karakol Botlarında Uygulanan Modülarite 
Kavramlarına Farklı Bir Bakış” başlıklı sunumları yaptı.

Avustralya’nın 
Hava Savunma Muhripleri
Şekilleniyor
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Silahlı kuvvetler birbirleri ile
karşılaştırılırken genel-
likle uçak, tank, gemi

gibi muharip platformların
sayıları ve özellikleri
masaya yatırılır. İş gerçek
bir muharebe deneyimine
geldiğinde ise istihkâm ve
lojistik gibi muharip ol-
mayan unsurlar, tüm bu
uçak, tank ve gemi
sayılarının önüne geçerek
savaşın kaderini değiştire-
bilir. İşte AZMİM’in önemi
de bu noktada ortaya
çıkıyor. Uygun bir nehir
geçişi bulunduğunda,
yüzücü köprülerle geçiş
imkânı sağlamak, dünya ü-
zerinde çeşitli silahlı kuvvet-
lerin yetenekleri arasında yer
alıyor. Diğer yandan, bulunan
uygun geçiş yerindeki
kıyıların bu köprüleri kur-
mak için hazırlanması
gerekliyse bu iş, dozerler
yardımı ile yapılır. Yerleşim
yerlerinden kilometrelerce
uzakta, muharip birliklerin
eriştiği bir nehir kıyısında

kullanılacak dozerin ise
muharip birliklerle aynı
hareket kabiliyetine ve ben-
zer zırh korumasına sahip
olması, nehrin bir yakasında
çalıştıktan sonra karşı
kıyıya geçip orayı da düzel-
tebilmesi için amfibi özellikte
olması gerekir. Dünya silahlı
kuvvetlerinde, amfibi özelliği
dışında, bu gereksinimleri
sağlayan araçlar bulunuyor.
AZMİM ise tüm bu özelliklere
amfibi yeteneği de ekleyen
tek araç olarak Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK)’nin hizme-

tine girdi ve böylece TSK,
dünya ordularının kıskanacağı
bir kabiliyete kavuştu. AZMİM
ile ilgili çalışmalar, Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı (K.K.K.lığı) ihti-
yacının karşılanması için, 10 Mart
2009 tarihinde, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ile FNSS
arasında imzalanan sözleşme ile
başladı. Sözleşme uyarınca,
FNSS, AZMİM’i geliştirerek 
12 adet aracın üretilmesi
çalışmalarını tamamladı ve 
11 Ocak’ta düzenlenen tören
ile tüm araçları teslim etmiş
oldu.

ÖZEL HABER

AZMİM Tam Kadro Hazır:
Türk Askerini

Artık Nehirler de
Durduramayacak

Önümüzdeki dönemde, ana hedefi “Türk Silahlı Kuvvetlerine
çözüm üretmek” olan Türk Savunma Sanayisi, kara sistemleri
alanında önde gelen firmalarından FNSS tarafından geliştirilen

Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makinası (AZMİM) ile 
dünyanın yüzebilen tek zırhlı buldozerini kullanıcısına sunarak,

görevinin başında olduğunu gösterdi. FNSS’nin, Ankara
Gölbaşı’ndaki tesislerinde, 11 Ocak’ta düzenlenen tören ile

projenin 12. ve son aracı da kullanıcısına teslim edildi ve 
böylece teslimatlar tamamlandı.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@ savunmahaber.com
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25 Milyar Dolarlık 
Hedefe Böyle 
Platformlarla 
Erişeceğiz
Törenin sunuculuğunu üstle-
nen FNSS Pazarlama ve
Strateji Direktörü Haluk Bu-

lucu, katılımcılara, ilk önce
AZMİM’in takım arkadaşı olan
ve yine FNSS tarafından özgün
olarak tasarlanarak üretilen
Seyyar Yüzücü Hücum
Köprüsü (SYHK) ile ilgili bir
tanıtım videosu gösterdi.

SYHK ile birlikte çalışması da
öngörülen AZMİM, nehir
geçişinde, kıyıları, SYHK gibi
köprüler için hazırlayacak.
Video gösterimi sırasında
çeşitli bilgiler de ileten Bu-
lucu, K.K.K.lığının, 1990’lı yıl-
larda, seyyar yüzücü hücum
köprüsüne ihtiyacı olduğunu
belirttiğini; sonraki yıllarda
savunma sanayisinin ve
FNSS’nin gelişmesi ile
K.K.K.lığı ve SSM’nin, bu
sistemi Türk Savunma
Sanayisi’nden almaya karar
verdiğini ve 2007 yılında
SYHK projesine başladık-
larını anlattı. Bulucu,14
Eylül 2011’de, ilk SYHK
araçlarını teslim ettiklerini
söyledi ve projeye başladık-
larında, dışarıdan bakanların
“Acaba yapılabilir mi?” şek-
linde kuşku duyduklarını
hatırlatarak, bugün sayıları
135 kişiye ulaşan, 25-30
yaşlarındaki mühendislerden
oluşan tasarım ekipleri ile
dışarıdan hiçbir teknik destek
almadan SYHK’yı ve AZMİM’i
tasarladıklarını vurguladı.
Bulucu, Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği (SSI) tarafından Aralık
ayında düzenlenen arama

konferansında, 2023 yılı için
savunma, havacılık ve güven-
lik sektörleri için ihracat
hedefinin 25 milyar dolar
olarak belirlediğini anımsa-
tarak, bu hedefe AZMİM ve
SYHK gibi platformlarla
ulaşabileceklerini kaydetti.
Bu kapsamda, FNSS’nin
hedefleri hakkında da bilgi
veren Bulucu, 2023 yılına
kadar, mevcut durumda 
150-200 milyon dolar olan yıl-
lık cirolarını 500-550 milyon
dolara yükselterek; esnek,
asla vazgeçmeyen, tevazu
içinde ama özgüven sahibi bir
firma kimliği ile Türkiye’nin

ÖZEL HABER

Mürettebat : 2
Motor : CAT Dizel Motor
Transmisyon : Alison Tam Otomatik Transmisyon
Süspansiyon : Hidropnömatik
Azami Hız : >40 km/sa
Yüzme Operasyonundaki Azami Hızı : > 5,4 km/sa
Muharebe Yüklü Ağırlık : 19,5 ton
Balast Yüklü Ağırlık : Azami 25 ton
Hendek Geçme : >150 cm
Dik Meyil Tırmanma : Yüzde 60
Yan Meyil Tırmanma : Yüzde 30
Dik Engel Geçme : 40 cm
Harekât Siası : 400 km
Mayın Koruma (Mürettebat kabini için) : STANAG 4569 Seviye 2a
Koruma : STANAG Seviye 3+
Donanım : • Sis Bombası

• Termal Kamera
• Pozitif basınçlı NBC koruması

Diğer Özellikler : Mürettebat kapakları ve 
dozer bıçağı uzantıları sökülerek 
C-130 askeri nakliye uçağı ile 
taşınabilme

AZMİM Teknik Özellikleri
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FNSS Pazarlama ve Strateji 
Direktörü Haluk Bulucu
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ve dünyanın 1 numaralı kara
sistemleri şirketi olmayı
hedeflediklerini ifade etti. Bu-
lucu, iddialarını açıkça ortaya
koyan bir de örnek verdi ve
AZMİM’i, ABD’ye ihraç et-
menin kendileri için geldikleri
noktayı gösterecek, sembolik
bir hedef olduğunu belirtti.
FNSS olarak, 25 milyar dolarlık
ihracat hedefi kapsamında,
sektörün genelini ilgilendiren
konularda da kafa yorduklarını
belirten Bulucu, Türk Savunma
Sanayisi’nin, bugün, takriben
4500 civarındaki tasarım
mühendisi ile 1 milyar dolar
civarında ihracat yaptığını; 
10 sene sonra bu rakamı 
25 milyar dolara çıkartmak için
yaklaşık 35-40 bin civarında
tasarım mühendisine ihtiyaç
duyacaklarını; sektörde lider-
liğini üstlenen FNSS gibi fir-
maların, bu konuda adımlar
atması gerektiğini de sözlerine
ekledi. Bu kapsamda Bulucu,
Otomotiv Sanayicileri Derneği,
Savunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği (SASAD) ve
SSM rehberliğinde, üniversitel-
erle birlikte bir çalıştay gerçek-
leştirmeyi teklif etti ve bu
konuda çalışmalara başladık-
larının haberini dinleyicilerle
paylaştı.

Garanti Süresinin
Sonrasında da 
Araçlarımızın 
Arkasındayız
Daha sonra kürsüye gelen
FNSS Genel Müdürü K. Nail
Kurt, FNSS’nin dünyanın en

iyi savunma sanayisi şirket-
leri arasında olma hedefini
destekledikleri için tören
katılımcılarına teşekkür ede-
rek sözlerine başladı.
AZMİM ile ilgili çeşitli bil-
giler vererek konuşmasına
devam eden Kurt, AZMİM’in,
SYHK’dan sonra SSM ile
imzaladıkları 2. geliştirme ve
üretim sözleşmesi olduğunu
hatırlattı. Kurt, AZMİM’in 
ana kullanım amacının,
K.K.K.lığının gerçekleştire-
ceği nehir geçiş harekât-
larında, iki yakanın da diğer
araçların suya girmesi ve
karaya çıkması için hazırlan-
ması olduğunu; bu görevin
konvansiyonel buldozerlerle
yapılabileceğinin varsayılabile-
ceğini; ancak muharebe or-
tamında, karşı tarafta düşman
olabileceği ihtimali nedeni ile
bu aracın zırhlandırılması,
mayına dayanıklı hale geti-
rilmesi ve belki de en önemlisi,

yüzer hale getirilmesinin
gerekli olduğunu anlattı.
K.K.K.lığının talebi doğrul-
tusunda, benzeri 70’li yıllarda

ABD’de tasarlanmış M9 ACE
sisteminin kavramsal olarak
benzerini tasarladıklarını;
Türkiye’de gerçekleştirilen

Zırhlı Muharebe 
Buldozeri İş Başında
M9 ACE ile 30 yıla yaklaşan kullanım tecrübesi olan ABD, geçen bu süre
içinde, sistemi, çeşitli çatışmalarda kullandı. Kuşkusuz bu kullanım
sırasında, aracın, askerlerin güvenini ve takdirini kazanmasını sağlayan
çeşitli hikâyeler de ortaya çıktı. Bunlardan resmi kayıtlara da geçen bir
tanesi, 4 Nisan 2003’te, Irak’ta, Amerikan Kara Kuvvetlerinden Astsubay
Kıdemli Çavuş Paul R. Smith’in hayatını kaybetmesi ve daha sonra 
Onur Madalyası’na layık görülmesi ile sonuçlanan çatışma oldu. 
Bağdat Uluslararası Havaalanı’na giden 4 şeritli yola doğru yönelen, tugay
seviyesinde bir Irak saldırısına karşı koymakla görevlendirilen askerlerin
arasında olan Kıdemli Çavuş Smith, bulunduğu mevkide, yolun kenarında
bulunan ve duvarlarla çevrili bir avluda mevzilenerek Irak birliklerini
karşılamak istediğinde; tanklar, zırhlı muharebe araçları ve zırhlı 
personel taşıyıcılarla birlikte o noktaya kadar gelmiş olan bir M9 ACE’nin
yardımına başvurdu ve M9’un duvarda açtığı delikten yararlanarak 
emrindeki birliği konuşlandırdı. Çatışmanın gelişimi içerisinde, Kıdemli
Çavuş Smith’in, dost kuvvetleri savunmak için bir zırhlı personel
taşıyıcıya korumasız olarak monte edilmiş bir makineli tüfekle 3 kutu
mermi ateşleyerek Irak askerlerini durdurması sonucunda, 
100 Amerikan askerinin hayatı kurtuldu.

Bir M9 ACE, Irak’ta, binaların etrafındaki çevre duvarını yıkarken görülüyor.
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FNSS Genel Müdürü
K. Nail Kurt

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad Bayar

Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı
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tasarım ve geliştirme çalış-
maları sonucunda, ürünü or-
taya çıkardıklarını söyleyen
Kurt, AZMİM’in, dünyadaki
benzerleri incelendiğinde,
yüzer olarak bilinen bir amfibi
buldozer bulunmadığını vurgu-
ladı. Kurt, AZMİM’in öne çıkan
diğer özelliğinin ise kendisini
benzer tonajdaki araçlardan
ayıran, üstün mayın koruması
olduğunu belirtti.
Kurt’un konuşmasında özel-
likle altını çizdiği bir diğer
nokta, AZMİM araçlarının
ömür devri boyunca FNSS
güvencesi altında olduğuydu.
Kurt, daha önce Zırhlı
Muharebe Aracı (ZMA) pro-
jesinde yaptıkları gibi, AZMİM
projesinde de garanti süresinin
ötesinde, araçlarının arkasında
olacaklarını, her türlü desteğe
hazır olduklarını ve TSK envan-
terinde bulunan, kendi üretim-
leri araçların fabrika seviyesi
bakımlarında da müşterilerinin
yanında bulunmak istedik-
lerini ifade etti.

Küresel Oyuncu
Kurt, konuşmasının de-
vamında; kuruluşundan bu
yana yaklaşık 25 sene geçmiş
olan FNSS’nin, artık önemli
bir küresel oyuncu haline
geldiğini; kara araçları

alanında özgün ürünler
geliştirdiğini; bu alanda
Türkiye’nin ihracat şampiyonu
olduğunu ve ülke sınırları
dışında da işletmeler kur-
duğunu anlattı. 
Kurt, FNSS’nin geleceğinde yer
alacak olan liderlerini, çalışan-
larını, sadece Türkiye’deki
tesislerinden değil, yurt dışın-
daki işletmelerinden de
yetiştireceklerini kaydetti.
Bugün geldikleri seviye
itibari ile her türlü kara sis-
temini tasarlayacak ve
üretecek bilgi ve tecrübeye
sahip olduklarını vurgulayan
Kurt, bu konuda en önemli
dayanaklarının; teknoloji
birikimi, tasarım-sistem en-
tegrasyonu, karmaşık üretim
teknikleri ve proje yönetimi
hakkında gittikçe daha fazla
bilgi sahibi olan ve tecrübe
kazanan çalışanları, çözüm
ortakları ve yan sanayileri
olduğunu belirtti. Gelecek
dönem ile ilgili öngörü-
lerinden de bahseden Kurt;
rakipleri için daha fazla kaygı
kaynağı, ülke savunma
sanayisi için ise daha fazla
gurur ve güven kaynağı ola-
cakları, çok önemli bir
döneme girdiklerini dile ge-
tirdi. Kendilerine gösterilen
güvene teşekkür ederek,

ÖZEL HABER

AZMİM–M9 ACE
Karşılaştırması
AZMİM’in bir benzeri de Amerikan Silahlı
Kuvvetleri tarafından kullanılmakta olan 
M9 ACE aracıdır. M9 ACE, 1980’lerde, 
orijinal tasarımı itibariyle amfibik bir araç
olarak düşünüldü. Bir muharebe 
buldozerinin amfibi özelliğe sahip olabilmesi
için hafif olması gerekirken; diğer yandan da
buldozer olarak etkin şekilde görev 
yapabilmesi için, ağır olması gerekir. 
Muharebe buldozerleri, bu çelişen iki
gereksinimi sağlayabilmek için, operasyonun
bir aşamasında ilave safra ağırlığı alacak 
şekilde tasarlanırlar. Safra ağırlığı olarak, 
M9 ACE’de toprak kullanılır; bu toprağın 
depolanabileceği en uygun yer ise aracın 
ön kısmı olarak değerlendirilmiştir. 
Böylece; zırhlı ve paletli olması; ön kısmında
geniş bir toprak haznesi bulundurması; 
motorunun ve personel bölümünün arkada 
olması gibi özellikler, sadece M9 ACE’nin
değil, tasarlanan ve tasarlanabilecek 
tüm muharebe buldozerlerinin ortak özellikleri haline geldi. 
Ancak M9 ACE devreye alındıktan sonra, yüzme özelliklerinin
yeterli olmaması nedeniyle Amerikan Silahlı Kuvvetleri, 
bu özellikten vazgeçti ve aracın amfibik olması şartı 
ortadan kaldırıldı.
Konuya K.K.K.lığı açısından bakıldığında ise tedarik edilmek 
istenen sistemin amfibik olması şartının başından beri arandığı 
ve bu özelliğin talebinden vazgeçilmediği görülüyor. 
1990’lı yılların sonunda, bu sistemin doğrudan alım yoluyla 
ABD’den tedariki öngörüldü; sistemin K.K.K.lığı şartlarını 
yerine getiremeyeceği görülünce, yurt içi geliştirme ile 
tedariki yoluna gidildi. 
FNSS, tasarım kabiliyetleri nedeniyle, bu noktada devreye girdi 
ve M9 ACE’yi geliştirerek, amfibi özelliğe sahip AZMİM sistemini 
ortaya çıkarmayı ve teslim etmeyi kabul etti.
AZMİM–M9 ACE arasındaki ana farklılıkları şöyle listelenebilir:
•  AZMİM, amfibi özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde, 
    araç, muharebe koşularında dahi karşı kıyıya geçip, geriden 
    gelmekte olan muharip birliklerin ihtiyacı olan, iç sularda 
    karşı kıyının hazırlanmasını sağlayabilir.
•  Başlangıçta M9 ACE’nin de amfibi özelliğe sahip olması 
    ABD ordusu tarafından öngörülmüş; ancak daha sonra, 
    bu gereksinimden vazgeçilmiştir. Sadece bu olumlu fark dahi
    AZMİM’i benzerleri arasında rakipsiz yapmaktadır.
•  M9 ACE, tek kişilik bir mürettebat kabinine sahipken,
    K.K.K.lığının talebi doğrultusunda, AZMİM’in kabini, 
    iki mürettebat taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. 
    Yardımcı personel olarak görev yapan ikinci mürettebat, 
    tali görevlere sahiptir. Bu personel, gerekmesi durumunda,
    sürücünün yerine geçebilmekte ve operasyonu icraya 
    devam edebilmektedir.
•  AZMİM, çağdaş muharebe şartlarının gerektirdiği mayın 
    korumasına sahiptir.
Sonuç olarak, K.K.K.lığının geleceği gören politikası sayesinde,
benzeri olmayan bir sistem ortaya çıkarıldı. FNSS’nin hedefi ise
TSK’nın çok memnun olduğu bu sistemi, diğer ülkelerin yanı sıra
ABD’ye de satabilmek.

©
FN

SS





24

MSI Dergisi - Şubat 2013                                                                                                                                        www.milscint.com

FNSS’nin, Türkiye’nin en
gelişmiş kabiliyetlere haiz
askeri kara sistemleri
tasarımcısı ve üreticisi
olduğu iddialarını bir kez
daha yeniledi. Kurt, bu iddi-
alarını bugüne kadar göster-
dikleri ihracat performansı ile
ispatladıklarının, bundan
sonra sergileyecekleri ihra-
cat performansı ile de daha
fazla perçinleyeceklerinin al-
tını çizdi.
Katılımcılarla, törenin gerçek-
leştirildiği gün aldığı bir haberi
de paylaşan Kurt, çok önemli
bir uluslararası araştırma ve
analiz şirketinden bir mesaj
geldiğini, bu şirketin, dünyanın
en gelişmiş kara sistemleri
firmalarının karşılaştırmasını
içeren, “The 20 Leading 
Companies in Armoured 
Vehicles 2012: Competitive
Landscape Analysis” (Zırhlı
Araçlar Alanında 20 Lider Şir-
ket 2012: Rekabetçi Alan

Analizi) başlıklı bir rapor
hazırladığını ve raporda
Türkiye’den sadece FNSS’nin
yer aldığını söyledi. Kurt, ra-
porda henüz bir sıralama
yapılmadığını, FNSS’nin is-
minin ise en üst sıralar için
geçtiğini, rakiplerinin,
dünyanın belli başlı fir-
maları olduğunu, ilk 6-7
firma ile rekabet edip, eski-
den onların pazarları olan
yerlerden iş aldıklarını, geri
kalan firmaları ise kendi
sınıflarında görmediklerini
sözlerine ekledi. Yabancı
firmalarla girdikleri rekabet
sonucunda aldıkları işler-
den de bahseden Kurt,
Malezya’da Fransızlar, İn-
gilizler, Almanlar ve Ko-
relilerle; Suudi Arabistan’da
Koreliler ve Amerikalılar ile
rekabet ettiklerini belirtti.
Kurt, mevcut ihalelerdeki
pozisyonları itibari ile bun-
ların çok ötesinde işler

alma potansiyeli gördük-
lerini de ifade etti.

Türkiye’de Aldığımız
Her İşin En Az İki Katı
Kadar Yurt Dışından
İhale Alacağız
Kurt’un konuşmasının en
dikkat çekici bölümü,
kuşkusuz, ihracat ile ilgili söz-
leri oldu. Kurt, şunları
söyledi:
“SYHK töreninde biraz da
Murad Bey’in hoşgörüsüne
sığınarak, ‘4 yıldır yüzde 100
ihracat ile gidiyoruz. Bize iç
pazardan da iş lazım’ demiş-
tim. Murad Bey de keskin
zekâsı ile şöyle cevap verdi:
‘Suudi Arabistan, Malezya
gibi ülkeler FNSS’nin iç
pazarıdır.’ Baktık pabuç pa-
halı, ihracatlarımız da sayıl-
mayacak, şimdi diyoruz ki yarı
yarıyadan da vazgeçtik; içeride
aldığımız işin, en az iki katı
kadar yurt dışından, önemli

büyük ihale alacağız. Bunu
söylerken içerideki işlerin aza-
lacağını düşünerek söylemiyo-
rum. İçerideki potansiyel
işlerin de çok büyük işler
olduğunu biliyorum. Ben bu
potansiyelin iki katı ihracat
sözü veriyorum. 
Geçen süreçte, yurt dışındaki
pozisyonumuzun da çok fazla
sağlamlaştığını, buradan gu-
rurla söylemem gerekir.
Başarılı test sonuçları ve
içinde bulunduğumuz pro-
jelerin sonuçlarından doğan
güven ve samimiyetle çok
daha fazla projenin önümüze
konmaya başladığı bir
döneme geldik. Özellikle yurt
dışında. Dolayısı ile 2023
hedeflerini, idealini çok fazla
destekleyecek projelerin
içindeyiz. Tabii bunun için,
devletin ve hükümetin
desteği önemli ve bu da
oluyor. İçerdeki üretim ka-
biliyetlerinin, geliştirme ka-
biliyetlerinin eksilmeden,
artarak, bir iki adım ileriye
alınması lazım. Bunun için
destek beklediğimizi ifade
etmek isterim. Çok daha
önemli görevler alma so-
rumluluğumuz var. Ne
zaman istenirse göreve
hazırız.”

ÖZEL HABER

“FNSS, savunma 
sanayisinde, model
diyebileceğimiz bir 
kuruluşumuz.” 

