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

Basın Gözüyle IDEF’e Doğru…
Sektörün geriye kalanı gibi, IDEF’e ve IDEF 2013 özel sayımıza odaklandığımız bir süreçten
geçiyoruz.
Haliyle gündemimiz, yine IDEF olacak.
Nisan sayımızda, IDEF için şu satırları karalamıştık:
“Kulağımıza gelen bilgilere göre, bu yılki IDEF’in, başka hiçbir IDEF’e benzemeyeceğini
söyleyebilir ve IDEF’te Türk Savunma Sanayisi adına çok sayıda sürprizin bizleri beklediğinin
müjdesini verebiliriz.”
Bu tespiti bir kenara bırakıp, IDEF’e, biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyoruz:
IDEF ve sektör basını…
Eurosatory ya da DSA’nın yanı sıra sıklıkla IDEF ile mukayese de edilen IDEX izlenimlerimizi
referans aldığımızda, basın, özellikle de sektör basını açısından, sınıfta kalması muhtemel
bir IDEF icra edileceğini düşünüyoruz.
Bu şekilde düşünmemizin ardında yatan ana neden ise sektör basını olarak bizlere,
herhangi bir şekilde görüşümüz bile alınmadan, adeta bir emrivaki yapılırcasına, yeni açılan ve
ana girişin en uzağında bulunan, 12. salonda yer verilmesi oldu.
DSA, IDEX ya da Eurosatory gibi, misafir olduğumuz etkinliklerde, sektörel basın olarak
gördüğümüz itina ve ilgiyi, ev sahibi olduğumuzu zannettiğimiz IDEF’te bize karşı sergilenen
bu yaklaşımla biz örtüştüremedik.
Dünyada bu işler nasıl oluyor diye merak edenler için, muhtemelen hepinizin yakından bildiği
iki fuardan örnek verelim;
Eurosatory’de, fuar alanının ana girişinin hemen sağında, sektör basınının çeşitli ülkelerden
temsilcilerine ve stantlarına ayrılmış bir alan vardır. IDEX’te ise ana girişten itibaren, katılımcı
firma stantlarına ulaşana kadar, fuarın destekçileri arasında yer alan ve dünyanın çeşitli
ülkelerinden gelmiş sektörel basın kuruluşlarını görebilir ve yayınlarını inceleyebilirsiniz.
Bahsettiğimiz uluslararası etkinliklerin İnternet sayfalarında, kaç tane ve hangi basın
kuruluşlarıyla ne şekilde iş birliği yaptıklarını da görebilirsiniz…
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Eğer bu fuarların bugün ulaşmış oldukları başarının ardında, sektör basınının rolü ve
fuarı düzenleyenlerin bugüne kadar sektör basınına verdikleri ve hala da vermeye devam
ettikleri önemin herhangi bir şekilde etkisi yok diyorsanız, konuyu burada kapatabiliriz.
IDEF’in basın performansına ve yukarıda söylediklerimizde yanılıp yanılmadığımıza ilişkin
gözlemlerimizi, Haziran sayımızda sizlerle paylaşıyor olacağız.