Murad Bayar
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FNSS, TSK’ya 
Çözüm Sunuyor
Törende bir sonraki konuş-
mayı, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar yaptı.
FNSS’nin savunma sanay-
isinde model diyebilecekleri
bir kuruluş olduğunu ifade
eden Bayar, FNSS’nin kurul-
duğu günden bugüne kadar
geçirdiği evrim, gelişme ve
geldiği noktanın, kendilerine
gurur verdiğini söyledi.
Bayar, SYHK ve AZMİM’in son
derece karmaşık kara aracı
çözümleri olduğuna dikkat
çekerek, FNSS’nin lisans al-
tında üretimden başlayıp, bu
karmaşık araçları özgün
tasarlayabilen bir noktaya
geldiğini belirtti.
Son dönemde, savunma
sanayisindeki hedefin artık
TSK’ya çözüm üretmek olduğunu
vurgulamaya başladıklarını
hatırlatan Bayar, “çözüm”
tanımlarının da bir ürünün
tamamen TSK’nın ihtiyaçlarına
göre Türkiye’de tasarlanıp
üretilmesi ve tüm ömür devri
desteği ile TSK’ya sunulması
olduğunu kaydetti. Bayar, bu
tür çözümlerin kalıcı olabile-
ceğinin altını çizdi ve

FNSS’nin de bu hedeflerini
gerçekleştiren bir firma
olduğunu belirtti.
FNSS’nin ihracat başarılarına
da değinen Bayar, FNSS’nin
artık bir dünya şirketi olduğu
konusunda bir şüphe duy-
madıklarını ifade etti. Bayar,
FNSS’nin gelişiminin sırrını
ise bilime, standartlara ve
yapılan işin uluslararası yön-
temlerine sadık kalınması
olarak verdi. SSM’nin ele
aldığı ilk projelerden ZMA
projesi kapsamında, FNSS’nin
kuruluşundan beri bu özellik-
leri gözlemlediklerini de söz-
lerine ekledi.

Bayar, FNSS’nin, SYHK ve
AZMİM projelerinde gösterdiği
performansı, SSM’nin yürüt-
tüğü diğer projelerle de
karşılaştırdı. Savunma sana-
yisi projeleri hakkında SSM
içine yönelik bir eleştirisi
olduğunu; yürüttükleri pro-
jelerde zor süreçlerden
geçtiklerini ve birçok projenin
ömür devri içinde bir iki kere

sırat köprüsünden geçtiğini
anlatan Bayar, hep birlikte;
kullanıcı, SSM ve sanayi ile
projeleri omuzlayarak başarıya
çıkartmak durumunda kaldık-
larını belirtti. SSM’deki mesai
arkadaşlarına; “Bir tane
örnek proje yapın, ben o pro-
jenin imza töreninde bulu-
nayım, bir de kabul töreninde
bulunayım, arada o proje ile
ilgili bir şey duymayayım”
diye serzenişte bulunduğunu
ifade eden Bayar, SYHK ve
AZMİM’in, bu konuda örnek
projeler olduğunu vurguladı
ve serzenişinin bir kısmını
geri aldığını söyledi. Bayar,
FNSS söz konusu olduğunda,
bu başarının tesadüf ol-
madığının da altını çizdi.
Bayar, kara araçları alanın-
daki hedeflerinin, Türkiye’nin
bu alanda dünyada 1 numar-
alı ülke olması şeklinde
büyütülebileceğini; hiçbir
rekabetin Türkiye için zor ol-
mayacağını belirterek söz-
lerini tamamladı.

Çıtayı Yükseltiyoruz
Törende son konuşmayı, Milli
Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı yaptı.

Eski bir sanayici olarak, görevde
olduğu 1,5 yıllık süreçteki gö-
zlemlerini özetleyen Yardımcı,
savunma sanayisinin, kurum-
sallaşmada Türkiye’nin önde
gelen sektörü olduğunu, cid-
diyeti ve disiplini ile öne çık-
tığını ve TSK ihtiyaçlarını
karşılama konusunda iyi bir
noktaya geldiğini belirtti.
Yardımcı, ana hedefin; TSK
ihtiyaçlarından yola çıkarak
Türk tasarımı ve üretimi sis-
temlerin ortaya çıkarılması
ve stratejik olarak bir sakın-
cası yoksa bunların ihraç
edilmesi olduğunu vurguladı.
2023 hedeflerinin, 500 milyar
dolarlık ihracatın yüzde 5’i
olan 25 milyar dolarlık ihra-
cat olduğunu hatırlatan
Yardımcı, AZMİM gibi sistem-
lerin bu hedefin parçalarını
oluşturacağını ifade etti.
Yardımcı, bu tür törenlerin çı-
tayı yükselttiğini ve daha fazla
çalışmaları gerektiğini
söyledikten sonra, herkese
teşekkür ederek konuş-
masını sonlandırdı.
Tören, 12. ve son AZMİM’in
FNSS tesislerinden uğurlan-
ması, plaket takdimi ve kok-
teyl ile sona erdi.

ÖZEL HABER

“AZMİM ve SYHK, bizim
örnek projelerimiz.” 

Murad Bayar
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YALTES, 
Tartışmasız

Yerli Bir Firma
Yalçın Şirketler Grubu ve Thales Nederland B.V. ortaklığıyla 2002 yılında 
kurulan YALTES A.Ş.deki, Türk ortağa ait yüzde 60’lık hissenin, Eylül 2011’de, 
Thales International Western Countries B.V. tarafından satın alınması, YALTES ile 
ilgili bazı soruları da gündeme getirdi. 16 Temmuz 2012’de YALTES’in 
Genel Müdürü olarak göreve başlayan Mehmet Kitiş’ten, hem bu soruların cevabını 
hem de çalışmalarının ve yürüttükleri projelerin son durumları hakkında bilgi aldık.
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
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MİLGEM’in Entegre Köprüüstü Konsolu

Ümit BAYRAKTAR: Son dönemde, 
YALTES’te arka arkaya iki önemli 
değişiklik oldu. Thales’in, YALTES 
hisselerinin tamamına sahip olması ve
sonrasında, sizin YALTES genel müdürü
olmanız. Hangisinden başlayalım?
Mehmet KİTİŞ: Thales’in YALTES hisse-
lerin tamamına sahip olması ile başlaya-
biliriz.

Ümit BAYRAKTAR: Bu hisse devri, 
YALTES’e nasıl yansıdı? YALTES 
açısından ne gibi artıları oldu?
Mehmet KİTİŞ: Sorunuzun cevabına
geçmeden önce, bazı bilgiler vermek ve
önemli gördüğüm bazı noktaların altını

çizmek istiyorum. YALTES modelinin,
Türkiye açısından önemli bir potansi-

yel oluşturduğuna inanıyorum.
Çünkü Türkiye’de, yabancı fir-
maların faaliyet gösterdiği çe-
şitli modeller oldu. Bu
modellerde, bazen büyük ser-
maye yabancı ortakta bazen de
yerli ortakta oldu. Zaman zaman
proje bazında bir takım ortaklıklar
da oluşturuldu. Ancak proje temelli
olmayan, tamamen mühendislik
yapmak üzere bir yabancı savunma
devinin Türkiye’de faaliyet gösterdiği
ilk uygulama YALTES modelidir. 
Yabancı firmaların Türkiye’de bulun-
masından sağlamaya çalıştığımız
katkı ise en önemli eksikliğimiz olan;
sektörümüzün genç olması kaynaklı
alan uzmanlığı bilgisi ve o alan uzman-

lığı bilgisinin gerektirdiği teknolojik se-
viyedir. Türkiye, bu eksikliği, yıllardır,
başta saydığım modellerle gidermeye
çalıştı.
Eğer bir konuda alan uzmanlığı ve o alan
uzmanlığının gerektirdiği teknolojik alt
yapı varsa agresif ve motivasyonu yüksek
bir mühendislik alt yapısı ile oluşturul-
muş sistem gereklerini sağlayabilirsiniz.
O mühendislik alt yapısı da Türkiye’de var.
Başta saydığım uygulamalarda, bu ek-

sikliğin giderilmesi için genelde yapılan
şey; yabancı firmanın, yerli ortağına bu
teknolojiyi transfer etmeye zorlanma-
sıydı. Bu zorlama, zaman zaman, haklı
da olarak, uzun yıllar çalışarak ve çok
büyük yatırımlar yaparak elde edilen bil-
gilerin, yabancı firma tarafından, bazen
kıskançlık bazen de ticari kaygılar nede-
niyle yerli firmaya verilmemesi ile so-
nuçlanabiliyordu.
Bizim modelimizde, tamamen bir Thales
şirketi olmamız vesilesiyle en azından,
işin ticari kaygı boyutu ortadan kalkmış
vaziyette. Dolayısıyla YALTES’in tamamen
yerli mühendisleri tarafından, Thales’in
mevcut teknolojilerinin Türkiye’de kulla-
nılabilmesi sürecinin hızlanacağına ve
teknolojik seviyenin yukarı çekilebilece-
ğini değerlendiriyorum. O nedenle bu mo-
deli önemsiyorum ve YALTES’e gelme
nedenlerimden bir tanesi de budur.
İşin ikinci önemli kısmına gelince… Fir-
malarımız, uyguladıkları süreçler ve ça-
lışma prensipleri olarak çok yol aldılar;
ama takdir edersiniz ki Thales gibi
dünya çapında 70.000 çalışanı olan, yılda
yaklaşık 14 milyar avroluk ciro yapan bir
organizasyonun, değişik disiplinler al-
tında ulaşmış olduğu olgunluk seviyesi
çok yüksek. Dolayısıyla bizim bir başka
avantajımız da bu süreçleri -birebir kop-
yalayarak değil tabi ki- benzeştirerek,
kendi süreçlerimizi, olgunluk seviyesi
yüksek ve günün ihtiyaçlarına cevap
verir hale getirebilmemizin mümkün ol-
masıdır.
Dolayısıyla hem alan uzmanlığı ve ilgili
teknolojilerin daha hızlı oluşturulabil-
mesi hem de bunları yerine getirirken
uygulayacağımız süreçlerdeki olgunluk
seviyesinin günün ihtiyaçlarına cevap ve-
recek şekilde yüksek olması, bence 
YALTES modelinin denenmeye değer ol-
duğunu kanıtlamaktadır.
Tabi ki bir geçiş süreci gerekiyor; bu-
günden yarına bir şeylerin değişmesini
beklemek gerçekçi değil. Ancak hem
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arkadaşlarımızın hem de benim gözlem-
lerime göre; Thales’ten buraya aktarılan
bilgilerin seviyesi çok daha yükseldi ve
bilgi akışı hızlandı. Uygulamalarımızda
daha kooperatifiz. Süreçler de daha
kolay işlemeye başladı.

Ümit BAYRAKTAR: Örneğin Thales 
tarafından bir projeye teklif verilecekse
ve YALTES de bu işin bir parçası 
olacaksa prosedürlerin bir bölümü 
ortadan kalktı diyebilir miyiz?
Mehmet KİTİŞ: Kalktı, özellikle de ihra-
cat tarafında…
Az önce söylemeyi ihmal ettim. İhracat,
özellikle bu sektörde öyle kolay yapılabi-
lir bir şey değil. Ama mevcut durumu-
muz, bizim için bir takım avantajlar
sunuyor. Bu avantajlardan bir tanesi de
Türkiye’nin kendi etkinliğini kullanabil-
diği ülkelerin yanı sıra Thales’in pazar-
lama ağına daha kolay erişim.
İkinci sorunuzla birleştirirsem, bunun ör-
neklerini şöyle görüyoruz; normal koşul-
larda, YALTES olarak, tamamen yerli bir
şirket olarak pazarlamakta güçlük çeke-
bileceğimiz bazı ürünlerin -Türkiye ve
Türkiye’nin ilişkili olduğu ülkeler dışında-
Thales tarafından bize yaptırılıp ihraç edi-
lebilmesi durumu… Bu durumun küçük
örnekleri var şu anda ve genişleme po-
tansiyeli olduğunu düşünüyorum.
Az önce de belirttiğim gibi geçiş döne-
mindeyiz; ihracat pazarlarında ve bize
bilgi aktarımında kolaylıkların olduğunu,
olabileceğini görüyoruz ve ayrıca Thales,

kendi teknolojisini, deneyimlerini buraya
aktarma konusunda samimi olarak bir
planlama içerisinde. Bunun sonuçlarını
kısa süre içerisinde göreceğimizi ve Tür-
kiye’nin 2023 ihracat hedeflerinin ger-
çekleşmesinde katkımızın artacağını
düşünüyorum.

Ümit BAYRAKTAR: Şu an işler tamamen
Thales Hollanda üzerinden mi yürüyor?
Mehmet KİTİŞ: Diğer Thales birimleri de
işin içinde. Eskiden Thales Hollanda ile
başlamış işlerimiz olduğu için doğası ge-
reği onlar ağırlıklı; ama şunu rahatlıkla
söyleyebilirim; artık tamamen Hol-
landa’ya bağımlı değiliz. İşin içerisine
Thales merkez de girmiş durumda. Do-
layısıyla makul olmak kaydıyla, bir takım
farklılaştırmalar, çalıştığımız alanlarda
ve ortaya koymayı hedeflediğimiz ürün-
lerde çeşitlendirmeler de hedefliyoruz.
Bu anlamda, Thales’in bütün bölümle-
riyle çalışabilir durumdayız şu an.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bu yeni süreç,
yüzde 100 bir Thales şirketi olması, 
YALTES’in geleceğini nasıl etkileyecek?
Mehmet KİTİŞ: Bir kere yüzde 100 Thales
olmanın, mevcut işlerin yanı sıra hem
Türkiye’nin hem de Thales’in pazarlama
ağlarını kullanarak ihracat potansiyeli-
mizi yükseleceği inancındayım. Şu aşa-
mada birkaç milyon avro ile sınırlı
kalmakla beraber, bunun örneklerini gö-
rüyoruz. Uzun vadede ise belki Türki-
ye’deki projelerin azalmaya yüz tuttuğu,

entegre lojistik destek (ELD) aşamasına
girmeye başlandığı dönemde, bizim için
bir çıkış yolu; belki daha da büyüme po-
tansiyeli sağlayacak şekilde, YALTES’e
geri dönüşü olacak diye düşünüyorum.
Burada savaş yönetim sistemleri konu-
sunda bir uzmanlık zaten var. Thales de
bunun artarak devam etmesini ve kendi
TACTICOS savaş yönetim sisteminin bir
parçası haline gelmesini istiyor. Bazı
operatör konsollarını bizden tedarik
etmek ve operatör konsollarının dizayn
ofisi olarak bizi kullanmak istiyor. Yüzde
100 Thales firması olduktan sonra ne ol-
duğunu göstermek için verilebilecek
güzel bir örnek bu. Yurt dışındaki, Tür-
kiye ile hiçbir alakası olmayan bir takım
kullanıcılar için operatör konsolunun di-
zaynını gerçekleştiriyoruz ve Thales de
yeni TACTICOS’un operatör konsolu ola-
rak bunu kullanacak. Tamamen Thales
şirketi olmasak, YALTES’e verilecek işler
değil bunlar.

Ümit BAYRAKTAR: YALTES’in faaliyet
alanları bu yeni süreçten nasıl etkilenecek?
Mehmet KİTİŞ: YALTES, bir mühendislik
firması ve mühendislik faaliyetlerini
uygun gördüğü alanlarda genişleterek ve
ihtiyaç duyulan makul yatırımları yaparak
büyümesini sürdürecek. Büyürken, 
Thales’in bir takım yükümlülüklerini de
yerine getirerek, ekonomik anlamda 
YALTES’e menfaat sağlayan faaliyetlere
de bir şekilde gireceğiz. Bunların içeri-
sinde önemli kalemlerden birisini de

MİLGEM’in savaş harekât merkezindeki 
YALTES üretimi operatör konsolları
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Türkiye’de envantere girmiş Thales
ürünlerinin lojistik desteğini sağlamak
olarak görüyoruz. Ekonomik olarak an-
lamlı olan, hem müşterinin daha hızlı ve
kaliteli hizmet almasını sağlayacak hem
YALTES’e bir fayda sağlayacak hem de
Thales’in Türkiye’deki varlığında katkı
sağlayacak bir takım uygulamalar içeri-
sine gireceğiz. Bu kapsamda, ELD faali-
yetlerimizi Thales ürünleri odaklı olarak
sürdüreceğiz ve arttıracağız.
Örnek verirsek -gerçi bu işlerin bir kıs-
mını ASELSAN yapıyor şimdi ama- geç-
mişte Thales’ten tedarik edilen, bir sürü
elektronik destek tedbir sistemi var.
Zaman içerisinde bunların bazı birimleri
arızalı hale geldiğinde, çalışır hale geti-
rilmeleri, hem müşteri hem de Thales
açısından gerçekten uzun ve yorucu bir
sürece dönüşebiliyor. Dolayısıyla bizim
devrede olmamız durumunda, arızalı bi-
rimlerin hızla tespit edilebilmesi; Thales
içerisinde uygun birimlerle hızlı bir şe-
kilde koordine edilerek çok kısa zaman
içerisinde yeni birimlerin tedarik edil-
mesi ve ivedi bir şekilde değiştirilmesi
mümkün. Çünkü bizim tersanelerden
uzaklığımız, yaklaşık10 dakika. YALTES
teknisyenleri ve mühendisleri tarafından
çok hızlı bir şekilde olaya müdahale edil-
mesi durumunda, arızalı sistemlerin ça-
lışır hale gelmesi sağlanabilir diye
düşünüyoruz. Bunlar bizim temel uğraş
alanlarımız olmayacak; ama bunları da
göz ardı etmeyeceğiz.
Ayrıca Thales’in Türkiye’deki ve bölge-
deki offset yükümlülüklerinin de takip-
çisi olacağız ve bu yükümlülüklerin
yerine getirilmesine bir katkı sağlayabi-
lecek olmamız durumunda, Thales’in il-
gili birimleri ile temas sağlayıp, gereğini
yerine getirme gayreti içerisinde olaca-
ğız. Dolayısıyla satın alma ve mühendis-
lik hizmetleri ile birlikte müşteri
hizmetleri kısımlarımızı güçlendireceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Sizin 16 Temmuz
2012’de YALTES Genel Müdürü olmanıza
geçecek olursak… Eylül 2011’de 
gerçekleşen hisse devri sonrası, 
YALTES’in nasıl algılanması gerektiğine
ilişkin, YALTES’in Genel Müdürü olarak
ne söylemek istersiniz?
Mehmet KİTİŞ: YALTES, tartışmasız yerli
bir firma. Bu konu açıldığında, söyledi-
ğim şey çok açık: Burada önemli olan,
YALTES olarak, Türkiye’nin ihtiyaçlarına
yönelik ürünleri ortaya koyarken sağla-
dığımız katkının oranı. Thales’in ürünle-
rini olduğu gibi iç pazara vermeye
çalışmak gibi bir durum söz konusu

değil… Bu noktada; “yüzde 100 yerli ve
milli bir firma olarak, yurt dışından aldı-
ğınız ürünü yurt içinde sattığınız zaman
mı yerli olursunuz, yoksa yüzde 100 ya-
bancı sermayeli; ama yüzde 80’in üze-
rinde hatta yüzde 100 oranında yerli katkı
sağladığınız zaman mı yerli firma olur-
sunuz?” sorusunu samimiyetle cevapla-
mak lazım. YALTES’in temel felsefesi,
ortaya koyduğu ürünlerdeki yerli katkıyı
azami seviyeye çıkartmak ve kafamız bu
konuda berrak.

Ümit BAYRAKTAR: Hâlihazırdaki 
YALTES personelinin yüzde kaçı 
TC pasaportu taşıyor peki?
Mehmet KİTİŞ: Yüzde 100. Bizim hiç ya-
bancı personelimiz yok, bütün persone-
limiz Türk. Bunu vurgulamakta fayda
var. Kısa, orta ve uzun vadede de bir ya-
bancı personelimizin olması öngörülmü-
yor. Dolayısıyla biz tamamen yerli bir
firmayız ve yerliliğimizin ölçütü olarak da
ortaya çıkardığımız ürünlerdeki katkı
oranımızı kriter olarak kullanacağız.

Ümit BAYRAKTAR: “YALTES, Thales’in
temsilcisi değil” yaklaşımında bir 
değişiklik olacak mı?
Mehmet KİTİŞ: Asla! Türkiye o noktayı
geçti. Artık bir mühendislik faaliyeti
göstermeden, herhangi bir ürüne yöne-
lik yerel bir takım çalışmalar yapmadan
Türkiye’de ürün satma devri, hemen
hemen bitti. Thales de bunun farkında.
YALTES’in, Thales’in ürünlerine yönelik
pazarlama faaliyetleri yürüten bir şirket
haline dönüşmesi mümkün değil. Biz
bir mühendislik şirketiyiz ve bizim tek
bir kriterimiz var; ürünlerimizdeki katkı
oranımız.

Ümit BAYRAKTAR: Az önce bazı 
bölümlerinizi güçlendireceğinizi 
belirttiniz. Yeni bir yatırım sürecini mi
kastediyorsunuz?
Mehmet KİTİŞ: YALTES, geçtiğimiz dö-
nemde, kendi kaynaklarını kullanarak
bir takım yatırımlar yapmış ve geliştirme
faaliyetleri başlatmış; ama maalesef il-
gili projelerde o yatırımların karşılığını
bulabilmiş değil. Bu yüzden kendi kay-
naklarımızdan yatırım yapma konusunu
tekrar ele alacağız ve şu ana kadar yap-
tığımız yatırımlara devam edip etmeme
ya da onları farklılaştırma konusunda
yeni kararlar alacağız.

Ümit BAYRAKTAR: Sizin genel müdür
olma sürecinize bağlı olarak YALTES’in
stratejik planları da güncellenecek…
Mehmet KİTİŞ: Ve bu kapsamda da
kendi kaynaklarımızdan fonladığımız bir
takım geliştirme projelerine devam edip
etmeme ya da yenilerini açma konu-
sunda yeni kararlarımız olacak. Daha
çok insan yatırımı söz konusu olacak

gibi... ELD konusunda satın almayı güç-
lendireceğiz ve bazı ürünlere buradan
destek sağlayacağız. Bu sayede, sistem-
lerin platformlar üzerinde çalışabilirli-
ğini daha hızlı bir şekilde
sağlayabileceğimizi ve bunun da hem
müşteriye hem bize hem de 
Thales’e fayda sağlayacağını düşünüyo-
ruz. Dolayısıyla bu yaklaşımın gerektir-
diği insan gücüne ve onların bu sistemi
işletebilmesine yardımcı olacak eğitime
kaynak ayıracağız.

Ümit BAYRAKTAR: YALTES personel 
sayısı açısından da büyüyecek mi?

©
M

SI D
ergisi



Mehmet KİTİŞ: Evet ve bu büyüme 
2 boyutta gerçekleşecek. Bir boyutu yeni
hizmetleri sağlayabilmeye yönelik; diğeri
de bizim asıl planlarımız çerçevesinde,
yeni belirlediğimiz hedeflere yönelik
ürünleri gerçekleştirmeye yönelik. Yani
hem mühendislik seviyemizin arttırıl-
ması konusunda bir büyüme içerisinde
olacağız hem de ELD faaliyetleri kapsa-
mında, burada müşteriye daha iyi hizmet
verebilmek açısından büyüteceğiz.

Ümit BAYRAKTAR: Peki bu yeni süreç,
yeni yaklaşımlar YALTES’in cirosunu
nasıl etkileyecek ya da etkilemesini 
öngörüyorsunuz?
Mehmet KİTİŞ: Büyüteceğini umuyoruz;

ama başlangıçta böyle bir sistemin
oturtulması ve test edilmesi çalış-
maları yapılacağı için, sınırlı bir
katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: Başlangıç olarak
kabul edilen bu zaman dilimi ne kadarlık
bir süre olacak?
Mehmet KİTİŞ: 1 yıl içerisinde bu düzeni
oturtabileceğimize inanıyorum. Zaten bir
takım uygulamalar, çalışmalar başlamış
vaziyette.

Ümit BAYRAKTAR: Türk Savunma 
Sanayisi’nde kendinizi nereye 
konumlandırıyorsunuz? TSKGV şirketleri
ve KOBİ’lerle ilişkileriniz hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Mehmet KİTİŞ: Türkiye’deki çalışma mo-
deli belli; kısa ve orta vadede değişecek

gibi de gözükmüyor: Ana
yüklenici rolünü TSKGV
şirketleri üstlenecek. Biz
de kendimizi, ana yükleni-
cilere ürün tedarik eden;
onlarla diğer KOBİ’ler ara-

sında bir köprü vazifesi gören bir alt yük-
lenici olarak konumlandırıyoruz ve bu şe-
kilde de devam edecek. İşgücü satmak ya
da düşük seviye mühendislik hizmeti ver-
mek yerine, gerçekten yüksek teknoloji
gerektiren ürünleri Türkiye’de gerçekleş-
tirip, tedarikçi olarak bu ana yüklenicilere
sağlayabilirsek, görevimizi yerine getirmiş
olacağız diye düşünüyorum. Bunu da iyi
sağlayabileceğimize inanıyorum.

Ümit BAYRAKTAR: YALTES’in ürün
sayısının da giderek arttığını 
gözlemliyoruz. Bu paralelde, görev 
aldığınız projelere geçecek olursak… 
Ana hatlarıyla çalışmalarınızın son 
durumu hakkında bilgi verir misiniz?
Mehmet KİTİŞ: Temel olarak GENESİS’ten
başlayarak, “savaş yönetim sistemleri”
bizim başlangıç uğraş alanlarımızdan bir
tanesi. Hem savaş yönetim sistemlerine
ilişkin yazılımların geliştirilmesi hem de
bu tür yazılımların çalıştığı donanımların
gerçekleştirilmesi, bizim ürün yelpaze-
mizde önemli bir ağırlık oluşturuyor.
Onun dışında, “Entegre Platform Yöne-
tim Sistemleri” alanında, EPKİS dediği-
miz ürün konusunda başladığımız
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YALTES tarafından üretilen
YTKB elektro-optik ve sonar
konsolu
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çalışmalarda, yerli katkı oranını arttırma
gayreti içerisindeyiz. Devam gemilerinin
inşa edileceği MİLGEM-S Projesi’nde de bu
katkımızı arttırarak yer almayı hedefliyoruz.
GENESİS, Uzun Ufuk (IMSS) ve MİLGEM
projelerindeki mevcut işlerimizi başa-
rıyla tamamladık. Bu projeler ya garanti
aşamasında ya da tamamlanmış du-
rumda.
Yeni G sınıfı fırkateynlerin Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı envanterine girmesi ve
GENESİS Projesi’nin bu gemileri de kap-
sayacak şekilde genişletilmesi duru-
munda, YALTES’in projede yer almasını
arzu ediyoruz. Aynı şekilde, GENESİS çö-
zümünün dış pazarlarda yabancı ülkeler
tarafından kullanılması durumunda da
proje içinde yer almaya gayret edeceğiz.
Uzun Ufuk Projesi kapsamında, YALTES’in
üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine ge-
tirdiğine inanıyoruz. Projenin kapsamının
genişletilmesi durumunda ve uzun va-
dede, yazılım güncellenmesi, olası dona-
nım bakım ve onarımı gibi konularda,
YALTES olarak katkıda bulunmaya hazırız.

Ümit BAYRAKTAR: Az önce MİLGEM-S’ten
çok kısa bahsettiniz. Bu konuda eklemek
istediğiniz bir şeyler var mı?
Mehmet KİTİŞ: MİLGEM’in ilk iki gemi-
sinde, HAVELSAN’ın alt yüklenicisi ola-
rak savaş yönetim sistemi donanımının
sağlanması ve savaş yönetim sistemi ya-
zılımı içinde, özellikle sensör ve silah en-
tegrasyonu paketlerine katılımımız var.
Ayrıca ikinci gemide, ayrı bir sözleşme
ile STM’nin alt yüklenicisi olarak, birinci
gemide olduğu gibi EPKİS sağlamaya
devam ettik.
Serinin 3-8 gemilerini kapsayan 
MİLGEM-S Projesi’nde de aynı kap-
samda yer almaya gayret gösteriyoruz.
MİLGEM-S’te yer alınması durumunda
önceliğimizin, sağlayacağımız ürünler-
deki yerlilik oranını arttırmaya yönelik
çalışmalar olacağının altını çizmek isti-
yorum.

Ümit BAYRAKTAR: YTKB Projesi 
tarafında güncel durum nedir?
Mehmet KİTİŞ: YALTES’in içinde iki ayrı
sözleşme ile yer aldığı YTKB Projesi’nde,
proje takvimine uygun olarak ürünleri-
mizi başarıyla teslim ediyoruz. Bu kap-
samda, projenin ana yüklenicisi
DEARSAN’ın alt yüklenicisi olarak, Ma-
kine Kontrol ve Gözetleme Sistemi
(MKGS); HAVELSAN’ın alt yüklenicisi
olarak da savaş yönetim sistemi dona-
nımı sağlıyoruz.
YTKB ve benzeri tip gemilerin yurt dışı

satışlarında, bu işe aday özel tersanele-
rimizle yakın ilişki içindeyiz ve projeleri-
nin içinde yer almaya gayret
gösteriyoruz.

Ümit BAYRAKTAR: YALTES’in özellikle
önem verdiği projelerden biri de Sahil
Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi.
Bu projeyle ilgili olarak neler söylemek
istersiniz?
Mehmet KİTİŞ: Geçtiğimiz iki yıl içinde,
Uzun Ufuk Projesi’nde edindiğimiz dene-
yim ve bilgi birikimini kullanarak, Uzun
Ufuk benzeri sahil gözetleme sistemle-
rine yönelik bir Ar-Ge çalışması başlattık
ve prototip bir “Entegre Sahil Gözetleme
Sistemi”ni çalışır hale getirdik. IDEF
2011 ve daha sonra katıldığımız yurt dışı
fuarlarda potansiyel müşterilerimizin
beğenisine sunduğumuz Entegre Sahil
Gözetleme Sistemi prototipimiz, büyük
beğeni topladı. Prototip sistemimizi tam
çalışır bir ürün haline getirebilmek için
ilk müşterimizi arıyoruz.
Bu kapsamda, SGRS Projesi içinde de
yer almayı çok arzu ediyoruz. Bu konu-
daki kendi çalışmalarımızın yanında,
muhtemel yurt dışı ülkeler için pazar-
lama faaliyetlerimiz, Thales’in de desteği
ile devam ediyor.

Ümit BAYRAKTAR: YALTES’i hep suyun
üstünde görüyoruz. Altına geçme gibi 
bir hedefiniz var mı?
Mehmet KİTİŞ: Bakacağız. Dikkat et-
meye çalıştığımız husus şu; mevcut olan,
Savunma Sanayii Müsteşarlığının ya da
sektörü yönetenlerin iğneyle kuyu kazar
gibi yıllarca oluşturdukları bir takım bi-

rikimleri, ticari bir takım hırslarla yok
etme diye bir hedefimiz yok bizim ya da
öyle bir girişim içerisinde olmayız. Dola-
yısıyla bizim birileri tarafından yapılıyor
olan ürünleri tekrar yapma diye bir niye-
timiz yok. Ama yeterli seviyede olmadı-
ğına inandığımız, hala burada bir
derdimize deva olacağına inandığımız
ürünler varsa onların ihtiyaç duyduğu
yatırımlar ve insan profili, pazarla karşı-
laştırıldığında anlamlı duruyorsa suyun
altına da gireceğiz tabi ki. Yani bunda
önümüzde bir engel yok ama temel ola-
rak göze aldığımız iki husus var; bir,
memleketin kazanımlarını heba etmeye-
ceğiz. İki, bu girişimin hem gerektirdiği
yatırım hem de insan gücünün pazarın
gerçekleriyle uyumlu olması lazım.

Ümit BAYRAKTAR: YALTES’in, Türkiye’de
yeni bir savaş yönetim sistemi 
geliştirilmesi çalışmalarındaki yeri nedir?
Mehmet KİTİŞ: Şu anda bu çalışmada
yer almıyoruz; ama YALTES olarak Tha-
les’in TACTICOS faaliyetleri içerisinde
yer alan bir grup olarak oradaki dene-
yimlerimizi bu tarafa aktarabileceğimizi,
katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.
Eğer buradaki yazılım belli bir olgunluk
seviyesinde ve pazarlanabilir bir ürün
olacaksa YALTES’in orada katkı sağlaya-
bileceğini düşünüyorum; hem teknik
olarak belli bir aşamaya gelmesinde
hem de pazarlama faaliyetlerinde.

YALTES Genel Müdürü Mehmet Kitiş’e,
vakit ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
için, okuyucularımız adına teşekkür
ediyoruz.
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ANALİZ

Fikri mülkiyet hakları,
kavram olarak, bir bu-
luşun ayrıntılarının an-

latılması karşılığında, o
buluşun kullanımı ile ilgili
hakların, belirli bir süre bo-
yunca, bir kişiye ya da organi-
zasyona verilmesi ile ilgilidir.
Bu tanım, gizliliğin önemli bir
yer tuttuğu savunma sanayi-
sinde, fikri mülkiyet hakları
mekanizmalarından uzak du-
rulması gerektiği gibi bir dü-
şünceye yol açabilir. Oysa
2011 yılı ABD verilerine bakıl-
dığında, ağırlıkla savunma
alanında faaliyet gösteren fir-
malardan Lockheed Martin’in
368, Raytheon’un 352, BAE
Systems’ın ise 177 adet pa-
tent aldığı görülüyor [1]. Sa-
dece bu verilere bakılarak;
“Demek ki savunma firmala-
rının patent almaları, gizliliği
ihlal eden bir etmen değil”
gibi bir sonuca ulaşmaya ça-
lışmak da konuyu çok yüzey-
sel olarak ele almak
anlamına gelecektir.
Bu makalenin amacı, sa-
vunma sanayisi–patent iliş-
kisi ile ilgili tartışmaları bir
sonuca ulaştırmak değildir.
Diğer yandan, bu tartışmalar-
dan bağımsız olarak, biraz
önce bahsedilen veriler gös-
teriyor ki; patent koruması,
savunma sanayisinde önemli

bir yer tutuyor. Bu nedenle de
Türk Savunma Sanayisi’nin,
patent ve diğer fikri mülkiyet
hakları konusundaki perfor-
mansının araştırılması ve ir-
delenmesi, anlamlı bir uğraş
olacaktır.

Metodoloji
Türk Savunma Sanayisi’nin
fikri mülkiyet hakları ile ilgili
araştırma sırasında, hak-
kında araştırma yapılacak fir-
maların tam listesinin
hazırlanması ve bunların fikri
mülkiyet alanında 2012 yılın-
daki gerçekleştirdikleri faali-
yetlerin, ilgili veri
tabanlarında araştırılması iş-
lemleri gerçekleştirildi.
Türkiye’de savunma alanında

çalışan firma ve organizas-
yonlarla ilgili tam ve güncel
bilgiler, yine bu firma ve or-
ganizasyonlar tarafından
oluşturulan çatı yapılanma
olan Savunma ve Havacılık

Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD) tarafından tutuluyor.
SASAD’ın İnternet sitesinde
bulunan “üyeler” bölümünde,
bu çalışmanın yapıldığı ta-
rihte yer alan bilgilere göre;

Yazılım Patenti
Yazılım patenti konusu, dünya genelinde ortak bir sonuca ulaşamamış bir fikri mülkiyet hakları alanıdır.
Ülkelere göre değişik uygulamalar vardır. ABD’de yazılım alanında patent verilebilirken, Türkiye’de bu
alanda patent verilmemektedir. Türkiye’deki uygulama ile ilgili Türk Patent Enstitüsü’nün İnternet 
sayfasında şu açıklama yer alıyor: “Bilgisayar programları, 551 sayılı KHK'nın 6.c) Maddesi uyarınca,
buluş niteliğinde olmadığı için, patent verilemeyecek konular arasında belirtilmektedir. Doğrudan 
bilgisayar üzerinde çalıştırılan yazılımlar için patent verilmemektedir. Ancak bir makine ile birlikte 
kullanımı ile doğurduğu sonuçlar, ileri bir teknik etki sağlıyorsa, bilgisayar programı ile birlikte çalışan
makine için patent alınması mümkündür. (Örneğin X ışınları [Röntgen ışınları] için doz ayarını otomatik
olarak yapan bilgisayar programı, fiziksel bir makine ile birlikte çalışmaktadır)”
(http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=125&konu=10).

Türk Savunma Sanayisi’nin
2012 Yılı Fikri Mülkiyet 
Hakları Performansı
Türk Savunma Sanayisi’nin gösterdiği gelişim ve bu gelişim doğrultusunda 
önüne yeni ve önemli hedefler koymaya başlaması ile birlikte, belirli kalıpların 
dışına çıkan sektörün başarımını ölçmek için yeni araçlara ihtiyaç duyuluyor. 
Bu araçlardan bir tanesi de patent ve faydalı model gibi koruma yöntemlerini 
içeren fikri mülkiyet hakları mekanizmalarının kullanımı olarak karşımıza 
çıkıyor. MSI Dergisi olarak, Türk Savunma Sanayisi’nin fikri mülkiyet hakları 
performansını değerlendiren aşağıdaki analizi, sektörün dikkatine sunuyoruz.
Dr. K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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87 asil, 42 aday üye firma ve
organizasyon listeleniyor [2].
Savunma sektöründe faaliyet
gösteren kurum ve kuruluş-
ların SASAD’a üye olmaları-
nın bir zorunluluk olmadığı
göz önünde bulunduruldu-
ğunda, SASAD üye listesinin,
Türk Savunma Sanayisi’nde
faaliyet gösteren bu kurum ve
kuruluşlar açısından tam ve
eksiksiz bir liste olduğu iddia
edilemez. Bununla beraber,
SASAD’ın haricinde, benzer
bir çatı kuruluş bulunmaması
ve Savunma Sanayii Müste-
şarlığı (SSM)’nın da kurum ve
kuruluş listesi konusunda
SASAD’ı referans göstermesi,
SASAD üye listesinin geçerlili-
ğini desteklemektedir [3]. Bu
çalışmada, SASAD’ın üye lis-
tesi, araştırma yapılacak fir-
maların listesi için veri
kaynağı olarak kullanıldı.

Elde edilen firma listesi ile
veri tabanlarında yapılan ara-
malarda; dünya çapında pa-
tent ve faydalı model
konularında, Dünya Fikri
Mülkiyet Örgütü (World 
Intellectual Property Organi-
zation / WIPO)’nün sunduğu
arama hizmeti; Türkiye için
ise Türk Patent Enstitüsü
(TPE)’nün sunduğu arama hiz-
meti kullanıldı. Her iki veri ta-
banında da 2012 yılı içinde
yayınlanan patentler ve faydalı
modeller dikkate alındı. Yapı-
lan arama sonuçları Liste 1’de;
bu sonuçlar uyarınca elde
edilen sıralama ise Tablo 1’de
yer alıyor.
Patentlerle ilgili veriler topla-
nırken dikkat edilmesi gere-
ken bir konu da yabancı
firmaların diğer ülkelerde al-
dıkları patentleri, Türkiye’nin

de tarafı olduğu uluslararası
anlaşmalar doğrultusunda ve
rüçhan hakkı kapsamında,
Türkiye’de de onaylatabilme-
sidir. Bu araştırmada, ya-
bancı firmaların bu şekilde
Türkiye’de kayda geçirdiği
patentler, toplanan verilerde
dikkate alınmadı.

Karmaşık Tablo
Liste 1’de yer alan 12 firma-
dan 10 tanesi SASAD asil üye-
leri, 2 tanesi de SASAD aday
üyeleri arasında yer alıyor.
Fikri mülkiyet hakları faali-
yetlerinin oransal durumuna
bakılması için, toplam üye sa-
yılarından, kümelenme gibi

kendi başında fikri mülkiyet
hakları konusunda faaliyet
göstermesi beklenmeyen
üyelerin çıkartılmaları gere-
kiyor. Buna göre, fikri mülki-
yet hakları konusunda
faaliyet göstermesi beklenen
toplam 85 SASAD asil üyesin-
den 10 tanesinin, 2012 yılı
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Liste 1. Firmalar ve 2012 Yılında Aldıkları
Patent ve Faydalı Modeller (Alfabetik sıraya göre)

ASELSAN A.Ş.
1. System and Method of Cooperative and Oppotunistic Relaying of Transmissions Requiring 

Relay Coordination (Uluslararası patent).
2. A Marine Inertial Navigation System (Uluslararası patent).
3. Avionic Multifunciton Display Device (Uluslararası patent).
4. Bir Hedef Koordinat Belirleme Cihazı (Ulusal faydalı model).
5. Bir Sayısal Gonyometre (Ulusal faydalı model).
6. Araçlar İçin Bir Anten Montaj Platformu (Ulusal faydalı model).
7. Tek Parça Gövdeli Bir Gece Görüş Nişangahı (Ulusal faydalı model).
8. Nişangâhlar İçin Balistik Ayar Takımı (Ulusal faydalı model).
9. Bir Mesafe Bulma Cihazı (Ulusal faydalı model).
10. Nişangâhlar İçin Balistik Ayar Takımı (Ulusal faydalı model).
11. Elektro-Optik Cihazlar İçin Hareket Kontrollü Bir Platform (Ulusal faydalı model).

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1. Korozyon Test Kabini (Ulusal faydalı model).

COŞKUNÖZ Holding
1. A Servo Hydraulic Press (Uluslararası patent).
2. Bükülmüş İçi Boş Boru Şeklinde Bir Taşıt Bileşeni Üretmek İçin Bir Yöntem (Ulusal Patent).
3. Lazer İşleme Makinası (Ulusal Patent).

ERMAKSAN Makina San. ve Tic. A.Ş.
1. A Press Brake Having Low Noise Level With Energy Savings (Uluslararası patent).

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
1. A Gearbox With Multiple Outputs (Uluslararası patent).

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
1. Mechanism Assembly in Rotary Bolt Systems (Uluslararası patent).

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.
1. Distributed Time Interval Assignment Method in Mobile Communication Systems 

(Uluslararası patent).

ÖZTEK Tekstil A.Ş.
1. A Camouflage Net Having Two-way Usage Possibility (Uluslararası patent).

SARSILMAZ Silah Sanayi A.Ş.
1. Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerin için yeni bir namlu şoku (Ulusal faydalı model).

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)
1. Uçak Motor Blisk Parçalarının Pale Uçlarının Frezeleme veya Taşlama İşleminin Tezgah Üzeri 

Yeni Ölçüm Metoduyla Optimizasyonu (Ulusal patent).

TTAF Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
1. Elektronik Cihazlar İçin Bir Çeşit Cihaz Koruyucu (Ulusal patent).

TÜBİTAK BİLGEM
1. Graphical User Interface for Vertical Synchronous Dual-Sensor Mine Detection System 

(Uluslararası patent).



içinde, patent ya da faydalı
model aldığı görülüyor. Böy-
lece, asil üyelerdeki fikri mül-
kiyet hakları konusunda
faaliyette bulunma oranı,
yüzde 11,76 olarak gerçek-
leşmiş oluyor.
Daha gerçekçi bir tablo çize-
bilmek için, patent konusu-
nun karmaşık ve farklı
uygulamaları içeren yazılım
alanının (bakınız “Yazılım Pa-
tenti” başlıklı kutucuk) kap-
sam dışına alınması uygun
olacaktır. Bu durumda, “bili-
şim” alanında faaliyet göste-
ren SASAD asil üyeleri de
çıkartıldığında, kalan 79 asil
üyenin yüzde 12,66’sı, 2012
yılında fikir mülkiyet hakları
alanında faaliyet göstermiş
oluyor.
Aday üyelerde ise kendi ba-
şında fikri mülkiyet hakları
konusunda faaliyet göster-
mesi beklenmeyen üyeler çı-
kartıldığında, kalan 41 üyenin
2’si, diğer bir deyişle yüzde
4,88’i, 2012 yılında fikir mül-
kiyet hakları alanında faaliyet
gösterdi. Burada da “bilişim”
alanında faaliyet gösteren 
5 üye değerlendirme dışına

alındığında, oran yüzde
5,56’ya çıkıyor.
Dünyadaki durumu değer-
lendirmek için, Defense
News dergisi tarafından ya-
yınlanan ve 2011 yılında
ASELSAN’ın 76. sıraya yük-
seldiği, TUSAŞ’ın ise 83. sı-
radan giriş yaptığı Defense
100 listesindeki firmalar-
ın durumuna bakılabilir.
ASELSAN’ın rakipleri ara-
sında görülebilecek ve ken-
disinden daha üst sıralarda
bulunan firmaların, 2012
yılında aldıkları uluslar-
arası patent sayıları şöyle
sıralanıyor:
• Bharat Electronics .......0,
• Ultra Electronics ..........7,
• Kongsberg.....................1,
• QinetiQ ........................42,
• ST Engineering ............0,
• Rafael .........................21.
TUSAŞ açısından ise tablo
şöyle:
• Embraer .......................2,
• Korea Aerospace 

Industries ...................28,
• Dassault Aviation .........0,
• Irkut ..............................0,
• Israel Aerospace 

Industries ...................28.

Değerlendirmeler
İstatistik açısından bakıldı-
ğında, tek bir yıla ait verile-
rin, gerçekçi ve geçerli
değerlendirmeler yapılması
için yeterli olmayacağı açık-
tır. Örneğin, yukarıda sırala-
nan yabancı firmalar
arasında, 2011 yılında hiç
uluslararası patent başvu-
rusu olmayanların bulun-
ması, olumsuz bir yorum
yapılabilmesi için yeterli de-
ğildir. Benzer şekilde, 2011
yılı performansı çok iyi olan
bir firmanın, bir sonraki
sene aynı performansı gös-
tereceği de iddia edilemez.
Bu noktada, konuya firmala-
rın boyutları açısından yakla-
şılarak, bu yılki performansın
devam etmesinin geleceğe
etkileri ile ilgili bazı yorumlar
yapılabilir. Fikri mülkiyet
hakları, KOBİ ve altyüklenici
firmaların fark yaratabilme-
leri için önemli araçlardan
birisidir. Örneğin, bir 
KOBİ’nin kritik bir konuda
patent sahibi olması, onun
önemli savunma ve havacı-
lık projelerine dâhil olmasını
sağlayacak; tesis güvenlik

belgesi ya da onaylı altyük-
lenici belgesi gibi araçlar-
dan çok daha etkili bir
etmen olacaktır. Türk Sa-
vunma Sanayisi’ndeki, KOBİ
ve altyüklenicilerin fikri
mülkiyet hakları faaliyetleri-
nin, gelecek yıllarda da 2012
performansına benzer bir
performansta devam et-
mesi, sektörün geleceği açı-
sından olumsuz sinyaller
verecektir. KOBİ ve altyük-
leniciler, sadece ulusal
alanda da olsa, daha iyi bir
performans göstererek, ye-
nilikçi yeteneklerini geliştir-
melidir.
Dikkat çeken bir başka konu
ise 2012 yılında, Türkiye’nin,
havacılık alanında uluslar-
arası patent üretemediği
gerçeği olarak karşımıza çı-
kıyor. Türkiye’nin, 2023 yı-
lında, savunma, havacılık ve
güvenlik sektörlerinde top-
lam 25 milyar dolarlık bir ih-
racat büyüklüğüne ulaşma
hedefinde, en önemli paya
sahip olan havacılık konu-
sunda, gelecek yıllarda daha
iyi bir performans sergilen-
mesi gerektiği açıktır.
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    NOT
Yapılan çalışmanın, bilgisayar otomasyonunun kullanılamadığı bölümleri, insan kaynaklı
hatalara açık olduğu ve incelenen patent ve faydalı modellerin savunma sanayisi ile 
ilişkisinde araştırmacının muhakemesi kullanıldığı için bazı hatalar yapılmış olabilir. Sunulan
sonuçlarda hata olduğunun değerlendirilmesi ve bu durumun yazara bildirilmesi durumunda,
MSI Dergisi’nin gelecek sayılarında gerekli düzeltmeler yayınlanacaktır.