3

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Mayıs ayında sizlerin karşısına, hem Mayıs hem de IDEF 2013
özel sayımız olmak üzere, iki ayrı sayı ile çıkıyoruz. Söz verdiğimiz üzere IDEF 2013 sayımız,
öncelikli olarak fuar katılımcı ve ziyaretçilerine ulaştırılacak; fuarın hemen sonrasında da
bayilere dağıtılacak.
Başta IDEF olmak üzere, Mayıs ayının sektörde öne çıkan gelişmelerini sizlere ulaştıracağımız
Haziran sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR
Genel Yayın Yönetmeni
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ASELSAN, Kalite Ödülü ile Ar-Ge ve İnovasyon Ödülü Aldı
SELSAN, Mart ayında iki önemli ödüle layık görüldü.
Ödüller ile ilgili bilgilendirme, ASELSAN tarafından Nisan
ayında yapılan açıklamalarla gerçekleştirildi. Ödüllerden ilki,
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verildi.
Sürdürülebilir kalite anlayışını benimseyerek standardizasyon
ve kalite alanında başarılı çalışmalar yapan kurum ve
kuruluşlara verilen “TSE Kalite Ödülü” kapsamında ASELSAN,
Gümüş Kalite Ödülü’ne layık görüldü. ASELSAN, ödülünü,
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde İstanbul’da düzenlenen
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, TSE Başkanı Hulusi Şentürk ve çok sayıda
sektör temsilcisinin katıldığı tören sırasında aldı. TSE’den
15 ila 20 yıl arası süredir ürün ve sistem belgesi olan
179 firmaya verilen TSE Gümüş Kalite Ödülü’ne ASELSAN,
1994 yılından beri kalite sistemlerini ve ürünlerini TSE
tarafından belgelendirmesi nedeniyle hak kazandı.
İkinci ödül haberi ise 28 Mart’ta, İstanbul’da, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği
tarafından organize edilen "1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Zirvesi"nden geldi. Zirve, “2023’e 10 Kala Bölgede Ar-Ge
Üssü Haline Gelmek” vizyonu uyarınca ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’ni bir araya getirmek amacıyla düzenlendi. Zirve

A

© ASELSAN

kapsamında, Teknokent Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet
gösteren firmalar değerlendirildi. Bu kapsamda, teknokentler,
Ar-Ge ve inovasyon yönü güçlü birer proje ile sürece dâhil oldu.
ODTÜ Teknokent, Ar-Ge faaliyetlerini temsilen “Yazılım Tabanlı
Telsizler” projesi ile ödül sürecine başvurdu ve 32 Teknokent
Geliştirme Bölgesi arasında birinci seçildi. ASELSAN da
büyük firmalar kategorisinde “Yazılım Tabanlı Telsizler” projesi
ile Ar-Ge ve inovasyon alanında ödüle layık görüldü.

FİGES, “Güçlü Marka İçin Güçlü Ar-Ge”yi Masaya Yatırdı
İGES 17. Bilgisayar
Destekli Mühendislik
ve Sistem Modelleme
Konferansı, “Güçlü Marka
İçin Güçlü Ar-Ge” sloganı ile
19 Nisan’da, İstanbul’da
gerçekleştirildi.
Türkiye’de, firmaların
Ar-Ge yapılanmalarını
güçlendirmelerine destek
olabilmek amacıyla hem

F

ndüstriyel tasarım,
mühendislik ve tasarım
yönetimi hizmetleriyle
üretimde ilerleyerek, ulusal
başarılara ulaşmayı; üründe
yerli markalaşmayı arttırmayı
ve dünya pazarında “Türk

E
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teknik hem de idari anlamda
bilgi, fikir ve deneyim
paylaşımları sağlayacak
bir ortam yaratma amacıyla
düzenlenen konferansta,
96 ticari firmadan ve
17 üniversiteden gelen
katılımcıların yanı sıra
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM), Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar Derneği

Paneli”, “Markalaşma
Süreci ve ARGE Merkezleri
Paneli”, “Ürüne Yönelik
Çalışmalar: Yapısal ve
Mekatronik Tasarım Paneli”
ve “Elektromanyetik Oturumu”
gerçekleştirildi. Konferansın
fuaye alanında ANSYS,
EnginSoft, Eren Bilgi İşlem
Ltd., IPG Automotive ve
TAYSAD da birer stant açtılar.