Sıralama * Firma Uluslararası Patent Ulusal Patent Ulusal Faydalı Model

1 ASELSAN A.Ş. 3 - 8

2 COŞKUNÖZ Holding 1 2 -

3 ERMAKSAN Makina San. ve Tic. A.Ş. 1 - -

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. 1 - -

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 1 - -

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş. 1 - -

ÖZTEK Tekstil A.Ş. 1 - -

TUBİTAK BİLGEM 1 - -

4 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) - 1 -

TTAF Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - 1 -

5 BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. - - 1

SARSILMAZ Silah Sanayi A.Ş. - - 1

* Sıralama ortaya çıkartılırken, Uluslararası Patent - Ulusal Patent - Ulusal Faydalı Model sırasına göre ağırlıklandırma yapılmıştır. Aynı puana sahip firmalar arasında alfabetik sıralama yapılmıştır.

Tablo 1. Türk Savunma Sanayisi’nin 2012 Yılı Fikri Mülkiyet Hakları Sıralaması
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Modern harp teknolo-
jilerine yatırım yapan
ülkeler tarafından

geçtiğimiz 20 yıl içinde çalış-
malarına başlanan ve artık
ortaya somut ürünlerin ko-
nulmaya başlandığı "Gelece-
ğin Askeri" konsepti ile ilgili
birçok proje yürütülüyor 
[1-10]. Ağırlıklı olarak piyade-
nin yer alacağı bir muharebe
düzeninde, harekâtın daha
etkin biçimde gerçekleştirile-
bilmesi için, sahadaki askerler
ve komuta birimleri arasındaki
haberleşme, büyük önem arz
ediyor. Taktik sahada, her sevi-
yede durumsal farkındalığın ve
dolayısıyla harekâtın başarı ih-
timalinin artmasını sağlayacak
etkili bir iletişim imkânına ka-
vuşulabilmesi için de harekâtta
görev alacak her seviyedeki bi-
rimleri birbirine bağlayacak;
sağlam, dayanıklı, kullanımı
kolay, esnek ve güvenli bir tel-
siz altyapısının, bir başka ifa-
deyle veri değişim ihtiyaçlarına
cevap verebilen, kurulum ve
kullanım kolaylığı olan bir pi-
yade taktik data link sisteminin
kurulması gerekiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)'nin son yıllarda düzen-
lemiş olduğu sempozyum-
larda da görüldüğü üzere,
sahadaki personelin harekât
alanının taktik resmini gerçek
zamanlı olarak görebilmesi ve
bağlı olduğu komuta birimi ve
diğer unsurlar ile aktif olarak
veri paylaşabilmesi, “Tek Er”
modernizasyonunun vizyonu
kapsamındadır.

Geleceğin Askerine 
Geleceğin Teknolojisi:
GATE Elektronik’ten 
ER-LİNK
Geleceğin askeri; teknolojiyi iyi tanıyan ve kullanabilen, 
eğitimli profesyonellerden oluşacak. Gelecekte görev 
yapacak bu vasıflı askerlerin, dost birimlerin konumunu 
takip edebileceği taktik ekran, hassas konumlandırma 
sensörü, nabız ölçer, yüksek çözünürlüklü kızılötesi 
kamera gibi gelişmiş sistemlerle donatılmaları; 
asimetrik muharebelerde daha emniyetli ve etkin görev 
yapabilmelerini sağlayacağı gibi düşman karşısında 
başarılı olma ihtimallerini de arttıracaktır.
Alper KAYALAR / alper.kayalar@gateelektronik.com.tr
Bilgehan TOSUN / bilgehan.tosun@gateelektronik.com.tr



Geleceğin Askeri İçin
Gerekli Altyapı
Harekâta ilişkin dost ve düş-
man unsurların konumları-
nın; bu unsurlara ait
mühimmat ve lojistik duru-
munun; hız, rota, acil durum
gibi taktik bilgilerin ve hare-
kâtın düzenlendiği coğrafi
koşullar gibi tüm gerçek za-
manlı, gerçeğe yakın za-
manlı veya gerçek zaman
dışı bilgilerin toplanması ile
oluşturulabilen durumsal
farkındalık, günümüzde, bir
harekâtın etkinliği için ol-
mazsa olmaz gereksinimler-
den biri haline gelmiş
durumda. Bu taktik bilgilerin
toplanabilmesi için ise aske-
rin, gereksinimlere cevap
verebilen gelişmiş sensör-
lerle ve uygun veri paylaşım
altyapısı ile donatılması ge-
rekiyor. Bu doğrultuda, ana
sistem işlevleri ve bunları
sağlayan sistem bileşenleri,
ilerleyen bölümlerde, sıralı
ve ayrı başlıklar altında ince-
lenmiştir.

1. Konum Bilgisi Paylaşımı
Konvansiyonel muharebe or-
tamında, kara birlikleri, dost
unsurların konum ve durum-
larını, telsizler üzerinden ak-
tarılan bilgilere göre, manuel
olarak günceller. Bu güncel-
lemenin otomatik, seri ve
doğru bir biçimde yapılması,
en temel gereksinimlerden
biridir. Taktik ortamda yer

alan dost unsurların konu-
munun bilinmesi sayesinde,
hem birlikte görev yapılan
diğer unsurların hem de ko-
muta kademesindeki unsur-
ların görev etkinlikleri ciddi
şekilde artar. Doğru kararla-
rın, doğru zamanlama ile ve-
rilebilmesi ve dost unsurların
birbirini hedef almaması, yani
bir dost ateşi durumunun
oluşmaması için, dost unsur-
ların kesin konum bilgileri-
nin, periyodik (sürekli) olarak
alınması gereklidir. Bu ihti-
yaca cevap verebilecek uygu-
lanabilir ve güvenilir çözüm,
iki temel teknolojinin birleşi-
midir [11,12]:
n GPS: Küresel konumlama

sistemi sayesinde, arazi
durumuna ve ekipman 
kalitesine göre, genellikle
3 ila 20 m aralığında 
hassasiyetle konum bilgisi
elde edilebilir.

n Dead Reckoning Modülü
(DRM): Dead reckoning
(hesabi seyrüsefer), 
ataletsel algılayıcıların
kullanıldığı, algılayıcı 
füzyonu ile göreceli konum
hesaplama yöntemidir.
GPS uyduları ile iletişimin
kesildiği durumlarda 
(GPS arızası, kapalı alana
girilmesi, arazinin şeklinin
GPS bilgisi almaya elverişli
olmaması gibi), bu yöntem
kullanılarak, ekstrapolasyon
yöntemi ile son GPS 
konumuna göre göreceli
bir şekilde konum 
hesaplanabilir. Yeni nesil
algılayıcılar sayesinde, 
3 m'nin altında hassasiyetle
hesaplama yapılabilir.

2. Acil Durum Bilgisi 
Paylaşımı
Düşman tarafından pusuya
düşürülen ya da saldırıya uğ-

rayan piyade unsuru, bu du-
rumunu en hızlı şekilde des-
tek alabileceği dost birimlere
bildirebilmelidir. Mevcut uy-
gulamada, böyle bir durumda
kalan piyade, acil durum bil-
gisini, mangadaki diğer arka-
daşlarına seslenerek veya
telsiz üzerinden komuta ka-
demesine bildirerek paylaş-
maya çalışır. Bu süreçte
kullanılabilecek yeni teknolo-
jiler aşağıda listelenmiştir:
n Nabız Ölçer: Personelin

nabız değerindeki kritik
değişim, sağlık durumu
hakkında bilgi verecektir.
Bu bilginin komuta 
kademesine otomatik 
olarak aktarılması, 
müdahale zamanını kısaltır.

n Manuel Alarm (Tek tuş 
ya da sesli komut tanıma):
Kaybın en aza 
indirilebilmesi için, 
acil durum paylaşımının
manuel şekilde, tek bir 
tuş ile veya gırtlak 
mikrofonundan alınan
sesin, sesli komut 
tanıma algortimasından
geçirilerek anlaşılması ile 
gerçekleşebilmesi 
gereklidir. Acil durumun
bildirilmesi ile komuta 
kademesi de durumun
farkında olarak 
harekât icrasına yön 
verebilir.

3. Görüntü ve
Ses Paylaşımı
Hem taktik sahada bulunan
unsurların hem de komuta
kademesinin göreve ilişkin
bilgileri paylaşması, görevin
etkileşimli şekilde gerçekleş-
tirilmesi ve harekât planının
dinamik olmasını sağlar. Gö-
rüntü ve ses paylaşımı, bilgi
paylaşımının içeriğini zengin-
leştirerek, görev etkinliğini
arttırır. Bu ihtiyaç dâhilinde,
piyade üzerinde gece görüş
özelliği de bulunan yüksek
çözünürlüklü bir kameranın
bulunması gerekir. Bu kame-
ranın tek tuş ile ya da sesli
komut özelliği ile çalışabilir
olması, kullanımını daha
etkin kılar.
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Şekil 2: ER-LİNK piyade ekranı temsili görüntüsü. Yeşil noktalar dost birimleri, 
kırmızı nokta düşman birimini, yuvarlak noktaların altında yazan rakamlar ise 
metre cinsinden mesafeyi belirtmektedir.

Şekil 1: ER-LİNK’in piyade bileşenleri
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4. Dinamik Tek Göz Ekran
(Harita)
Dost ve düşman unsurları-
nın konumlarının, sahada
bulunan piyade unsurları ta-
rafından gerçek zamanlı
olarak izlenebilmesini sağ-
layacak kaska monteli tek

göz ekranlar, bilgiye erişimi
kolaylaştırır. Tek göz taktik
ekrandaki konumların doğ-
ruluğunu koruyabilmesi
için, ekran üzerinde beliren
dost unsur konum bilgile-
rinde, piyadenin baş hare-
ketlerine göre gerekli

değişimlerin yapılmasına ih-
tiyaç duyulur. Bunun sağla-
nabilmesi için, kaska,
ivmeölçer ve jiroskop sen-
sörlerinin takılması ve bu
sensörler yardımı ile aske-
rin başını çevirdiği yön ve
açıya göre ekran üzerindeki

dost unsurların gerçek ko-
numlarının sürekli olarak
güncellenmesi gerekir.

5. Uzak Mesafeli İletişim
El tipi hafif UHF telsizlerin
etkin iletişim menzilleri, 
1 ila 2 km civarındadır. Bu
menzilin ötesine veri gön-
derilmesi için ise nispeten
daha ağır, daha büyük an-
tene ve çıkış gücüne sahip,
UHF veya VHF telsizler kul-
lanılır. Son kullanıcı olan pi-
yadeden alınacak ve
piyadeye gönderilecek tüm
bilgilerin bu telsizler üze-
rinden rölelenebilmesi, bil-
gilerin tamamının komuta
seviyesine ulaştırılabilme-
sini sağlar.

ANALİZ

Şekil 3: Komuta kontrol yazılımı 
arayüzü temsili görüntüsü. 
Özelliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için
yazılar ve işaretler büyütülmüş, 
birim işaretleri değiştirilmiş, 
kritik olmayan birçok menü ve 
arayüz parçası görüntüden 
çıkartılmıştır.



6. Diğer Taktik Data 
Linklerine Olan Bağlantılar
TSK dahilinde kullanılmakta
olan veya kullanımına yakın
tarihte geçilecek olan Link 16
ve VMF (Variable Message
Format / Değişken Mesaj
Formatı, MIL-STD-6017) alt-
yapısına yapılacak bağlantı-
lar, piyade bilgilerinin tüm
taktik resim içerisinde nüfuz
etmesini sağlayacaktır.

7. Diğer Sensörler
Elektronik altyapı ile donatıl-
mış olan askerin, özellikle bir-
lik düzeyinde, elde taşınır 
RF yayın ve yön bulma 
(Direction Finding / DF) sis-
temleri ve radar gibi sensör-
lerle donatılması da söz
konusu olabilir. Bu sayede,
piyadenin durumsal farkın-
dalığının arttırılması ve tak-
tik sahada daha etkin olması
sağlanarak operasyon kabi-

liyeti iyileştirilir. Bu sistem-
lerin, önümüzdeki yıllarda,
Türkiye’deki piyadenin mo-
dernizasyonu çalışmaları
kapsamında da öncelikli
alanlar içinde yer alacağı de-
ğerlendirilmektedir.

8. Güç Kaynağı
Askerin üzerindeki elektronik
ekipmanı ve sensör sistemle-
rini ne kadar süre ile kullanabi-
leceği, taşıyabileceği güç
kaynağına bağlıdır. Taşınabilir
enerji kaynaklarına ilişkin mev-
cut teknolojik gelişim çerçeve-
sinde, ağırlık / performans
oranı ve kullanım kolaylığı ba-
kımından lityum polimer batar-
yalar, kablosuz güç ihtiyacının
karşılanmasındaki en etkin ve
verimli çözümler olarak değer-
lendirilmektedir [13].

www.savunmahaber.com

©
M

SI D
ergisi

GATE Elektronik, tek er modernizasyonu 
çözümü ER-LİNK’i, son dönemde katıldığı 
fuarlarda da sergiliyor.



ER-LİNK 
Ortaya Çıkıyor
Piyade taktik data linkini de
içeren ER-LİNK, GATE Elek-
tronik’in tek er modernizas-
yonu çözümünün iskelet
bileşenini oluşturur (Şekil 1).
GATE Elektronik tarafından,
geleceğin piyadesinin ihtiyaç-
ları için geliştirilen sistem sa-
yesinde, taktik sahada görev
yapan piyade unsurlarının,
kendi aralarında ve komuta
katı ile gerçek zamanlı ileti-
şim kurması ve taktik bilgi
paylaşımı gerçekleştirmesi
amaçlanıyor.
ER-LİNK sisteminin piyade
ekranında, dost unsurların
konumları ve uzaklıkları gös-
terilir (Şekil 2). Düşman nok-
tası ise alınan istihbarata
göre komuta kontrol (K2) bi-
rimi tarafından oluşturulan
ve kesinliği, alınan istihbara-
tın doğruluğuna bağlı olan bir
taktik konum bilgisidir. Bu
noktaya yakın unsurların bo-
yutları, bu bilginin kolayca
anlaşılması için göreceli ola-
rak büyütülür.
Piyade, kaska monteli tek göz
taktik ekran üzerinde, dost ve
düşman unsur konumlarını,
baktığı yöne göreceli şekilde
takip edebilir. Bu sayede,
dost unsurların konumlarını
gerçek ve sayısal haritalar

üzerinde kolaylıkla eşleştire-
bilir.
Komuta kontrol yazılımı ara-
yüzü üzerinden, dost unsur
konumları gerçek zamanlı
olarak izlenebilir, bu unsur-
lardan kalp atışı, konum ve
görüntü gibi bilgiler alınabilir
(Şekil 3).
Komuta unsuru, bir unsur ya
da bir grup unsur ile güvenli
telsiz konuşması yapabilir.
Düşman unsuru bilgisinin
ağda paylaşımı ise K2 unsuru-
nun farklı kaynaklardan topla-
dığı istihbaratı derleyerek

manuel olarak düşman nok-
tası yaratması ve ağda yayın-
laması şeklinde gerçekleşir.

ER-LİNK’in Piyadeye
Kazandıracakları
ER-LİNK ile piyadenin kaza-
nacağı yetenekler ve sistemin
kullanım avantajları şöyle sı-
ralanabilir:
n Arttırılmış durumsal 

farkındalık: Ağdaki tüm
birimlerin gerçek 
konumlarının bilinmesi,
birimler üzerinde bulunan
GPS ve DRM sayesinde

gerçekleşir. ER-LİNK 
piyade donanımı arasında
bulunan tek göz taktik 
ekranlar sayesinde, 
katılımcı her birim genel
taktik resmi izleyebilir.
Ağdaki birimlere görüntü
gönderilmesi veya bu 
birimlerden operasyonel
sahaya ait görüntü 
bilgilerinin alınması
mümkündür. Nabız ölçer
sayesinde ise askerin 
sağlık durumu sürekli 
olarak K2 tarafından 
takip edilebilir.
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Şekil 4: ER-LİNK ağ yapısı

Geniş ağ kapasitesi





n Uzak iletişimin daha hafif
telsizlerle yapılabilmesi:
Tüm unsurlara uzun
menzilde iletişim yapabilen
telsizler verilmesi yerine,
alt birimlere hafif telsizler
ve ara unsurlara daha 
gelişmiş telsizler verilmesi
ile her piyade unsurunun
komuta kademesi ile 
doğrudan iletişimi 
sağlanabilir.

n Hâlihazırdaki altyapının
kullanılması: Sistem,
kuvvet envanterinde 
bulunan standart VHF 
telsizleri ve telsiz 
altyapısını kullanacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
Bu sayede, VHF telsizler
tarafından sağlanan tüm
operasyonel olanaklardan
faydalanılabilir.

n Kolay görevlendirme ve
görev takibi: ER-LİNK 
sayesinde, görevlendirilen
birime, ilgili görüntü, 
teknik çizim gibi bilgilerin
gönderilmesi mümkündür.
Bunun yanında, sahada
önem arz eden herhangi
bir noktanın bilgisi 
ve açıklamasının 
gönderilmesi de sistem
tarafından desteklenir.
Görevi icra eden birim,
gerçek zamanlı olarak
takip edildiğinden, 
komuta seviyesi, harekâtın
gidişatından sürekli 
haberdar olur.

n Kullanım kolaylığı: 
Kurulacak sistem ile 
birimlerin pozisyonlarının
bulunması, bildirilmesi ve
dinamik ağ kurulumu 
otomatik olarak yapılır.
Piyade unsurunun sistemi
kullanmak için telsiz 
konuşması yapmak, 
fotoğraf çekmek ve acil
durum düğmesine 
basmak dışında yapması
gereken başka bir işi 
bulunmaz.

n Diğer ağlara geçiş: 
ER-LİNK sisteminin
mesaj altyapısı, VMF 
altyapısına çevrilebilecek
şekilde tasarlanmıştır.
Yazılımsal bir çevrim ile

ER-LİNK ağ bilgilerinin
VMF ağında yayılması ve
bu ağda bulunan tüm 
unsurlar ile paylaşılması
mümkündür.

n Açık arayüz: ER-LİNK 
sisteminin altyapısı, 
geliştirilebilir bir açık arayüz
olarak tasarlanmıştır. 
Bu sayede, silah üstü 
kamera ve termal kamera
arayüzleri de sisteme
bağlanabilir. Ayrıca, 
keskin nişancı konumu
tespit sistemlerinin de 

bu açık arayüze bağlanması
ve düşman konumlarının
ağ destekli şekilde 
bulunması mümkündür.

ER-LİNK Noktaları
Birleştiriyor
ER-LİNK sistemi, iki farklı ağ
tipinden oluşur (Şekil 4): yerel
alan ağı (Local Area Network
/ LAN) ve geniş alan ağı (Wide
Area Network / WAN).
ER-LİNK ağında 3 farklı birim
bulunur: Piyade İletişim Alt
Birimi – Piyade Katılımcı (PK)

Birimi, Piyade İletişim Ara Bi-
rimi – Piyade İletici (Pİ) Birim
ve K2 Birimi.
PK birimleri, UHF bandında,
“mesh” ağ yapısı içinde ha-
berleşirler. İletişim alanın-
daki birimlerin hareketli
olması ve ağdaki bazı birim-
lerin sık sık veri linkine dâhil
olmaları veya ayrılmaları
mümkün olabileceğinden,
mesh ağ yapısı, sistem kap-
samındaki iletişim için uygun
bir altyapı sağlar. UHF ağında,
açık alanda 4 km, sık ormanlık
alanda ise 200 m'nin üzerinde
doğrudan iletişim menzili
sağlanır. Bilgiler, uzak PK 
birimlerine, diğer PK birim-
leri üzerinden rölelenerek
aktarılır.
Pİ birimleri ile sabit K2 birimi
arasında, VHF bandında yayın
tabanlı (broadcast) bir ileti-
şim hattı kurulur. Pİ birimleri
üzerindeki donanımlar, katı-
lımcı birimlerden gelen tüm
bilgilerin bu VHF bandı üze-
rinden rölelenmesini ve K2
birimine ulaşmasını sağlar.
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Acil durum bildirimi

Komuta kontrol konsolu temsili
görüntüsü (farklı arkaplan

seçenekleri).





VHF bandının seçilmesindeki
amaç, dağların arkasında veya
görüş hattı dışındaki bölge-
lerde düzenlenecek operas-
yonlarda görev alacak birlikler
ile K2 birimi arasında, RF
görüş hattı kısıtı olmadan,
uzun menzilli haberleşmenin
sağlanabilmesidir.
Her ağda, en az bir tane Pİ bi-
rimine ihtiyaç vardır. Ağda
birden fazla iletici biriminin
bulunması, diğer Pİ birimle-
rin herhangi bir nedenle
ağdan çıkması durumunda
dahi ağ işleyişinin devamlılı-
ğının sağlanabilmesi için
önemlidir.

GATE Elektronik 
Türkiye’nin Çözümünü
Şekillendiriyor
Geleceğin askerini yaratma
vizyonu kapsamında birçok
ülke harekete geçmiş ve
kendi projelerini başlatmış
durumdadır. Bu vizyonun
gerçeğe dönüşebilmesi için
ise öncelikle bu vizyon dahi-
lindeki teknolojik gereksi-
nimlerin ve buna bağlı altyapı
ihtiyaçlarının doğru ve eksik-
siz şekilde ortaya konulması
kritik önem arz etmektedir.
“Geleceğin Askeri” ya da
“Modern Er” denilen kavramı
yaratabilmek için, söz konusu
eri, ihtiyaca yönelik sensörlerle
donatmak ve bu sensörleri
etkin biçimde kullanabilecek
donanım ve yazılım altyapıla-
rını sisteme dâhil etmek ge-
reklidir.
GATE Elektronik tarafından bu
gereksinimler dâhilinde ortaya
konulan ER-LİNK projesinin

sağlayacağı iletişim altyapısı
sayesinde, muharebe alanında,
er seviyesine kadar önemli öl-
çüde durumsal farkındalık ya-
ratılabilecek ve erlere gerçek
zamanlı geribildirim kabiliyeti
kazandırılabilecektir.
Er seviyesinde unsurların
etkin kontrolü, özellikle sıcak
ve yoğun çatışmaların cereyan
ettiği harekâtlarda, düşman
kuvvetlere karşı üstünlük
sağlanması açısından oldukça
önemlidir. Özellikle karışık ve
kalabalık muharebe alanla-
rında, dost unsurlar ile düş-
man unsurların birbirinden
ayırt edilebilmesi, düzenlenen
harekâtın başarısı açısından
en kritik noktalardan birisidir.
Dost birimlerin konumlarının
farkında olan unsurlar, çok
daha doğru ve etkin bir bi-

çimde görevlerini icra edebi-
leceklerdir. ER-LİNK sistemi
ile bu arttırılmış durumsal
farkındalığının sağlanması
öngörülüyor.
Öte yandan, üst seviye K2 un-
surunun muharebe alanı
hakkında bilgi sahibi olması,
geniş taktik resmin yaratıl-
masına da katkıda buluna-
caktır.
Muharebe alanından veya
muharebe alanına yapılacak
fotoğraf aktarımı sayesinde
ise hem K2 seviyesi hem de
operasyonda yer alan alt se-
viye unsurlar (erler), gerçek
zamanlı olarak ortam du-
rumu hakkında görsel olarak
bilgilendirilebilecektir. GATE
Elektronik tarafından gelişti-
rilme çalışmaları devam
eden ER-LİNK sistemi saye-

sinde, bu ihtiyaçları karşıla-
yacak en doğru çözümün
sağlanması hedefleniyor.
Bu sayılanlara ek olarak, tek-
nolojiyi iyi tanıyan ve kullanabi-
len, eğitimli profesyonellerden
oluşacak ve ER-LİNK sistemi
ile donatılmış geleceğin aske-
rinin hayata geçirilebilmesi için
en önemli ihtiyaçlardan biri de
eğitim amaçlı bir test ve tatbi-
kat merkezinin kurulması ge-
rekliliğidir. Askerlerin yeni
teknolojileri benimsemesi ve
verimli bir biçimde kullana-
bilmesi, zamanla ve tecrübe
kazanımı ile olacağından,
böyle bir altyapının kurulu-
munun da son derece önemli
olduğu değerlendirilmekte-
dir. Bu ihtiyacın karşılanması
da ER-LİNK vizyonunun bir
parçasıdır.
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Dünyada, harp oyunu
kullanımı amacıyla
geliştirilmiş çok sa-

yıda askeri ve ticari simülas-
yon ve oyun uygulaması
mevcuttur. Ticari uygulama-
lar, çoğunlukla konunun oyun
ve eğlence boyutuyla ilgilenir.
Askeri uygulamalarda ise
sahip olunan imkân ve kabili-
yetlerle ilgili değerlendirme-
ler yapabilmek, farklı strateji
ve taktikler deneyebilmek ve
tatbikatlar gibi yüksek mali-
yetli faaliyetleri destekleyici
bir unsur olarak, nispeten
düşük maliyetli çözümlerden
yararlanabilmek hedeflenir.
Bu uygulamalardaki temel
başarım kriterleri, modelle-
nen sistem ve verilerin ger-

çek dünya sistem ve verile-
rine yakınsama miktarları ve
sağladıkları kullanım kolay-
lıklarıdır. Gelişen oyun ve
grafik teknolojilerinin de
katkılarıyla, ticari harp
oyunu çözümleri, hedef
müşteri kitlesine ulaşma
konusunda temel başarım
kriterlerini sağlamakta ve
hedeflerine ulaşabilmekte-
dir. Askeri kullanımda ise
kullanım amaçlarına bağlı
olarak, çok farklı içerikte
çözümler sunulabilmekte;
bunların bazıları hedeflerine
ulaşırken, bazıları kullanıcı
beklentilerini karşılamaktan
uzak olabilmektedir. Bu çö-
zümler içinde; kara, hava ve
deniz harp uygulamasına

özel detay seviye modelleri
barındıran çözümlerle bir-
likte, daha üst seviyelerde
müşterek kullanıma yönelik
tekil çözümler ve entegre
kullanım örneklerine de
rastlanabilmektedir. DEHOS,
deniz harp simülasyonu ala-
nında sağladığı detay ve çe-
şitlilik ile kara ve hava harbi
için sahip olduğu altyapılar
sayesinde, dünyadaki benzer
örnekleri arasında önemli bir
yere sahip olmaya adaydır.
Son yıllarda, canlı, sanal ve ya-
pısal olarak sınıflandırılan si-
mülasyon türleri içinde,
yapısal simülasyon sınıfına gi-
renler, temel olarak analiz ve
eğitim amaçlı kullanım özel-
liklerine göre farklılıklar gös-
terebilmektedir. Analiz amaçlı

kullanımda, daha detay taktik
kullanımlar ve kullanıcının
analiz ve değerlendirmele-
rine olanak sağlayabilecek
karar destek özellikleri öne
çıkarken; kullanıcıyla etkile-
şimli çalışan eğitim amaçlı
kullanımda, sistemin farklı
kullanıcı girdilerine uygun
çıktılar üretebilmesi önem
kazanmaktadır. 
DEHOS, sahip olduğu altyapı-
lar sayesinde, stratejik ve
operasyonel kullanım amaçlı
bir simülasyon sistemi ol-
makla birlikte, eğitim amaçlı
kullanıma da olanak sağla-
makta ve sahip olduğu faali-
yet sonrası inceleme
fonksiyonları ile detay analiz-
ler yapılabilecek altyapıları da
içermektedir.
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Hürkan Orkun ZORBA / ozorba@meteksan.com

Meteksan Savunma, geçtiğimiz yılın sonlarında, zorlu Deniz Harp Oyunu 
Sistemi (DEHOS) projesini tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’nın kullanımına sundu. Bu proje ile birlikte, harp oyunları ve 
askeri simülasyon yazılımları alanında, ülkemizde önemli bir birikim edinilmiş
oldu. Bu birikimler nelerdir? Bunun bir sonraki adımı ne olacak? Buradaki 
kazanımlar ülke ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında nasıl değerlendirilebilir
ve uluslararası alanda bize ne tür açılımlar sağlayabilir? Bu makalede, 
genel bir bakış açısıyla bu soruların yanıtları verilecek.

Deniz Harp Oyunu Sistemi: 
Kazanımlar ve Sonrası
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DEHOS’un Temel
Özellikleri
DEHOS, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) yöneti-
minde, TÜBİTAK 1007 prog-
ramı desteği ile Meteksan
Savunma tarafından millî im-
kânlarla geliştirilmiş ve
Dz.K.K.lığı kullanımına su-
nulmuş yapısal bir simülas-
yon ürünüdür. Kullanıcının
bilgisayar destekli harp
oyunu ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere; muharip unsurla-
rın, envanterdeki tüm
platform, silah ve sensörleri
kullanarak görevlerini icra
etmelerine; mevcut planları
denemelerine ve konsept
platform ve sistemlerin et-
kinliklerini değerlendirmele-
rine olanak sağlamak
amacıyla geliştirilmiştir. Sis-
tem, stratejik ve operasyonel
kullanım amacıyla geliştiril-
miş olmasına rağmen, bir
kısım taktik seviye ihtiyaçları
da karşılayabilmektedir.
DEHOS’ta; konuşlanma, inti-
kal, keşif / gözetleme, kara-
kol, tespit / teşhis / tanıma
gibi temel fonksiyonların
yanı sıra su üstü harbi, de-
nizaltı harbi, denizaltı sa-
vunma harbi ve hava
savunma harbi gibi temel
harp nevilerinin oynanabil-

mesine olanak sağlanmak-
tadır. Bununla birlikte;
mayın harbi, elektronik harp,
lojistik harekât ve gelişti-
rilme çalışmaları devam
eden amfibi harekât ve
KBRN (Kimyasal Biyolojik
Radyolojik ve Nükleer) 
harbi gibi ilâve yetenekler,
DEHOS’a bir bütünlük kazan-
dırmakta; sahip olduğu bu
geniş kullanım özellikleri ile
sistemi dünyadaki benzerle-
rinden farklı kılmaktadır. Sis-
temde; platform, silah,
sensör, karşı tedbir ve muha-
bere ana modelleri altında,
35 farklı model, envanterde
yer alan 1000’in üzerinde alt
sistemi içerecek şekilde mo-
dellenmiştir. Modellerdeki
değişken sadakat seviyeleri,
sistemin taktik kullanım yö-
nünü de güçlendirmektedir.

Esnek ve 
Genişleyebilir Altyapı
DEHOS, yapısal bir simülas-
yon sisteminde ihtiyaç duyu-
lan; planlama, icra ve analiz /
değerlendirme aşamalarının
tamamında kullanılabilecek
altyapı ve çözümler sunmak-
tadır. Planlama aşamasında,
kapsamlı bir senaryo plan-
lama yeteneği yer almakta;
jenerik harita ve ortam koşul-
ları verilerinin (meteorolojik,
atmosferik, oşinografik vb.)
yaratılmasına olanak sağla-
yan harita ve ortam koşulları
editörü ve yeni envanter veri-
lerinin girilmesine olanak
sağlayan envanter tanımlama
aracı ile planlama aşama-
sında ihtiyaç duyulan tüm ve-
riler hazırlanabilmektedir.
Harp oyununun icrası esna-
sında, platform ve alt unsurla-

rın yönetimi ile birlikte; oyun
hiyerarşisi oluşturulması ve
yönetimi, taktik resim birleş-
tirme ve birleştirilmiş resmin
liste ve grafiksel yöntemlerle
sergilenmesi, oyun hızları,
oyun bitiş koşulları, lojistik
materyal kullanımı gibi ayarla-
rın yapılabildiği bir harp oyunu
kontrol mekanizması sunul-
maktadır. Analiz ve değerlen-
dirme aşaması için ise kayıt ve
yeniden oynatma, debrifing,
analiz ve raporlama gibi yete-
nekler yer almaktadır.
DEHOS’ta model işletim mo-
toru, simülasyon koşturma
servisi ve kullanıcı arayüzleri
ana bileşenlerinden oluşan, je-
nerik bir simülasyon altyapısı
sunulmaktadır. Bu jeneriklik
sayesinde, kullanıcı, koşum za-
manında yeni model ve davra-
nışlar tanımlayabilmektedir.
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Modellerin XML tabanlı bir
yapıda tanımlanması, eklenti
mantığı ile oluşturulan kulla-
nıcı arayüzleri ve dağıtık si-
mülasyon yönetim özelliği,
DEHOS’un sahip olduğu
esnek ve genişleyebilir mi-
mari özelliklerdendir. Ayrıca,
sistem; sahip olduğu yüksek
seviyeli mimari (High Level
Architecture / HLA) altyapısı
sayesinde benzer sistemlerle
birlikte çalışabilirlik, uzaktan
erişim, yapay zekâ altyapısı ve
temel yapay zekâ fonksiyon-
ları, uluslararası standartlarla
uyumlu taktik semboloji gös-
terimi ve çoklu dil desteği gibi
ilâve özelliklerle, farklı amaç-
larla uluslararası kullanıma
da olanak sağlamaktadır.

Birlikte Çalışabilirlik
Vurgusu
Sistemlerin birlikte çalışabilir-
liği (interoperability), son yıl-
larda giderek artan bir önem
kazanmaktadır. Simülasyon
sistemleri için yüksek seviyeli
mimari uyumluluğu, simülas-
yon ve komuta kontrol sistem-
lerinin birlikte çalışabilirliği
için birleşik muharebe yönetim
dili (Coalition Battle Manage-
ment Language / CBML) gibi
standartlaşma çalışmaları,
uzun yıllardır devam etmek-
tedir. Bu standartların yön
verdiği birlikte çalışabilirlik
uygulamalarında temel he-
defler; bağımsız çalışan en az

iki birim arasında bilgi payla-
şımını sağlamak, sistemlerin
birbirleriyle etkileşimleri için
temel altyapıları oluşturmak
ve müşterek harekât tarzları
için gerekli yapıları kurgula-
yabilmektir.
DEHOS, yüksek seviyeli mi-
mari uyumlu bir sistemdir. Bu
amaçla ticari bir koşum
zaman altyapısı (Run-Time 
Infrastructure / RTI) yazılımı
kullanılmış ve sistemde ta-
nımlanan federeler bu yazılım
üzerinden haberleştirilmiştir.
Ayrıca DEHOS’un, seçilen
örnek bir uluslararası simü-
lasyon sistemi ile birlikte çalı-
şabilirliği için temel bir
çalışma yapılmış; belirli ölçü-
lerde bu entegrasyon da ger-
çekleştirilmiştir.
Öte yandan, birlikte çalışabi-
lirlik kapsamında edinilen bu
birikimlerle birlikte, Meteksan
Savunma tarafından, yüksek
seviye mimari uyumlu milli bir
koşum zaman altyapı yazılımı,
Ar-Ge çalışması olarak geliş-
tirilmiş, geliştirilen bu yazılım,
DEHOS’ta da denenmiştir.
IEEE 1516 standardı ile
uyumlu geliştirilen ve SimBA
adı verilen bu ürünün, milli
olarak geliştirilecek simülas-
yon sistemlerinde koşum
zaman altyapısı yazılımı ola-
rak kullanılması mümkündür.
Bu doğrultuda Meteksan Sa-
vunma, hem farklı simülas-
yon sistemleri arasında hem

de simülasyon ve komuta
kontrol sistemleri arasında
kullanılabilecek yapılar için
alternatif çalışmalara devam
etmekte, uluslararası iş or-
taklarıyla birlikte bu alanda
önemli ilerlemeler kaydet-
meyi hedeflemektedir.

Görsellik Uygulamaları
Ön Plana Çıkıyor
Harp oyunları ve diğer askeri
simülasyon yazılımları, kulla-
nıcı beklentilerine göre farklı
görsellik seviyeleri içerebil-
mektedir. DEHOS benzeri bir
harp oyunu için kullanılan gra-
fiksel kullanıcı arayüzlerinin,
geliştirilen pencerelerin ve bu
pencerelerdeki yazı ve grafik
kontrollerin, kullanım kolaylığı
sağlayan, kullanıcı dostu bir ya-
pıda olması esastır. Sayısal ha-
rita ve haritada görüntülenen
taktik nesnelerin iki boyutlu
gösterimi, harp oyunu kulla-
nımı için yeterli görülmektedir.
Öte yandan, dünyada oyun
teknolojileri ve bilgisayar
grafiklerinin kullanımı yay-
gınlaştıkça, bu teknolojilerin
bu tür sistemlerde kullanım-
ları da ilgi oluşturmaya baş-
lamıştır. NATO’da yaygın
olarak kullanılmakta olan
yapısal simülasyon örnek-
lerinin, başlangıçta farklı
kullanım amaçları için ge-
liştirilmelerine rağmen, 
3 boyutlu grafiksel uygula-
malar içeren ve ciddi oyunlar

(serious games) kategori-
sinde yer alan sistemlerle
entegre edilmeleri, bu duru-
mun sonuçlarından birisidir.
Bu amaçla Meteksan Sa-
vunma’da, simülasyon sis-
temlerinde kullanılabilecek
bir görsellik uygulaması, bir 
Ar-Ge çalışması olarak baş-
latılmıştır. Bu uygulamada,
DEHOS ve benzeri tüm sis-
temlerde kullanılabilecek bir
görsellik altyapısı oluşturul-
ması hedeflenmekte; harita
ve taktik nesnelerin 3 boyutlu
gösterimleri yapılmakta; yağ-
mur, kar, sis gibi çevresel
faktörlerin gösterimi gelişti-
rilmekte ve ürünün bir DLL
veya EXE kullanımı olarak
benzer tüm sistemlere servis
sunması planlanmaktadır.

Farklı Kullanım 
Alternatifleri
Temelde stratejik ve operas-
yonel kullanım amacıyla ge-
liştirilen, ancak sahip olduğu
çeşitli yetenek ve fonksiyon-
lar sayesinde taktik kulla-
nıma da olanak sağlayan
DEHOS, böylece, en üst seviye-
deki kuvvet komutanı ile bir-
likte, filo komutanı, görev
kuvvet komutanı, komodor,
grup komutanı veya tek gemi
komutanının, sistemi, amaçları
doğrultusunda kullanmalarına
imkân tanımaktadır. Türk
Deniz Kuvvetleri büyüklüğünde
donanmalarda, stratejik ve
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operasyonel kullanım ama-
cıyla bu tür sistemlere ihtiyaç
duyulmakla birlikte, daha
küçük donanmalara sahip ül-
kelerde, benzer sistemlerin,
taktik kullanım özelliklerinin
daha fazla öne çıktığı görül-
mektedir.
Radar ve sonar gibi farklı tipte
sistemlerin, simülasyon orta-
mında detay modellemesi ve
taktik eğitim amacıyla kullanı-
mının sağlanması için, mevcut
DEHOS altyapısından yararla-
nılması mümkündür. Bu
amaçla tümleşik simülasyon
ortamında harp oyunu gerek-
sinimi için modellenen alt sis-
temlerin, modelleme sadakat
seviyelerinin yükseltilerek,
taktik eğitim amaçlı kullanım-
larının sağlanması yeterlidir.
Bununla birlikte, geliştirilecek
bağımsız taktik simülatör bi-
leşenlerinin, DEHOS benzeri
sistemlerle birlikte çalışabilir-
liği ise yapbozun tamamlayıcı
parçası olacaktır. Böylece,

farklı amaçlar için geliştirilmiş
olan simülasyon sistemleri-
nin, amaca uygun bağımsız
kullanımları sağlanabildiği
gibi; yapıyı, büyük bir senaryo
içinde, farklı detay kullanım-
ların olduğu tümleşik uygula-
malara dönüştürmek de
mümkün olacaktır.
Deniz modellerinin yüksek sa-
dakat seviyesinde geliştirildiği
DEHOS ortamında, kara ve
hava modellerinin detaylandı-
rılması ve müşterek harekat
konseptine uygun davranışla-
rın sisteme dahil edilmesi ile
DEHOS’un müşterek bir harp
oyunu olarak kullanılması da
mümkündür. Bu amaçla 
DEHOS’taki mevcut model-
leme, dağıtık simülasyon yö-
netimi, yüksek seviyeli
mimari, senaryo koşturma,
model işletim motoru gibi alt-
yapılar doğrudan kullanılabi-
lecek; harita, ortam şartları,
envanter gibi tanımlı veri kü-
meleri ise ihtiyaçlar doğrul-

tusunda kolayca güncellene-
bilecektir. Bu altyapılarla bir-
likte, DEHOS’un proje
geliştirme aşamasında kulla-
nıcı yoğun detaylı testler ile
kararlı seviyelere ulaşması ve
hâlihazırda aktif olarak kulla-
nılmakta olan bir sistem ol-
ması, bu tür geniş kapsamlı
sistemlere geçiş için avantaj
teşkil etmektedir.

Sonuç
DEHOS, uzun geliştirme dö-
nemi, yoğun kullanıcı geri bes-
lemeleri ve çoklu kullanıcı
testleri ile birlikte, son kullanı-
cıya sunulmuş, önemli bir yapı-
sal simülasyon ürünü harp
oyunu sistemidir. Sistem saye-
sinde, Dz.K.K.lığına çeşitli stra-
teji ve denemelerini yapabileceği
detay bir simülasyon sistemi
kazandırılmış; Meteksan Sa-
vunma’da ise konuyla ilgili tek-
nik altyapı ve alan bilgisinin
oluşmasını sağlanmıştır.
Önümüzdeki dönemlerde,

DEHOS’un mevcut yetenekle-
rinin iyileştirilmesi, Meteksan
Savunma’nın önem verdiği
kritik odak noktalarından bi-
risidir. Projede kazanılan tec-
rübe ve birikimlerin yurt
içinde benzer projelerde kul-
lanılabilmesi ve yurt dışına
ihraç edilmesi, Meteksan Sa-
vunma için önemli uğraşı
alanlarından birisi olacaktır.
Bu amaçla taktik kullanım
özelliğinin geliştirilmesi, gör-
sellik yeteneğinin kazandırıl-
ması, birlikte çalışabilirlik
yeteneğinin iyileştirilmesi ve
müşterek kullanıma uygun
altyapıları sağlanması gibi
çalışmaları planlanmaktadır.
Başlangıç safhasında, pek
çok şirketin, "sonu gelmeye-
cek bir proje" şeklinde tanım-
layarak girmekten imtina
ettikleri bu projede, SSM,
Dz.K.K.lığı ve TÜBİTAK’ın he-
deflenen değerin yaratılma-
sına yönelik samimi destek ve
katkıları için teşekkür ederiz.

Görsellik uygulamaları
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Sahil Güvenlik 
Komutanlığının

Hava Gücü 
Tamamlanıyor:

İlk Sahil 
Güvenlik Uçağı

Teslim Edildi

Aralık ayında yapılan
test ve kabul faaliyet-
lerinin başarı ile ta-

mamlanmasının ardından
düzenlenen ve TUSAŞ’ın
Ankara’daki tesislerinde
gerçekleştirilen törene, o
tarihte İçişleri Bakanlığı
görevini sürdürmekte olan

İdris Naim Şahin ve Sa-
vunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar başta olmak
üzere, Türk ve Fransız üst
düzey yetkililer ile projede
yer alan firmaların yetkili-
leri katıldı. Tören ile teslim
edilen ilk uçağın ardından,
diğer iki uçağın teslimatla-

rının da Şubat ayında ta-
mamlanması bekleniyor.
Törende ilk konuşmayı,
TUSAŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yalçın Kaya yaptı. 2002 yı-
lında başlatılan proje
kapsamında, Thales firması-
nın ana yükleniciliğinde bir
kısım tasarım, üretim ve mon-
taj faaliyetleriyle modifikasyon
işlemlerinin TUSAŞ tarafından

gerçekleştirildiğini anlatan
Kaya, uygulanan modifikasyon
işlemleri neticesinde, CN235
hafif nakliye uçaklarının;
keşif, gözetleme ve devriye;
deniz yüzeyi kirlilik ile müca-
dele; denizde kaçakçılık tes-
pit ve önleme ve gerektiğinde
arama kurtarma faaliyetlerini
icra edebilecek kabiliyetlere
ulaştıklarını belirtti.

Envanterindeki döner kanatlı hava unsurları ile başta arama ve kurtarma olmak
üzere, üzerine düşen görevleri en iyi şekilde icra etmek için çalışan Sahil Güvenlik
Komutanlığı (S.G.K.lığı), güncel gelişmelerin gerektirdiği; çevre ve kirlenme 
kontrolü, ekonomik münhasır bölgelerin gözetlenmesi ve kaçakçılıkla 
mücadele gibi görevleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu sabit kanatlı 
hava unsurlarına sonunda kavuşuyor. S.G.K.lığı için, MELTEM I projesi 
kapsamında tedarik edilen 3 adet CN235-100 uçağının, MELTEM II projesi 
kapsamında görev sistemleri entegre edilerek kullanıma hazırlanan ilki, 
23 Ocak’ta gerçekleştirilen tören ile kullanıcısına teslim edildi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Murat ÖZGÜL / m.ozgul@savunmahaber.com
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Türk Savunma 
Sanayisi, Avrupa’nın
Bir Parçası
Kaya’dan sonra kürsüye
gelen Thales Kıdemli Başkan
Yardımcısı Pierre Eric Pom-
mellet, konuşmasının giriş
bölümünü Türkçe yaptı. Uça-
ğın yetenekleri hakkında bil-
giler ileten Pommellet;

Akdeniz, Ege Denizi, Karade-
niz ve Marmara Denizi üze-
rinde S.G.K.lığı ve Thales
personelinin katılımı ile ger-
çekleştirilen ve 170 uçuş 
saatini aşan testlerde, bu ye-
teneklerin gözler önüne seril-
diğini vurguladı. Pommellet,
bu uçuşlar sırasında, kaçakçı-
lık ve çevre kirliliği tespiti ile
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Boy : 21,35 m
Kanat Açıklığı : 25,81 m
Yükseklik : 8,17 m
Azami Kalkış Ağırlığı : 16.500 kg
Azami Sürat : Saatte 230 deniz mili
Seyir Sürati : Saatte 220 deniz mili
Havada Kalış Süresi : 8 saat
Azami Menzil : 710 deniz mili
Servis Tavanı : 25.000 ft

S.G.K.lığı CN235 Uçaklarının Teknik Özellikleri
(Veriler S.G.K.lığından alınmıştır)

Terma firmasının Side Looking Airborne Radar (SLAR / Yan Taramalı Hava Radarı) ürünü,
çevre ve kirlilik kontrolü için ABD ve Avrupa’nın tercih ettiği algılayıcı olarak öne çıkıyor.