(SASAD), Taşıt Araçları
Yan Sanayicileri Derneği
(TAYSAD) ve SİNERJİTÜRK
Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı
temsilcileri de hazır bulundu.
Konferansın öğleden önceki
açılış oturumunun ardından,
öğleden sonra, paralel olarak
“ARGE Teknolojileri
Oturumu”, “Model Tabanlı
Tasarım Süreci ile ARGE

OSTİM, Milli Markalar İçin Kolları Sıvadı
Malı”nı hak ettiği rekabet
seviyesine yükseltmeyi
hedefleyen OSTİM Endüstriyel
Tasarım ve Mühendislik
Merkezi’nin açılışı,

25 Nisan’da gerçekleştirildi.
OSTİM Finans ve İş Merkezi
(OFİM)’nde oluşturulan
merkezde, 4’ü mühendislik,
4’ü de endüstriyel tasarım

© OSTİM
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olmak üzere, toplam 8 firma
faaliyet gösterecek ve ilk
etapta, metro aracı ve elektrikli
araçta markalaşma çalışmaları
yürütecek. Törende bir
konuşma yapan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın,
üretilen değerin gelir
paylaşımında; tasarlayanların
yüzde 70, üretenlerin yüzde 20,
çalışanların ise yüzde 10 pay
aldığı bilgisini verdi ve
OSTİM firmalarının üretenler
kısmında bulunduğunu
belirterek, merkezin,
bu firmaların tasarım
aşamasına çıkması için
kurulduğunu söyledi.
www.milscint.com

SSI’nın Nisan Gündemi: Genel Kurul,
Faaliyet Raporu ve Çalışma Programı
avunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI)’nin çoğunluk
şartsız Genel Kurul Toplantısı,
25 Nisan’da, Genel Sekreterlik hizmet
binası konferans salonunda gerçekleştirildi.
Kurulda sunulan “Yönetim Kurulu
Çalışma Raporu” ve “2012 Yılı Bilanço ve
Gelir-Gider Hesapları”, yapılan oylama
sonucunda, oy birliği ile kabul edildi. Bu
oylamanın sonrasında gerçekleştirilen
bir diğer oylamada, Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu, oy birliği ile ibra edildi.
Genel Kurul’da kabul edilen program ve
belgeler arasında; “2013 yılı Bütçe ve İş
Programı” ile “Denetim Kurulu Raporu”
da yer aldı. Olağan gündeminin yanı sıra
Genel Kurul, ayrıca, Savunma ve
Havacılık Sektöründe Sektörel Tanıtım
Grubu kurularak Ekonomi Bakanlığının
onayına sunulmasına karar verdi. SSI
açısından Nisan ayının bir diğer önemli
gelişmesi, 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nun
ve 2013 Yılı Çalışma Programı’nın,
22 Nisan’da yayınlanması oldu. Raporda,
2012 yılında gerçekleşen ve MSI Dergisi
olarak okurlarımıza aktardığımız belli
başlı faaliyetlerin yanı sıra dikkat çeken
gelişmeler arasında şunlar yer aldı:
n SSI İnternet sitesinin İngilizce ve
Türkçe sayfalarının ziyaretçi sayılarını
arttırmak amacıyla Google arama
motorunda İngilizce ve Türkçe reklam
verildi. Verilen Google Adwords
reklamları ile “savunma”, “savunma
sanayi”, “Türk savunma sanayi”,
“savunma ve havacılık”, “defence
industry”, “defense industry” ve
“Turkish defense industry” anahtar
kelimeleri Google’da arandığında,
SSI İnternet sitesinin en üst sırada
görüntülenmesini sağlandı ve
bu çalışma ile sitenin ziyaretçi sayısı
8.000’den 19.000’e çıkartıldı.
n SSI’ya üye kazandırma çalışmaları
yıl boyunca devam etti ve 79 kurucu üye
ile faaliyetlerine başlayan SSI, üye
sayısını 2012 yılı sonu itibari ile 160’a
çıkarttı. Bu artış hızıyla üye sayısının
400 ila 600’e ulaşması bekleniyor.