Sahil güvenlik uçakları, başta radar ve elektro-optik algılayıcılar olmak üzere, gelişmiş
donanımlarla görevlerini yerine getirecekler.



ilgili gerçek görevlerin de ye-
rine getirildiğini sözlerine ek-
ledi.
S.G.K.lığına etkin bir sistem
verdiklerine inandıklarını
ifade eden Pommellet, proje
süreci boyunca, tüm paydaş-
ların uyum içinde çalıştıkla-
rını ve ellerinden gelenin en
iyisini yansıttıklarını belirtti.
Projede gerçekleştirilen işle-
rin rakamsal büyüklüklerine
de değinen Pommellet;
6000’den fazla mekanik parça
üretildiğini, yaklaşık 200 adet
ekipmanın birbiri ile bağlan-
ması için 40 km’den fazla
kablo döşendiğini; görev sis-
temi için hazırlanan yazılımın

kaynak kodunun 2 milyon sa-
tırı aştığını; hazırlanan dokü-
mantasyonun 11.000 sayfanın
üzerinde olduğunu; sözleşme
kapsamında yaklaşık 3000
adet gereksinimi karşıladıkla-
rını ve test ettiklerini söyledi.
Konuşmasının son bölü-
münde, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı sayesinde, Türk
Savunma Sanayisi’nin, Avru-
pa’nın bir parçası haline gel-
diğini belirten Pommellet,
bundan sonraki amaçlarının,
MELTEM II programı kapsa-
mında ortaya çıkan platformu
ve teknolojiyi ihraç etmek ol-
duğunu söyleyerek konuş-
masını tamamladı.

Törende, Fransız savunma
tedarik kurumu DGA’nın Yurt
Dışı Programlar Müdürü Guy
Bommelaer de kısa bir ko-
nuşma yaptı. DGA’nın, 
MELTEM II programında oy-
nadığı rolü özetleyen Bomme-
laer, programın yürütülmesi
sırasında, diğer karmaşık
programlarda olduğu gibi bazı
güçlükler yaşandığını; DGA’nın,
bu dönemde de Türk tedarik
makamını destekleyerek,
programda yapılan değişik-
liklerin sorunları çözecek ni-
telikte olup olmadığını analiz
ettiğini anlattı. 
Bommelaer, konuşmasının
sonunda, MELTEM II progra-

mında halen üzerinde çalışıl-
ması gereken bazı noktalar
bulunduğunu, bunları bahar
aylarına kadar tamamlaya-
caklarını ve sıkı bir şekilde
çalışmaya devam edecekle-
rini ifade etti.

Yerli Katkı Vurgusu
Daha sonra kürsüye gelen
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, proje ve geli-
şimi ile ilgili özet bilgileri ak-
tardı ve projenin diğer
bileşeni olan deniz karakol
uçakları hakkında da dinleyi-
cileri bilgilendirdi. Projenin
ana yüklenicisinin Thales fir-
ması olduğunu hatırlatan
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TUSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Kaya

Thales Kıdemli Başkan
Yardımcısı Pierre 
Eric Pommellet

DGA’nın Yurt Dışı 
Programlar Müdürü 
Guy Bommelaer
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Bayar, bununla birlikte, başta
TUSAŞ olmak üzere, HAVELSAN,
ASELSAN ve MilSOFT’un da
projede görev aldığını belirtti.
Bayar’ın ilettiği bilgilere göre;
uçakların tamamının tadilatı-
nın TUSAŞ tarafından ger-
çekleştirildi. Uçağın içinde
koşan ve oldukça karmaşık
olduğu ifade edilen komuta
kontrol sisteminin yazılımları
HAVELSAN tarafından geliş-
tirildi. HAVELSAN, uçağın
kullanımı döneminde, uçakta
koşan yazılımın idame ve ba-
kımından da sorumlu olacak.
Uçağın elektro-optik algılayı-
cısı ve bazı aviyonik cihazları
ASELSAN tarafından sağ-
landı. MilSOFT ise uçağın veri
linki sistemini geliştirdi.

Bayar, proje kapsamındaki
yerlilik oranını ise yüzde 37
olarak açıkladı.

S.G.K.lığı 
Örnek Seviyeye Geldi
Törende son konuşmayı, İçiş-
leri Bakanı İdris Naim Şahin
yaptı. S.G.K.lığının tarihçesi
ve teşkilat yapısı ile ilgili kısa
bir bilgilendirme yapan
Şahin, her yıl ortalama 2000
kişinin hayatını kurtaran ko-
mutanlığın, Avrupa Birliği ül-
keleri ve komşu ülkeler
arasında, teşkilat ve platform
standartları açısından örnek
bir seviyeye ulaştığını vurgu-
ladı. Şahin, envantere alınan
uçakların, komutanlığın yete-
neklerini arttıracağını belirtti

ve bu konuda bir de örnek
verdi. Karadeniz’de, sahilden
120 mil açığa kadar uzanan
deniz yetki alanının kontrolü-
nün bu uçaklarla etkin bir şe-
kilde gerçekleştirileceğini
ifade eden Şahin, uçağın
sahip olduğu radar, kamera,
gelişmiş muhabere imkânları
ve gelişmiş deniz kirliliği tes-
pit cihazlarına dikkat çekti.
Şahin ayrıca, uçakların,
arama kurtarma görevlerinin
icra edildiği alanın en uzak
noktalarında dahi meydana
gelebilecek deniz kazalarına
daha hızlı ve daha etkin ola-
rak müdahale edeceğini; bu
şekilde, S.G.K.lığının deniz-
deki arama kurtarma faali-
yetlerinin etkinliğinin de

artmış olacağını sözlerine ek-
ledi.
Bakanlık olarak S.G.K.lığının
gelişimini daha da ileriye gö-
türmek için bundan sonra da
her türlü desteği vermeye
devam edeceklerini ifade
eden Şahin, konuşmasının
sonunda, tüm proje paydaş-
larına teşekkürlerini iletti.
Tören, plaketlerin ve Sahil
Güvenlik Uçağı Teslimat Ser-
tifikası’nın takdimi ve uçağın
yetkililer tarafından incelen-
mesi ile devam etti ve kokteyl
ile sona erdi.
İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin, tören sonrasında,
TUSAŞ tesislerinde incele-
melerde bulundu. Şahin'e
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar, TSKGV Genel
Müdür Yardımcısı Fikri Gö-
nültaş, TUSAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yalçın Kaya ve
TUSAŞ Genel Müdürü Mu-
harrem Dörtkaşlı eşlik etti.
İlk olarak ANKA Montaj Ala-
nı'nda uçuş testleri tamamla-
nan ve teslimine yaklaşılan
ANKA ile ilgili bilgi alan
Şahin, Rotorlu İnsansız Hava
Aracı R-İHA'daki son geliş-
meleri öğrendikten sonra,
TUSAŞ mühendisleri tarafın-
dan tasarlanan Türk Başlan-
gıç ve Temel Eğitim Uçağı
HÜRKUŞ üzerinde inceleme-
ler yaparak detaylı bilgi aldı.
Daha sonra tesislerde bulu-
nan Uçuş Kulesi'ne çıkarak,
TUSAŞ'ın ana yüklenicisi ol-
duğu T129 ATAK helikopteri-
nin gösteri uçuşunu izledi.

Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad Bayar

İçişleri Bakanı 
İdris Naim Şahin 

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ve 
Thales Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierre Eric Pommellet





Atatürk’ün, Avrupa’ya “Kıvılcım” olarak gönderip 
“Alev” olarak geri dönmelerini istediği öğrenciler!
İnsanlığın çağdaşlaşması sürecinde, eğitimi çağdaş düzeye ge-
tirmenin bir zorunluluk olduğu; eğitimi çağdaş seviyeye geti-
rilmeden, bir devletin ve toplumun çağdaşlaşmasının mümkün
olmadığı bir gerçektir.
Tanzimât’tan itibaren başlayan Meşrutiyet ile devam eden dö-
nemde de çağdaşlaşmanın temel aracı olarak eğitim görül-
müş; eğitimde hangi ülke en ileri seviyedeyse eğitimin
doğrudan oradan alınmasına önem verilmesi yaklaşımı, Cum-
huriyet döneminde de sürdürülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile girilen hızlı kalkınma dö-
neminde de bir yandan “Türk Devrimi” olarak anılacak yenilik
hareketlerinin halk tarafından benimsenmesine odaklanılır-
ken diğer taraftan da Türk halkının, özellikle Türk gençliğinin,
aydınlanması ve çağdaşlaşmasına yönelik yeni ufuklar açıl-
mıştır.

“Her şeye rağmen kesinlikle bir aydınlığa doğru 
yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız 
aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil,
bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde
sırf vatan ve gerçek aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya 
çalışan bir gençlik gördüğümdür.”

Mustafa Kemal, 1918 (Ruşen Eşref Onaydın, Atatürk’ü Özleyiş, s.17)

Eğitimi Türk ulusunun topyekûn kalkınması ve çağdaşlaşma-
sında çekici bir gücü olarak gören yüce önder Atatürk’ün iste-
ğiyle 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk İcra Vekilleri
Heyeti’nin 9 Mayıs 1920 tarihli hükümet programında, eğitimin
çağdaş ve milli hale getirileceği belirtilmiştir.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş öğretim ve eğiti-
min her alanındaki yetişmiş eleman ihtiyacının, kendi kişisel
maddi gücü ve olanakları yeterli olmayan; ancak seçilen yete-
nekli öğrencilerin belirlenen branşlarında yükseköğrenim için
Avrupa’daki okullara gönderilmesiyle eğitimciler, felsefeciler,
hukukçular, ekonomistler, sanatçılar yetiştirilmesi hedeflen-
miştir.
Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kanununun 3 Mart 1924 ta-
rihinde kabul edilmesi ile Türk Eğitimi milli, lâik ve çağdaş bir
hale getirilmeye çalışılmış, ardından genel ve mesleki eğitimin
geliştirilmesi için “yeni eğitim politikaları” belirlenmesi konu-
sunda;
n Yurt dışından davet edilen J. Dewey, Kühn, Juhn gibi 

yabancı eğitimcilerin,
n Ali Yar, Cevad Dursunoğlu, H. Fikret Kanad, 

Ali Haydar Taner, Hıfzırahman Raşit Öymen, 
Fuad Gündüzalp ve İsmail Hakkı Tonguç gibi Avrupa’da 
eğitim görerek 1910 yılında ülkemize geri dönen 
Türk eğitimcilerin,
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Türkiye’de, 
Endüstrinin 
Gelişiminde 

İz Bırakanlar:
Türk Tayyare

Cemiyeti 
ve Avrupa’ya

Gönderdiği
Tayyare 

Mühendisliği 
Öğrencileri ve

Makinist 
Stajyerler

Bu makalede, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşu aşamasından itibaren, 

Türk ulusunun topyekûn kalkınması 
ve çağdaşlaşmasında çekici güç ve 

etkili bir araç olan eğitim alt yapısının
oluşumu ve bu oluşuma paralel olarak

Türk Tayyare Cemiyeti tarafından, 
ulusal havacılığın ihtiyacı olan yetişmiş

ve nitelikli elemanlar olmaları için 
Avrupa’ya gönderilen ilk tayyare 

mühendisliği öğrencileri ve 
makinist stajyerler anlatılmaktadır.

Can EREL* / c.erel@savunmahaber.com
*Uçak Mühendisi



fikirlerinden yararlanılmaya çalışılmıştır. Ancak, çağdaş öğre-
tim ve eğitimin her alanında yetişmiş eleman sıkıntısı, çok açık
olarak görülmüştür.
Öğretim Birliği kanunuyla planlanan “yurt dışı eğitimi uygula-
ması”, Maarif Vekâleti tarafından, 29 Ekim 1924’te kararlaştı-
rılır. Bu kapsamda, yapılan ilanlar sonrası, Dârülfünun Emini
İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun başkanlığında kurulan jüri tara-
fından, Ağustos 1925’te uygulanan konkur (sınavlı seçim) so-
nucunda, 22 öğrenci, yükseköğrenim için Almanya, Fransa ve
Belçika’ya gönderilmiştir.
Sınavı kazanarak Avrupa’ya gönderilen öğrencilerden Ord. Prof.
Dr. Sadi Irmak, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun,
10 Kasım 1983 günü düzenlediği, Atatürk’ü Anma Günü’ndeki
"Atatürk’ü Anmak" başlıklı konuşmasında şunları söylüyor:
“…benim İstanbul Üniversitesi’nde talebe bulunduğum 
sırada bir ilân görüyoruz:
‘Avrupa’ya talebe gönderilecektir.’
Allah! Allah!
Daha Lozan yapılmış ama, tasdik olmamış… Memleket 
her köşesinden, bucağından kanıyor… Harabe içinde… 
Yunan tahrip etmiş. Birinci Cihan Harbi’nin tahribatı 
devam ediyor…
Tam bu sırada lüks gibi gelmesi düşünülebilen bir şey, 
Avrupa’ya talebe…

Gidelim bari kaderimizi deneyelim. İşte Necip Fazıl, 
Burhan Ümit’lerle beraber, o yüzelli kişi arasından onbir kişi
seçilmişiz.
Nereye gideceğimizi bize sordukları zaman, dedik ki:
‘Hükümet nereyi isterse!’ Bilhassa Atatürk acaba bir şey 
ister mi? Benim, naçizane adımın kenarına, 
“Berlin Üniversitesi’ne gitsin” diye yazmış. Artık başka yer 
hatıra gelebilir mi? Yola çıkacağım. O zaman uçak filan yok…
Trene binmek üzere Sirkeci’ye gittim. Bir müvezzi benim
adımı “Mahmut Sadi”yi filân arıyor. Bir telgraf. Atatürk’ten 
bir telgraf: ‘Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum; 
alevler olarak geri dönmelisiniz!’
Şimdi gel de haylazlık et bakalım!
…”

Felsefe Eğitimi
Paris, Fransa

Cemil Sena Ongun  

Naci Mehmet Ecer  

Burhan Toprak 

Necip Fazıl Kısakürek 

Tabi Bilimler Eğitimi
Berlin, Almanya

Sadi Irmak

Edebiyat Eğitimi
Paris, Fransa

Namdar Rahmi Karatay 

Osman Horasanlı 

Resim Eğitimi
Paris, Fransa

Mahmut Cuda 

Muhittin Sebati

Refik Epikman 

Cevat Dereli 

Şeref Kamil Akdik 

Ali Münip Karsan 

Ali Avni Çelebi

Ratip Aşir

Zeki Kocamemi

Sabiha Ziya Bengutaş

Müzik Eğitimi
Paris, Fransa

Ekrem Zeki Ün 

Ulvi Cemal Erkin

Cezmi Rıfkı Erinç

Beden Eğitimi
Gand, Belçika

Vildan Aşir Savaşır 

Suat Hayri Ürgüplü

1925 yılında yapılan konkur sonucunda belirlenen, Avrupa’da yurt dışı eğitimine gidecek gençlerimiz



İlk Sanayi Kongresi’nde ülkede
özel sektörün bulunmadığı
tespit edilince, Batılı devletler
gibi çağdaşlaşarak kalkınma
yönünde sanayileşmenin dev-
let eliyle başlatılmasına karar
verilmiştir. Bu yönde kurulan
Kamu İktisadi Teşekkülü
(KİT)’lerin yönetici ve nitelikli
eleman ihtiyacı da Maarif Ve-
kaleti’nin kullandığı yöntemle
karşılanmış ve bu yönde yapı-
lan öğrenci seçimleri, bu
kurum ve kuruluşlar adına,
Maarif Vekaleti tarafından ya-
pılmıştır. Zaman içinde beledi-
yeler de bu uygulamadan
yararlanmıştır.
Yurt dışı eğitimi uygulamasının
detayları, 08.04.1929 tarihinde
yürürlüğe giren 1416 sayılı
“Ecnebi Memleketlere Gönde-
rilecek Talebeler Hakkında” düzenlenen kanun kapsamına
alınmış; başta Fransa ve Almanya olmak üzere Belçika, İsviçre
ve İngiltere’ye öğrenciler gönderilmiştir. Bu uygulamaya, İkinci
Dünya Savaşı döneminde bir süre ara verilse de savaştan
sonra, Avrupa ülkelerine ABD ve Kanada’nın da eklenmesiyle
devam etmiştir.

Ulusal Havacılığımızda Türk Tayyare Cemiyeti
Eğitim kavramının; bilgisizliği giderme, milli eğitim, bilim, öğ-
retmen ve kültürü içerdiğine; eğitimde yenileşmenin de ulusal
birliğin ve lâik toplumun temeli olduğuna inanan ve Türkiye'nin
geleceğinde, savunmada ve kalkınmada havacılığın gerekliğini
gören Atatürk, beklentisini;
"Türk göklerinin Türk imali uçaklarla Türk gençliği 
tarafından korunması… İstikbal göklerdedir!.."
deyişi ile ifade etmiştir.
Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve iç isyanların yoğunlaştığı dö-
nemde önemli katkısı görülen; ancak dışa bağlı olmanın etki-
leri acı ve kan ile öğrenilen havacılık alanı, toplumun
çağdaşlaşması sürecinin önemli aşamalarından biri olarak be-
lirlenmiştir.
Diğer taraftan, ulusal havacılığın geliştirilmesi için, Avrupa ha-
vacılığını incelemek üzere Kuva-yı Havaiye Müfettiş-i Umumisi
Erkan-ı Harp Miralay Muzaffer Bey (Ergüder) başkanlığında,
Vecihi Bey’in de görev aldığı heyet,
n 28 Aralık 1923 günü başlayan Fransa ziyaretinde; 

C.A.M.S., Farman, Bleriot, Potez, Breguet, De Veüvatin 
ve Hanriot tayyare fabrikalarını; Renault, Loren, Gnomm 
et Rohn, Hispano-Süviza, Farman ve Breguet motor 
fabrikalarını; havacılık okullarını,

n 1 Şubat 1924 günü başlayan İtalya ziyaretinde; Savoya, 
Balila, Ansaido, Hat tayyare fabrikalarını; İzotta-Fraskini
motor fabrikasını; havacılık okullarını,

n 19 Şubat 1924 günü başlayan Almanya ziyaretinde; 
Junkers ve Rohrbach tayyare fabrikalarını,

n 26 Mart 1924 günü başlayan İngiltere ziyaretinde; 
Havilland tayyare fabrikasını; Napier & Son, Rolls-Royce, 
Siddeley-Deasy motor fabrikalarını; havacılık

(makinist mektebi, pilot mektebi, rasıt mektebi, 
hava akademisi) okullarını,

incelemiş, bu tesislerde üretilen tayyarelerin uçuşlarını izle-
miştir. Ziyaret edilen fabrikaların, yapılacak ortaklıkla Türki-
ye’de tayyare fabrikası kurmak fikrinde oldukları tespit
edilmiştir. Yapılan inceleme ziyaretlerinin sonucunda, heyet
başkanı tarafından düzenlenen ve hedef alınmış seviyede ulu-
sal havacılığa ulaşmak için, iki yıl içinde, kesintisiz 25 milyon
lira harcanması gerektiğini belirten hava savunma programı,
1924 yılı Haziran ayı içinde, devlet makamlarına sunulmuştur.
Bu seviyede bir mali kaynağın, bütçeden alınarak askeri hava-
cılığa tahsis edilmesinin olanaksız görülmesi nedeni ile bir özel
kurumun, havacılığı bütün millete kucaklatması, milletin cö-
mertliğinden ve vatanseverliğinden de yararlanarak, bu mali
kaynağın oluşumuna milletin katkısının sağlanması planlan-
mıştır.
Cumhuriyet'in kurulmasını izleyen yıl, ülkenin ekonomik yaşa-
mını canlandırmada etkili olacağı düşünülerek 1924 yılında ku-
rulan Türkiye İş Bankası'nın Genel Müdürü Mahmut Celal Bey
(Bayar) ve arkadaşları tarafından, havacılığa eğilecek bir şirket
kurulması gündeme getirilmiştir ve bu tasarı İcra Vekilleri He-
yeti kararnamesi haline dönüştürülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
Adet: 1228
Tayyarecilik muamelatıyla iştigal etmek üzere 20,000 lira
sermaye ile ve 99 sene müddetle İş Bankası Müdür-i 
Umumisi İzmir Mebusu Mahmut Celal Bey ve rüfekası 
tarafından teşkiline teşebbüs olunan "Tayyarecilik Tetkikat
Türk Anonim Şirketi" nizamname-i dahili layihasının 
bit-tetkik muvafık olduğu ve tesisat-ı lazımeyi haiz bulunduğu
ve sermayenin tamamı taahhüt edildiği cihetle tasdiki Ticaret
Vekalet-i Celilesi'nin 7 Kanunuevvel 340 tarih ve Ticaret 
Müdüriyeti 7950/5480 numerolu tezkeresiyle vaki teklif 
üzerine İcra Vekilleri Heyeti'nin 7.XII.340 tarihli içtimamda
kabul olunmuştur.

7.XII.340 (1924)
Türkiye Reisicumhuru ve İcra Vekilleri Heyeti
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Atatürk’ün desteği ile Türk milletinin cömertliğinden ve vatan-
severliğinden yararlanarak oluşturulacak bir mali kaynakla
Türk havacılığına personel ve malzeme desteğini sağlamak,
askeri havacılığa bir kaynak olacak Türk sivil havacılığını oluş-
turma teklifi kabul edilen Bolu Mebusu Cevat Abbas Bey
(Gürer) tarafından belirlenen kurucular ile 16 Şubat 1925 günü
bir kongre toplanmıştır. Kongrede, reisliğine (başkanlığına)
Bolu Mebusu Cevat Abbas Bey’in ve ikinci başkanlığına da Rize
Mebusu Fuat Bey (Bulca)’nın getirildiği Türk Tayyare Cemiyeti
(T.Ta.C.), aynı gün kurulmuştur.
Koruyuculuğunu Türkiye Reisicumhuru ve fahri başkanlığını
Başvekilin üstlendiği T.Ta.C.nin kuruluş haberini veren gaze-
telerde,
"Büyük Millet Meclisi Yardımın Alemdarlığını Deruhte Etmiştir"
başlığı, halk arasında cemiyetin devlet desteğine sahip oldu-
ğuna ilişkin kuşku bırakmamıştır.
Atatürk, T.Ta.C.nin 15 Mayıs 1925’deki açılış töreninde;
“… İstikbal göklerdedir; çünkü göklerini koruyamayan 
milletler yarınlarından asla emin olamazlar…
Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seviyede, 
gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın.
Ey Türk Genci!
Kısa zamanda gökte seni bekleyen yerini alacaksın.”
diyerek ulusa havacılıktaki hedefini göstermiştir.

T.Ta.C.nin kurumsal olarak gelişebilmesi için gereksinim duy-
duğu parasal destek için, devlet de kısa sürede olanaklar ya-
ratmaya başlamış,
n Cevat Abbas Bey kuruluş törenindeki söyleviyle valilikleri,

halk arasında kampanyalar başlatarak illerin adını taşıyan
uçaklar satın almaya yönlendirmiş,

n Ağustos 1925’te yayınlanan İcra Vekilleri Heyeti kararnamesi
ile T.Ta.C.nin, Cemiyetler Kanunu'nun 17. maddesi 
çerçevesinde kamuya yararlı dernek haline getirilmesiyle
vergi ödeme yükümlülüğünden kurtarılması sağlanmıştır.

Bu gelişme, basında,
"Türklük Kuva-yı Havaiyeye Ehemmiyet Veriyor"
başlığı ile yer alarak halka duyurulmuş; T.Ta.C. faaliyetlerinde
basının kalıcı desteğini sağlamak amacıyla yayın yapan gaze-
telerin baş yazarlarına da kurucu üyelik verilmiştir.
Çağdaş öğretim ve eğitimin her alanında hissedilen yetişmiş
eleman sıkıntısı, bu faaliyetlerde de hissedilmeye başlamıştır.
T.Ta.C. kadrosu oluşturulurken, aynı zamanda öncelikli projeleri
belirleyerek hayata geçirmek üzere, model alınabilecek uçuş
okullarını ve teknik okulları inceleyip, kurulacak olan uçuş oku-
luna uçak almak amacı ile bir Avrupa ziyareti planlanmıştır.
T.Ta.C Başkanı Cevat Abbas Bey başkanlığındaki 4 kişilik he-
yetin, 5 Temmuz-2 Eylül 1925 tarihleri arasında gerçekleştir-
diği Avrupa inceleme gezisine de Vecihi Bey katılmıştır. Bu
ziyaretler sırasında yapılan anlaşmalarla yedek malzemelerle
birlikte, 17 uçaklık bir alım yapılmıştır. 13 Ağustos 1925 günü
toplanan T.Ta.C. İdare Kurulu Heyeti;
“T.Ta.C., toplanan bütün bağışları, Erkanı Harbiye-i Umumiye
Riyaseti Celilesi (Genelkurmay Başkanlığı) tarafından tespit
edilecek program dahilinde sarf edilmek üzere emre hazır bu-
lunduracaktır.
Müdafaai Milliye Vekaleti (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından
bu hususta bildirilecek isteklerin dahi Erkanı Harbiye-i Umu-
miye Riyaseti Celilesi’nin onayına uygun olması lazımdır.”
kararı almıştır. Bu karara göre; T.Ta.C.nin milletten toplayacağı

parayı, Erkanı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Celilesi’nin göste-
receği şekilde, Kuva-yı Havaiye Müfettiş-i Umumisi ihtiyacına
sarf etmesi kararlaştırılmıştır.

T.Ta.C. Merkez İdare Kurulu Heyeti’nin, 28 Eylül 1925 günü ver-
diği toplu istifadan sonra, T.Ta.C. Kongresi, 19 Ekim 1925 günü
toplanarak;
n Yeni bir Merkez İdare Kurulu Heyeti’nin seçilmesine,
n T.Ta.C.nin eski tasarı ve projelerinin durdurulmasına,
n Çalışma şeklinin değiştirilerek yalnız gelir kaynaklarının 

işletilmesine,
n T.Ta.C.nin tayyare, vasıta ve elemanlarını, Kuva-yı 

Havaiye Müfettiş-i Umumisi emrine vermesine,
n Nizamnamesinin birinci maddesinde yazılı şartlar gereğince

yapılması ön planda bulunan havacılık işleriyle ilgili hiçbir
girişimde bulunmamasına,

karar verilmiştir.
T.Ta.C. faaliyet kapsamında belirlenen bu değişim sonrası,
gelir kaynaklarının işletilmesine odaklanan T.Ta.C. üzerindeki
Erkanı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Celilesi etkinliği artmış,
Kuva-yı Havaiye Müfettiş-i Umumisi ihtiyacı olacak yetişmiş ve
nitelikli tayyare mühendisi ve makinistlerin yetiştirilmesi ön-
celik kazanmıştır.
T.Ta.C. bu kapsamda;
n Tayyarelerin uçuş öncesi/sonrası kontrolünden bakım 

ve onarımına kadar uzanan sorumlulukları yüklenecek, 
görevleri yerine getirecek teknik personeli eğitmek üzere;
İstanbul, Yeşilköy'de, 23 Nisan 1926 günü açılan "Tayyare
Makinist Mektebi"ni kurmuş ve öğrencilerini, basın yoluyla
yapılan duyuru sonrası yapılan sınavla seçmiştir.

n Tayyare Makinist Mektebi’nin açılışından dört gün sonra 
yapılan yönetim kurulu toplantısında, tayyare mühendisi 
ihtiyacının yurt dışı eğitimi uygulaması kapsamında 
karşılanması kararlaştırılmıştır.
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Selahattin Reşit (Alan) Efendi 





T.Ta.C.nin 
Yurt Dışı Eğitim 
Faaliyetleri
T.Ta.C. tarafından, Kuva-yı Ha-
vaiye Müfettiş-i Umumisi ihti-
yacı olacak yetişmiş ve nitelikli
tayyare mühendislerinin yurt
dışı eğitimi uygulaması ile ha-
zırlanması amacı ile öğrenci-
lerin seçilmesi, takip edilecek
kurallar ve öğretimin tamam-
lanması sonrası mecburi hiz-
metlerine yönelik esasları
kapsayan “Türk Tayyare Ce-
miyeti tarafından Tayyare Mü-
hendisliği Tahsili için
Avrupa’ya Gönderilecek Tale-
belere Mahsus Talimatname”
hazırlanmıştır.
Bu talimatnamede de KİT ve
belediyelerin yönetici ve nitelikli
eleman ihtiyacının yurt dışı eği-
timi ile karşılanmasında kabul
edilen yöntem esas alınmış ve
seçilen ilk öğrenciler;

n Ali fen tahsilini bitirmiş,
n Fransızcası çok kuvvetli,
olacak şekilde Mühendis Mekteb-i Ali’sinin birinci devresini bi-
tirenler arasında, Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen kon-
kur sonucunda belirlenmiştir.
Bu talebe talimatnamesinin eğitim sırasındaki uygulanmasın-
dan ve durum takibinden T.Ta.C. merkezine karşı sorumlu
olan,
n Kadri Efendi,
n M. Nedim Efendi,
n İ. Ethem Hamdi Efendi,
sırası ile Paris’teki T.Ta.C. Talebesi Murakıbı olmuştur. T.Ta.C. ta-
lebesi murakıpları, zaman içinde beliren bazı zorlukların aşılma-
sında, T.Ta.C. Reisi adına sorumluluklar almış ve idari-mali
görevler üstelenmiştir. Bu ilk uygulamaları, Maarif Vekâleti adına
Talebe Müfettişi olarak, S. Zeki Efendi Fransa'da; M. İzzet Efendi
de Almanya'da yaptıkları okul ziyaretleri ile denetlemiştir.
Yapılan programa göre; École Supérieure D’Aéronautique 
(Tayyare Mühendislik Mekteb-i Alisi) için seçilen öğrenciler;
n Fransızca lisan ve ilmi bilgilerinin kuvvetlendirilmesi için 

bir sene ihzari (hazırlık) mektebine (École Préparatoire)
devam ettirilmiş,

n Hazırlık sınıfından sonra, iki yıllık École Supérieure 
D’Aéronautique programlarına ilk yıllarda doğrudan 
yerleştirilmiştir. (Ancak École Supérieure D’Aéronautique’in
1930 yılından itibaren Fransa Hava Nezareti emrine 
verilmesi ile mektebin 50 kontenjanı Fransız öğrencilere 
ve 10 kontenjanı yabancı öğrencilere ayrılmış ve düzenlenen
yazılı ve sözlü giriş imtihanı ile yeterliliği tespit edilen 
öğrencilerin kabul edilmesine başlanmıştır. Bu nedenle
1929 yılı sonunda gönderilen yedi öğrenciden sadece ikisi 
bu kabulü almış, diğer beşi için,
l Özel lisan öğretmeni ve lisan kursları ile Fransızca,
l Matematik yoğun program uygulayan bir liseye

(Lycée Louis-Le-Grande) kayıt ettirilerek akademik,
gelişimleri sağlanmış, bu desteklerle gelişen öğrenciler, takip
eden yıllarda sınavı kazanacak hale gelmiş veya geri dönmek
zorunda kalmışlardır.)
n École Supérieure D’Aéronautique’ten mezun olan öğrenciler;

l Avions Hanriot, Caudron, Lorraine, BMW, 
AeroDinamica-Göttingen gibi ilgili ülkelerdeki gelişmiş 
havacılık kuruluşlarının tasarım, mühendislik ve üretim 
süreçlerinde yaklaşık 8 ay süren uygulamalı fabrika 
stajlarını,

l Yeterliliklerine göre; Morane-Saulnier (Aeroplanes 
Morane-Saulnier, Société Anonyme de Constructions 
Aéronautiques) gibi askeri pilotaj brövesi de verebilen 
bir pilotaj okulunda yaklaşık 7 ay süren pilot bröve 
eğitimlerini,

tamamladıktan sonra yurda dönmüşlerdir.
Zaman içinde kısmen veya tamamen bu program dışına çıkan
öğrenciler de dikkate alındığında, 1930 yılında, bu program kap-
samında öğrenim gören 18 öğrenci olmuştur. Bu öğrenciler, son
sınıftayken ve/veya stajları devam ederken, Müdafaai Milliye Ve-
kâleti tarafından dosyaları ile beraber devralınmışlardır.
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T.Ta.C. tarafından Tayyare Mühendisliği 
Tahsili içinAvrupa’ya Gönderilecek 
Talebelere Mahsus Talimatname
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Fikret Çeltikçi Efendi Ertuğrul (Esat) Efendi Ağazade Alâettin Efendi Burhanettin Efendi 

Selahattin Reşit (Alan) Efendi ve M.M.V.1 Tayyaresi





Ulusal Havacılığımızın “Kıvılcımları”
T.Ta.C. tarafından tayyare mühendisi olmak üzere 1926’da se-
çilen ilk partide yer alan;
n Selahattin Reşit (Alan) Efendi,
n Mustafa oğlu Şerafettin Efendi,
n Fethi oğlu Kudret (Mavitan) Efendi,
n Mithat oğlu M. Nami Efendi,
n Hakkı oğlu Burhanettin Efendi,
Paris’teki École Supérieure D’Aéronautique mektebine; takiben se-
çilen Ağazade Alâettin Efendi de Altenburg-Almanya’daki Mühendislik
Mektebine (Ingenieurschule Altenburg/Thüringen) gönderilmiştir.
T.Ta.C.nin Avrupa’da tayyare mühendisi yetiştirme programı,
n 1927 yılında,

l 11 Mayıs günü,
Ë Esat oğlu Ertuğrul Efendi,

Technische Hochschule Berlin, Berlin-Almanya’ya,
l 1 Kasım günü,

Ë Mustafa oğlu M. Burhan Efendi,
Ë Cezmi oğlu Mustafa Cemali Efendi,
Ë Ahmet Hamdi oğlu Vehbi Cemal Efendi,

École Supérieure D’Aéronautique, Paris-Fransa’ya,

n 1929 yılında,
l 1 Ekim günü,

Ë Hüsnü Faik oğlu Nejdet Efendi,
Ë Hulki Rıza Efendi,
Ë Zeki oğlu M. Muammer (Aksan) Efendi,
Ë Tevfik oğlu Münim Efendi,
Ë Tevfik oğlu Fikret Çeltikçi Efendi,
Ë Sabri oğlu Selahattin (Beler) Efendi,
Ë Salih oğlu Cahit Efendi,

École Supérieure D’Aéronautique, Paris-Fransa’ya,
l 20 Kasım günü,

Ë Rıza oğlu Haldun Efendi,
Ë Cemaleddin oğlu Kamil Efendi,

Ingenieurschule Weimar (Technikum Weimar), Almanya’ya,
gönderilerek devam etmiştir.

T.Ta.C. Makinist Staj Programı
Tayyare Makinist Mektebi’nin, 14 Haziran 1927'de ilk ders yılının
sona ermesi sonrası, 5 Temmuz 1927 günü düzenlenen diploma
töreninde mezun olan 85 öğrencisi içinde en yetenekli bulunan
9 öğrenci de tayyare ve tayyare motoru sahalarında uçuş ön-
cesi/sonrası kontrolü ile bakım ve onarım görevlerinde yetişti-
rilmek üzere Fransa’daki havacılık kuruluşlarına gönderilmiştir.
n Tayyare sahasında,

l Bekir oğlu Pulat Efendi,
l Sıdkı oğlu Can Efendi,
l Mehmet oğlu Kemal Efendi,
l Sami oğlu Emin Efendi,

Avions Hanriot Mektebi, Bourges ve Romilly’deki tamir merkezlerinde,
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Uçak Fabrikası Yöneticileri:
Soldan Sağa: Orhan Ölmez
(Uçak Fabrikası Müdürü 3.),
Enver Eke (Motor Fabrikası
Dökümhane Şefi), Necati
Alper (Uçak Fabrikası İmalat
Şefi), Saffet Müftüoğlu (Etüd
Büro Kısım Şefi), Selahattin
Beler (Uçak Fabrikası Müdürü
2.), Cemal Eringen (Etüd Büro
Kısım Şefi), Fikret Çeltikçi
(Motor Fabrikası Müdürü),
Yavuz Kansu (Uçak Fabrikası
Müdürü 4.), Adı belli değil.

Motor Fabrikası Yöneticileri:
Soldan Sağa: Suphi Özoran, Ömer Çiftçi,
Prof. Belkovski (Motor Fabrikası Etüd
Büro Şefi), Fikret Çeltikçi (Motor Fabrikası
Müdürü), Hulusi Arcan (Kontrol Şefi), 
Fahittin Gürbüz (Motor Fabrikası Teknik
Atelye Şefi).
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Selahattin Reşit (Alan) Efendi’nin tasarımı olan tayyare ile İnönü’de şehit olduğu kaza



n Tayyare Motorları sahasında staj görmek üzere,
l Ali oğlu Ulvi Efendi,
l Tahir oğlu Orhan Efendi,
l Halim oğlu Gani Efendi,
l Mustafa oğlu Tarık Efendi,
l Hayrettin Efendi,

Avions Hanriot Mektebi ve Jupiter Fabrikası’nda,
ustabaşı olarak pratiklerini ilerletmişlerdir. Bu öğrenciler de tay-
yare mühendisliği öğrencileri ile aynı yöntemle takip edilmiştir.
Ulusal havacılık endüstrisinde gelişim ve çağdaşlaşma beklen-
tisi ilgili Avrupa’ya “kıvılcım” olarak gönderilen ve zamanın en
iyileri olarak belirlenen havacılık okulu ve şirketlerinde yetiş-
tirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tayyare mühendislerinin

çoğu, “alev” olarak ülkemize dönerek ulusal havacılık sanayi-
mizin ve eğitim kuruluşlarımızın gelişmesinde sorumluluk al-
mıştır; bazıları ise “volkan” olmuştur… Ancak, benzer pek çok
örnekte olduğu gibi, pek çok zorlukla mücadele eden bu öncü
mühendislerin değerli hatıralarına hak ettikleri vefa yeterli se-
viyede gösterilememiş; hatta adları kısa sürede unutulmuş ve
izleri silinmeye yüz tutmuştur.
Günümüz Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisleri (UHUM)’nin
öncüleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk “tayyare mühendisleri”;
hava aracı bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinde her sevi-
yede görev alan teknik personelin öncüleri “makinistler”; ruh-
larınız şad olsun; tüm değerli arkadaşlarınız ve öğrencilerinizle
beraber ışıklar içinde uyuyun.

NOT: Bu araştırma sırasında elde edilen bilgiler, uçak mü-
hendisleri ile ilgili yakın zamanda yaşanan ancak zaman içinde
unutulmaya yüz tutan bir başka uygulamayı da hatırlatmıştır:
Özellikle savunma havacılığında yoğun ambargonun yaşan-
dığı 1974 sonrası yıllarda, “Kendi Uçağını Kendin Yap!” kam-
panyası ve bu kampanyanın uygulamalara yansıdığı
dönemler olmuştur.
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (THKGV)’nın
Genel Müdürü (E) Hv. Tümg. Sırrı Korcum yönetiminde de
bu slogana uygun görev yapılmaya gayret edilmiştir.
O sıralarda, Türkiye'de;

n Havacılık sanayisinin kurulmasında,
n Gerek Türk Hava Kuvvetlerimizin gerekse sivil 

havacılığımızın dışa bağımlılık oranının 
azaltılmasında,

n Gerekli yerlerde teknoloji transferinin yapılmasında,
n Bakım onarım ve adaptasyon işlerinde yüksek verimin 

elde edilmesinde,
en başta gelen sorunlardan birinin de bu alanlarda yetişmiş
ve nitelikli insan gücü yetersizliği olduğuna inananların ini-
siyatifinde, THKGV'nin kuruluş amaçlarına uygun biçimde,
bu gereksinmeye katkıda bulunmayı kararlaştırılmıştır. Yıl-
lar sonra, bir kez daha bu amaçla, THKGV ve TÜBİTAK ortak
yönetiminde belirlenen süreçte, uçak mühendisliği alanında
yükseköğrenim yapacak öğrencilerin seçilerek burs desteği
ile yetiştirilmesi gerçekleşmiş; seçilen 11 öğrenciye burs ve-
rilmiştir.
İlgili haber de THKGV’nin Kartal adlı yayını ile duyurulmuştur.
Seçilen; Necdet Şentürk, Tahir Gökçen, Emin Kurtoğlu, Yük-
sel Gür, Sinan Uluvar, Musa Gül, Can Erel, Nurcan Akgören,
Sabri Çetinkunt, Şaban Akman, Ali Kemal Yazıcı isimli öğ-
rencilerin tamamı, 1978 yılında, üniversite seçme sınavında
Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci kabul eden İTÜ Makine

Fakültesi “Uçak Mühendis-
liği Bölümü” öğrencileridir
ve ilk gününden itibaren
Prof. Dr. Cahit Çıray'ın koor-
dinesinde öğrenime başla-
mışlardır.
Geçen zaman içinde, bazıları mezuniyetleri sonrası bir
süre TUSAŞ ve TUSAŞ'ın ortak olduğu ve/veya iştiraki
olan (TAI ve TEI gibi) savunma havacılığı kuruluşlarında
çalıştıktan sonra ve bazıları da öğrenimleri sırasında, ha-
vacılık sistemi dışına çıkmayı tercih etmişlerdir. Her birisi
de adeta yaşanmış zorlu seçim sürecinin sonucunun
doğruluğunu kanıtlarcasına, şu anda görev yaptıkları en-
düstri kollarındaki işyerlerindeki başarıları ile tanınıyor!
Çoğu da mezuniyetleri sonrası lisansüstü eğitimleri için
gittikleri ülkelerde, yurt dışında yaşamaktadır.
Bu girişimi düşünen, coşku ile hayata geçiren büyüklerimi
ve görev yaptıkları sektörlerde birer yıldız haline galen
uçak mühendisi arkadaşlarımı saygı ile anıyorum… 69
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Yeni Denizcilik İhracat
Stratejisi, 2011 yılında, İn-
giltere’nin denizcilik sek-

törünün büyümesi ile ilgili
açıklanan stratejide ortaya
konan yıllık yüzde 4’lük büyüme
ve 2020 yılında 25 milyar sterlin-
lik brüt katma değer yaratma
hedeflerine, ihracat ile nasıl hiz-
met edilebileceğini ortaya koyu-
yor. İngiltere Ticaret ve Yatırım
Kurumu (UK Trade & Invest-
ment / UKTI) tarafından, endüstri
ile iş birliği içerisinde hazırlanan
Denizcilik İhracat Stratejisi, aynı
zamanda, İngiltere Başbakanı
tarafından konulan; 100.000 fir-
manın daha ihracat yapan firma
kategorisine yükselmesi hede-
fine de katkıda bulunmayı amaç-
lıyor. Tüm bu hedeflere ulaşmak
için çıkılan yolda, sektörün mev-
cut büyüklüğü ise 360.000’den
fazla çalışan ve 19 milyar sterlini
aşan brüt katma değer olarak
veriliyor.
Strateji belgesi, denizcilik sek-
törünü 4 pazar alanı olarak ele
alıyor:
n Bot ve yatların bulunduğu

eğlence ve hobi pazarı,
n Gemi inşasını, bakımını,

tamirini ve ilgili servisleri 
içeren ticari gemi pazarı,

n Petrol ve doğal gaz 
platformları ile rüzgâr
santrallerine yönelik 
hizmetleri içeren enerji
pazarı ve

n Askeri denizcilik pazarı.

Belge, gelecek 10 yılda öne
çıkacak ve yeniliklerin yaşa-
nacağı alanları ise şöyle sıra-
lıyor:

n Çevre koruma ve 
zararlı salınımların 
azaltılması,

n Otonom sistemler,

n Yenilenebilir teknolojiler,
n Güç teknolojileri,
n Elektronik ve veri yönetim

sistemleri.
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İngiltere, Denizcilik Alanında
2020 Hedeflerini Açıkladı

Denizcilik denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden olan İngiltere,
geçtiğimiz yıl, 4 adet yeni nesil askeri ikmal gemisinin Kore
Cumhuriyeti’nde üretileceğini açıkladığında, gemi inşa 
sanayisinin tartışılmasına ve “İngiltere, gemi inşa yeteneklerini
kaybediyor mu?” sorusunun sorulmasına yol açmıştı. 
Tullett Prebon London Bot Fuarı’nda, 14 Ocak’ta bir konuşma
yapan İş ve İşletmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael 
Fallon, İngiltere’nin yeni Denizcilik İhracat Stratejisi’ni 
açıkladı. Bu belgenin de gösterdiği gibi, her şeye rağmen, 
İngiltere, geleceğe umutla bakıyor.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

İngiltere’nin kullandığı 80 m’lik açık deniz karakol botu

Trinidad ve 
Tobago’ya teslim 
edilecek açık deniz
karakol botu, denemeler
sırasında görülüyor.
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İngiltere Gözünü 
Su Üstü Askeri 
Gemilere Dikti
Strateji belgesinin askeri
denizcilik ile ilgili temel tes-
piti, önümüzdeki 10 yıllık
zaman diliminde, dünya do-
nanmalarının hemen hepsi-
nin yeni su üstü platformları
tedarik edeceği ya da baş-
latmış olduğu tedarik proje-
lerine devam edeceği
şeklinde ifade ediliyor. De-
nizaltılar için pazarın daha
dar olduğu; yine de hem su
üstü hem de su altı plat-
formları için İngiltere’nin iyi
bir konumda olduğu vurgu-
lanıyor.
Denizcilik İhracat Stratejisi
kapsamında yapılan talep de-
ğerlendirmesi ve market eği-
limleri analizinde, askeri
denizcilik alanında hedef alı-
nacak ülkeler arasında;
Avustralya, Brezilya, Cezayir,
Endonezya, Hindistan, Ka-
nada, Kore Cumhuriyeti, Ma-
lezya, Singapur, Şili ve
Türkiye yer alıyor. Diğer alan-
larda sıralanan; fakat askeri
denizcilik alanına dahil edil-
meyen ülkeler ise ABD, Çin
ve Hollanda. Analiz sonu-
cunda, askeri denizcilik pa-
zarı ile ilgili yapılan tespitler
şöyle sıralanıyor:
1. Brezilya ve Hindistan, 

öne çıkan ülkeler olarak
önemli bir iş potansiyeli
taşıyor; bununla birlikte,
her iki ülke de askeri 
denizcilik çalışmalarının
mümkün olduğu ölçüde
kendileri tarafından 
gerçekleştirilmesini
hedefliyor.

2. Hedef alınan ülkeler 
üç gruba ayrılıyor:
i. Sayıca az birkaçı yüksek

bütçelere sahip fakat
pazar olarak girmesi 
zor olan ülkeler,

ii. Çoğunluğu, düşük 
bütçelere sahip ve 

ihtiyaçları İngiltere 
tarafından karşılanabilir
ülkeler,

iii.Geri kalanlar ise
makul bütçelere sahip;
fakat özgün geliştirme
yetenekleri yeterli 
olmayan ülkeler.

İngiltere’nin 3. ve 
son grup ülkelere daha
çok odaklanması 
öneriliyor.

3. Küresel olarak 
değerlendirildiğinde, 
askeri denizcilik pazarı,
hacmi sabit kalan, 
arzın talebin üzerinde 
olduğu bir pazar olarak
görülüyor. Su üstü 
platformlarla ilgili yıllık
olarak harcanan, yaklaşık
20 milyar sterlinlik ödeneğin
yüzde 45’i, ABD’den 
kaynaklanıyor.

4. Birçok ülke, kapalı tedarik
süreçleri, ticari kısıtları ve
kararlarını etkileyen siyasi
bağları ile erişimi güç 
pazarlar olarak ortaya 
çıkıyor.

5. Köklü donanmalar, bütçe
kısıtları nedeni ile ihtiyaç
duydukları yeteneklerin
önemli bir bölümünü tedarik
edemiyor. Bu ülkelerin 
askeri gemi inşa sanayileri
ise iç pazarın daralması
karşısında, rotalarını yeni
pazarlara çeviriyor. Fakat
bu yeni pazarlarda da 
Kore Cumhuriyeti gibi
yeni oyuncularla rekabete
girmek zorunda kalıyorlar.

6. Umman ve Yeni Zelanda
gibi ülkelerin, karmaşık 
su üstü harp gemileri 
tedariki konusunda istekli
olduğu değerlendiriliyor.
Bu tür gemilerin 
muharebe sistemleri ise
ABD, AB ülkeleri ya da 
İsrail ve Güney Afrika
Cumhuriyeti gibi 
kaynaklardan tedarik
ediliyor.

www.savunmahaber.com

İngiltere, Brezilya’ya teslim ettiği açık deniz karakol botları sayesinde, bu ülke ile
askeri denizcilik alanındaki ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.



7. İngiltere’nin, ilişkilerinin
iyi olduğu Brezilya, 
Hindistan, Kanada,
Malezya ve Türkiye’ye 
fırkateyn sınıfında gemiler
satma şansı bulunuyor.

8. Brezilya ve Tayland’da 
kazandığı başarıların 
ardından, fırkateyn 
pazarına göre daha dar
olan açık deniz karakol
botu ve korvet pazarında,
İngiltere’nin önemli bir
şansı bulunuyor.

9. Güneydoğu Asya, yerel 
siyasi gelişmeler nedeni
ile özellikle özgün olarak
ya da teknoloji transferi ile
geliştirilecek açık deniz
karakol botları konusunda
güçlü bir pazar olarak 
öne çıkıyor.

10. ABD, Brezilya ve 
Hindistan gibi ülkeler,
sahil güvenlik ihtiyaçları
konusunda güçlü birer
pazar olma potansiyeli 
taşıyorlar.

Başlangıç noktası ve mevcut
durum analizi yukarıdaki gibi
özetlenebilecek strateji belgesi;
devlet ve sanayi faaliyetlerinin
koordinasyonun arttırılmasının
yanı sıra iç pazara yönelik yatı-
rımlar yapılarak, ileride ihraç
edilecek yeteneklerin geliştiril-
mesi ve KOBİ’lerin desteklen-
mesi gibi önerileri de içeriyor.

Strateji 
Gerçekleşiyor mu?
Strateji belgesinin 14 Ocak’ta
açıklanmasının hemen ardın-
dan, 18 Ocak’ta gelen bir haber,
işlerin İngiltere’nin planladığı
gibi gelişebileceğinin bir gös-
tergesi oldu. Her yıl tekrarlanan
Avustralya–İngiltere Savunma
Bakanları Toplantısı sırasında
imzalanan anlaşma kapsa-
mında, iki ülke, donanmalarının
gelecek yıllarda ihtiyaç duya-
cakları fırkateynler konusunda,
İngiltere’nin Tip 26 Küresel Mu-
harebe Gemisi konsepti üzerin-
den çalışmalar yürütecekler.

ÖZEL HABER

İngiltere, Açık Deniz Karakol
Botları Konusunda da İddialı
İngiltere, BAE Systems’ın geliştirdiği 90 ve 80 metrelik açık deniz
karakol botları ile pazarda kendine önemli bir yer edindi. Kendi 
envanterine de aldığı botları, bugüne kadar Brezilya, Tayland ve
Trinidad Tobago’ya satmayı başardı.

Deplasman : 1800 ton
Boy : 90 m
Azami Genişlik : 13,5 m
Azami Sürat : 25 knot
Seyir Siası : 5500 deniz mili
Mürettebat : 70 kişi
Ek Personel : 50 kişi
Seyir Süresi : 35 gün

Deplasman : 1700 ton
Boy : 81,5 m
Azami Genişlik : 13,5 m
Azami Sürat : 20 knot
Seyir Siası : 5500 deniz mili
Mürettebat : 36 kişi
Ek Personel : 20 kişi
Seyir Süresi : 21 gün

90 Metrelik Açık Deniz Karakol
Botlarının Özellikleri

80 Metrelik Açık Deniz Karakol
Botlarının Özellikleri

Tip 26 Küresel Muharebe Gemisi’nin
geçtiğimiz yıl yayınlanan en güncel
kavramsal çizimi.
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Akıllı telefonlardaki GPS özelliği, küçük cihazlarda GPS donanımı bulunmasını bizlere sıradan bir özellik gibi gösterse de 
bu cihazların kablosuz iletişim için tasarlanmış olmasının tasarımcılarının işini kolaylaştırdığını unutmamak gerekiyor.

Boyutları akıllı telefonlarla karşılaştırılabilir büyüklükte olan mikro insansız 
hava araçları gibi sistemlerde ise hâkim bileşenler mekanik parçalar ve 
güç sistemi olduğundan, elektronik bileşenlere kalan yer oldukça küçülüyor. 
Bu tür durumlarda kullanılabilecek GPS donanımı geliştirme konusunda
DARPA ile birlikte çalışan Rockwell Collins, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada,
mikro boyutta osilatör geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların sonucunda
ortaya çıkan osilatörleri başarıyla test ettiğini duyurdu. 
Yapılan denemelerde, sıradan GPS algılayıcılarında 
kullanılanlara göre 30 kat daha küçük olan, 320 kat
daha az güç harcayan ve aşırı titreşim ortamında 
30 kat daha kararlı olan yeni mikro osilatörlerin
kullanıldığı GPS alıcısı ile sinyal alınması ve
sinyalin takip edilmesi işlemleri başarıyla 
gerçekleştirildi. Rockwell Collins, bu osilatörlerin,
GPS sistemlerinin yanı sıra hassas güdümlü
mühimmat ve mikro insansız hava aracı gibi
uygulamalarda da kullanılabileceğini 
değerlendiriyor. (Kaynak: Rockwell Collins)

GPS Donanımı Mikro Seviyeye İniyor

ABD’nin Northwestern
Üniversitesinin 

Kuantum Aygıtlar 
Merkezinde çalışan 
araştırmacılar, hem aktif
hem de pasif modlarda 
çalışabilecek ve bu 
modlarda, aynı görüş alanı
için aldığı görüntüleri 
birleştirerek gösterebilecek
bir kızılötesi kamerayı,
benzerlerinden daha basit
bir tasarımla üretmeyi 
başardı. Optics Letters adlı
akademik derginin 1 Ocak
tarihli sayısında ayrıntıları
yayınlanan çalışma ile 
ilgili, üniversite de
14 Ocak’ta bir haber 
bülteni yayınladı. Aktif 
kızılötesi kameralar, 

görüntü almak istediği
alanı bir kızılötesi ışık 
kaynağı ile aydınlatarak
yakın ve kısa kızılötesi
spektrumda görüntüleme
yapıyor. Pasif kameralar
ise ortamdaki enerjiyi, 
orta ve uzun kızılötesi
dalga boylarında tespit
ederek görüntü oluşturuyor.
Her iki yöntemin de 
kendine göre avantajları
bulunuyor. Bu yöntemleri
bünyesinde entegre eden
kameralar olsa da bunlar
ya iki farklı algılayıcı 
kullanıyor ya da karmaşık
filtrelere ihtiyaç duyuyor.
Ayrıca farklı modlarda 

alınan görüntüleri 
birleştirebilmek için ek 
bir sinyal işleme süreci 
gerekiyor. Araştırmacıların
çalışmasının farkı da bu
noktada öne çıkıyor. 
Aktif ve pasif kızılötesi 
görüntüleme yeteneğini
tek yongada birleştiren
araştırmacılar, bunu, 
indiyum arsenit / galyum
antimonid (InAs/GaSb) 
tip-II düzenli örgü 
(superlattice) yapısının
kuantum özellikleri ile 
oynayarak başardılar.
Yonga, aktif modda 
2,2 µm, pasif modda ise 

4,5 µm dalga boylarında 
görüntüleme yapabiliyor 
ve iki mod arasında 
geçişleri hızlıca 
gerçekleştirebiliyor. 
Bu yapının, kızılötesi 
görüntülemede kullanılan
civa kadminyum telürür
(HgCdTe) tabanlı teknolojinin
yerini alması ve hem 
performans hem de 
maliyet etkinlik 
konularında avantaj 
sağlaması öngörülüyor.
Araştırma, DARPA 
tarafından fonlandı.
(Kaynak: Northwestern
Üniversitesi)

Değişik Kızılötesi Bantları İçin Tek Yonga

Rockwell Collins tarafından yayınlanan basın bülteninde dolaylı olarak bahsedilen,
AeroVironment tarafından geliştirilmiş olan Hummingbird (sinekkuşu) mikro insansız aracı.
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A: SWIR, B: MWIR, C: Lineer Kombinasyon (Görsel, araştırmacıların makalesinden alınmıştır.)

A B
C

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



Suyun dağılmadan, damlacık oluşturarak akmasını
sağlayan hidrofobik (su itici) malzemeler;

enerji, su, ulaşım, inşaat ve tıp alanlarının
yanı sıra savunma ve havacılık 
sektörlerinde de önemli 
teknolojiler arasında yer alıyor.
Fakat mevcut teknolojiler, 
polimer kaplamalara 
dayanıyor ve bu teknolojilerle
oluşturulan yüzeyler, 
sıcaklığa maruz kaldıkça 
aşınıyorlar. Ayrıca bu
kaplamaların fiziksel etkilere
karşı dayanımları da oldukça
düşük seviyede. ABD’nin 
Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü (Massachusetts 
Institute of Technology / MIT)
araştırmacıları, geliştirdikleri 
seramik esaslı hidrofobik malzeme
teknolojisi ile sıcaklığa ve fiziksel etkilere
dayanımı çok daha iyi bir alternatif oluşturmayı
hedefliyor. MIT tarafından 20 Ocak’ta ayrıntıları 
açıklanan, ayrıca Natura Materials akademik dergisinde
yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, nadir toprak 

elementlerini kullanarak oluşturdukları seramiklerin,
hidrofobik özellik gösterdiğini keşfettiler. 

Sıradan seramikler ise hidrofobik 
özelliklerin tam tersi özellikler 

gösteriyor.
Denemelerde kullandıkları 

elementlerin oksit hallerini, 
ergime noktalarına yakın 
sıcaklıklara ısıtarak ve 
onları sıkıştırarak,
seramik haline getiren 
MIT araştırmacıları, 
toplam 14 nadir toprak 
elementinden 13 tanesi ile

yaptıkları denemelerde, 
elde ettikleri seramiklerin 

hidrofobik özellik gösterdiğini
gözlemlediler. Araştırmacıların

denemediği 14. element, radyoaktif
özelliği nedeni ile deneylerin dışında

kaldı. Hidrofobik özellik, nadir toprak 
elementlerinin oksitlerinin doğal niteliği olduğu

için, elde edilen seramikler fiziksel hasar görseler bile 
hidrofobik özellik göstermeye devam ediyor.
(Kaynak: MIT)

Hidrofobik Seramikler Artık Mümkün
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Amerikan Kara 
Kuvvetleri tarafından

2007 yılında, özellikle 
Humvee gibi araçların 
üzerinde makineli tüfek
kullanan nişancılara daha
iyi koruma sağlamak için
geliştirilen OGPK (Objective
Gunner Protection Kit / 
Nişancı Koruma Kiti)’nin
yeni sürümü, sanal 
ortamda test ediliyor. 
Simülasyon teknolojileri ile
ilgili haberlerin sıradan bir
nitelik kazanmaya başladığı
günümüzde, bu haberi 
ilginç kılan ayrıntılar, 
yenilikçi çözümlerle, 
basit bir sistem olarak 
nitelendirilebilecek bir taret
için yapılan kapsamlı 
testlerde yatıyor. OGPK’nın
yeni sürümü, Amerikan
Kara Kuvvetlerinin Picatinny
Askeri Fabrikasında 

geliştirilen Sanal Test 
Ortamı’nda test edildi. Test
ortamında, America’s Army
bilgisayar oyununun sağladığı 
görüntülerin yansıtıldığı bir
alanın ortasına yerleştirilen
OGPK, Irak ve Afganistan’da
muharebe tecrübesi 
kazanmış askerler 
tarafından kullanıldı. 
Testler sırasında, 
nişancıların reaksiyon 

zamanları ölçüldü ve 
nişancı için sunulan 
koruma arttırılırken 
nişancının performansının
nasıl iyileştirilebileceği ile
ilgili çalışmalar yapıldı. 
Nişancılar, 15 dakikalık test
sırasında, 68 ayrı hedefle
karşılaştı. Test ortamının
bulunduğu odanın tavanında
yer alan 9 adet paintball 
silahı ise plastik mermilerle

askerlere yönelik atışların 
benzetimini gerçekleştirdi.
Testlerde, reaksiyon 
zamanlarının yanı sıra 
nişancıların hareketleri de
kaydedildi. Nişancıların
karşı karşıya kaldığı 
senaryolar ise Unreal 
Engine 3.0 video oyunu 
platformu kullanılarak 
hazırlandı. (Kaynak: 
Amerikan Kara Kuvvetleri)
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Bilgisayar Oyunlu Taret Simülatörü

İçinde bulunduğu asimetrik muharebelerin, hep düzenli
ve teknolojik olarak üstün tarafında bulunan ABD, 

DARPA’nın “Yukarı Doğru Düşen Faydalı Yükler” 
(Upward Falling Payloads / UFP) programı ile bu sefer 
asimetrinin diğer tarafında yer almayı hedefliyor. 
DARPA, UFP programı ile ilgili 11 Ocak’ta yayınladığı 
teklife çağrı dokümanında, gemi ve silah sistemlerinin
artan karmaşıklığı ve maliyetinin, Amerikan Deniz 
Kuvvetlerinin ileri operasyon sahalarına gönderebildiği
birim sayısını kısıtladığına dikkat çekerek, programın
amacının, ileri noktalarda, denizin dibinde herhangi bir
destek gerektirmeksizin uzun süre kalabilecek ve ihtiyaç
duyulduğunda deniz yüzeyine çıkarak görev yapabilecek
sistemler geliştirmek olduğunu belirtti. Bu görev 
tanımındaki asimetri ise dünya okyanuslarının kapladığı
alanının yaklaşık yüzde 50’sinin, 4 km’den derin 
olmasından ve okyanus dibine yerleştirilecek sistemlerin
maliyetinin, onları bulmak için harcanacak kaynaklardan
çok daha düşük olmasından kaynaklanıyor. Program ile 
ilgili yayınladığı dokümanda teknik bilgilere de yer veren
DARPA; okyanus dibinde, 6 km’yi aşan derinliklerde 
yıllarca kalabilecek, tüm bu süre boyunca kendisine 
gelecek tetikleme sinyalini bekleyecek ve bu sinyal 
geldiğinde, yüzeye çıkarak, su üstünde ya da havada 
görev icra edecek yükünü bırakacak bir sisteme yönelik
teklifleri değerlendirecek. Sistemin taşıyacağı faydalı yük,
algılayıcılar gibi gözetleme donanımları olabileceği gibi,
karıştırıcı gibi karşı tarafa fiziksel zarar vermeyen 

sistemler de olabilecek. Sistem ile ilgili diğer teknik 
ayrıntılar, teklif verecek firmalarla paylaşılacak. 
UFP’nin 3 ana bileşeni ise DARPA tarafından; faydalı 
yük, bu yükü su altında koruyacak ve gerektiğinde 
su yüzeyine ulaştıracak lançer ve haberleşme alt sistemi
olarak sıralanıyor. DARPA, bu bileşenlerin ayrı ayrı 
geliştirilebileceğini, bunları bir arada ele alan çözümlere
de açık olduğunu belirtiyor. UFP ile ilgili tüm çalışmaların,
ABD’nin 2017 mali yılının 3. çeyreğinde tamamlanması 
hedefleniyor. (Kaynak: DARPA)

DARPA, Asimetrinin
Diğer Tarafına Geçmek
İstiyor
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Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının

koordinasyonunda, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) ile Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) tarafından, 
25 Aralık -11 Ocak tarihleri
arasında gerçekleştirilen, 
2. Ulusal Siber Güvenlik 
Tatbikatı başarıyla 
tamamlandı. Tatbikat, 
11-12 Ocak tarihlerinde 
gerçekleştirilen ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) Kurul

Başkanı Dr. Tayfun Acarer,
TÜBİTAK Başkanı Prof. 
Dr. Yücel Altunbaşak ve
Uluslararası Siber Tehditlere
Karşı Çoktaraflı Ortaklık
(ITU-IMPACT) Başkanı Mohd
Noor Amin’in de katıldığı 
etkinlik ile sonlandı.
Tatbikata, aktif ve gözlemci

sıfatı ile toplam 61 farklı
kamu kurumundan ve 
özel sektör kuruluşundan
katılım sağlandı. 
Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre; 16 gün
süren tatbikatta, port 
taraması, DDoS, web 
güvenliği taraması, kayıt
dosyası analizi, web 
uygulaması denetimi ve 
sosyal mühendislik 
saldırıları gerçekleştirildi.
Kamuoyu ile paylaşılan 
son iki günde ise yazılı 
senaryolar ile dört farklı 
ekibin katılımı ile siber 
güvenlik yarışması 
düzenlendi. Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım,
etkinlikte yaptığı 
konuşmada, 20 Ekim
2012’de Resmi Gazete’de 
yayınlanan “Ulusal Siber 
Güvenlik Çalışmalarının 
Yürütülmesi, Yönetilmesi ve
Koordinasyonuna İlişkin
Karar” çerçevesinde 
oluşturulan Siber Güvenlik
Kurulu’nun, Siber Güvenlik
Strateji Belgesi ile eylem
planını onayladığını 
belirtti ve 2014 yılında 
gerçekleştirilecek tatbikatın,
uluslararası düzeyde 
planlandığı bilgisini 
paylaştı. (Kaynak: BTK, 
TÜBİTAK)

Aralık sayımızda, NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı ve Siber
Koalisyon ile ilgili TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılan 

açıklamada yer alan, “Genelkurmay Muhabere ve Siber 
Savunma Komutanlığı” ifadesi ile Türkiye’de de bir siber 
komutanlık kurulduğu bilgisinin ilk defa resmi olarak dile 
getirildiğini bildirmiştik. Genelkurmay Başkanlığının İnternet
sitesinde, 21 Ocak’ta yayınlanan bir açıklama ile bu konudaki
yapılanmanın varlığı kamuoyu ile paylaşıldı. Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK)’nin kara, deniz, hava ve uzay harekât 
alanlarının yanında yeni bir harekât alanı olan siber ortamda
da yeteneklerini geliştirdiği belirtilen açıklamada, 
"Bu kapsamda; siber tehditleri önleyerek, gelişmiş siber 
savunma ikaz ve tepki sistemlerine sahip güçlü bir merkezi
siber savunma yeteneği kazanmak maksadıyla 2012 yılında
TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı teşkil edilmiştir. 
TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı; Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu kurumları
ile koordineli olarak faaliyetlerini icra etmektedir. 
Ayrıca NATO ile eşgüdüm içerisinde görevlerini ulusal ve

uluslararası alanda yürütmektedir" ifadeleri yer aldı. 
Komutanlığın görevleri ise şöyle sıralandı:
1. TSK'nın kullandığı siber ortamda bulunan tüm sistemlerin

siber savunması yapmak,
2. Siber olaylara 7/24 esasına göre müdahale etmek,
3. Ulusal olarak ve NATO tarafından icra edilen tatbikatlara

iştirak etmek,
4. TSK çapında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütmek,
5. TSK tarafından kullanılan ağlarda düzenli olarak 

siber güvenlik denetlemeleri ve testleri yapmak.
(Kaynak: Genelkurmay Başkanlığı)

Kamu ve Özel Sektör, Siber Savunma Tedbirlerini Denedi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Siber Savunma Merkezi 
Başkanlığına Kavuştu
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SİBER GÜNLÜK

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısı, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 

15 Ocak’ta yapıldı. Toplantıda alınan kararlarda dikkat çeken
ana unsur, e-devlet uygulamaları ve üstün yetenekli bireyler
konularına verilen ağırlık oldu. Toplantı sonucunda, daha
önce defalarca kez sahibi değişen e-devlet çalışmalarının ise
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
koordinasyonunda yürütülmesine karar verildi. Kurulun
2013/104 numaralı kararı ile kamu kurumlarının veri 
merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve
idari yapılanma modelinin oluşturulmasının ve Türkiye
Kamu Entegre Veri Merkezi’nin kurulması çalışmalarının 
yapılmasının da yine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmesine karar 
verildi. Bu kararın gerekçesi ise siber güvenlik ve tasarruf
olarak belirtildi. Güney Kore ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin çalışmaları da gerekçede örnek gösterildi.

Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi ile ilgili alınan karar,
lehte ve aleyhte farklı düşünceleri gündeme getirdi. 
Günümüzde bulut bilişim olarak da nitelendirilebilen 
merkezi bir yapıya geçilmesinin avantajları olduğu kadar
ciddi zafiyetleri de bulunuyor. Farklı görevlerde bulunan 
veri merkezlerinin aynı coğrafi konumda konsolidasyonu, 
yönetim ve güvenlik zafiyetlerini de ortaya çıkaracaktır. 
Kurulacak olan merkezi yapıda, teknik olarak “single point
of failure” adı verilen, tek noktadan doğacak hataların 
önlenebileceği ve yönetilebileceği bir sistemin oturtulması,
büyük önem taşıyor. Yüksek erişilebilirlik özelliğine sahip 
olması gereken Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi, 
aynı zamanda veri güvenliği ve gizliliği konularında korunaklı
olmalı ve en azından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi ve BS 25999 İş Sürekliliği belgesine sahip olmalıdır.
Veri merkezleri kurulum standartları göz önüne alındığında,
en az yüzde 99.982 ayakta kalma oranına ve 
TIA-942 standartlarına göre TIER III tasarım onayına 
sahip olmalı ve TIER IV hedeflenmelidir.
(Kaynak: TÜBİTAK)

Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu Kararları Açıklandı
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