S

SSI, 2012 yılında şu fuarlara katıldı:
IWA Avcılık ve Atıcılık Fuarı (9-12 Mart,
Nürnberg, Almanya), 40. Trablus
Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi
Ürünleri Fuarı (2–5 Nisan, Trablus,
Libya), EUROSATORY (11-15 Haziran,
Paris, Fransa), 2. Çin Avrasya Fuarı
(3-7 Eylül, Urumçi, Çin) ve Airtec
Havacılık Fuarı (6-8 Kasım, Frankfurt,
Almanya).
SSI Yönetim Kurulu Çalışma
Programı’nda öne çıkan maddeler ise
şöyle sıralanıyor:
n 2013 yılında, talep olması halinde,
öngörülen fuarlara Milli Katılım
Organizasyonu SSI tarafından
gerçekleştirilecek. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM)’nın katıldığı fuarlarda,
SSM standında SSI’ya, SSI’nın katıldığı
fuarlarda da SSIstandında SSM’ye
tanıtım yapma imkânı sağlanacak.
n Öncelikle Afrika ülkeleri olmak üzere,
hedef ülkelere gerçekleştirilmesinde
fayda olduğu düşünülen Sektörel
Ticaret Heyetleri organize edilecek.
n “Türk Ürünlerinin Yurtdışında
Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve Turquality’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”
(Tebliğ No: 2006/4) kapsamında,
ihracatçı birliklerinin desteklenmesi
çerçevesinde SSI bir proje oluşturacak.
Proje kapsamında, ilk etapta, aralarında
Endonezya, Malezya, Brunei Sultanlığı,
Vietnam, Kamboçya ve Filipinler’in
bulunduğu Uzak Doğu ve Güney Doğu
Asya ülkelerine yönelik tanıtım
faaliyetleri (fuar, heyet, pazar araştırması,
yazılı ve görsel basına reklam
verilmesi vb.) hayata geçirilecek.
n Savunma ve havacılık iştigalinden
gerçekleşen ihracat, her ay başında
basın bülteni ile kamuoyuna
duyurulacak, her üç ayda bir de
basın toplantısı ile açıklanacak.
n 2012 yılı ihracat performanslarına göre,
Genel Sekreterliğe bağlı Birliklerin
üyelerine yönelik olarak bir “İhracat Ödül
Töreni” organizasyonu gerçekleştirilecek.
n

www.milscint.com
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TÜBİTAK SAVTAG,
2 Yeni Proje Çağrısı Yayınladı
ÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek
Grubu (SAVTAG), Nisan ayında, 2 yeni proje çağrısı yayınladı.
16 Nisan’da yayınlanan “F-16 Uçakları için Elektronik Harp Podu
Geliştirilmesi” proje çağrısı; uçakların taarruz, savunma ve
müşterek harekât görevlerinde hava savunma unsurlarına
karşı kendilerini korumalarına olanak sağlayacak, harici pod
olarak uçağa entegre edilecek, algılama ve karıştırma
görevlerini yerine getirebilecek, sahte hedef (chaff / flare)
salma sistemi ile koordinasyon içinde çalışabilecek ve F-16
platformunun tüm uçuş profillerinde kendi başına (otonom)
görev yapabilecek bir sistemin geliştirilmesini kapsıyor.
“Hizmete Özel” gizlilik derecesinde yürütülecek olan ve TÜBİTAK
mevzuatına göre, “Prototip / Sistem / Pilot Tesis Projesi” olarak

T

sınıflandırılan projenin müşteri kurumu ise Milli Savunma
Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi. Proje çağrısının son
başvuru tarihi, 1 Temmuz olarak açıklandı. İkinci çağrı, 19 Nisan’da
duyurulan, “Savunma, Havacılık ve Uzay Araştırma ve Teknoloji
Projeleri Tanımlama, Planlama, Yönlendirme ve Kontrol Sistemi
(SARGES) - Fizibilite Projesi” oldu. Yine Milli Savunma Bakanlığı
Ar-Ge ve Teknoloji Dairesinin müşteri kurum olduğu proje
kapsamında; fizibilite, taksonomi ve teknoloji yol haritası
çalışmaları yapılması talep ediliyor. Projenin süresi 12 ay, azami
bütçesi 1.000.000 lira olarak belirlendi. Projenin çıktıları ise
şöyle sıralanıyor: Fizibilite çalışması isterlerini karşılayan
Yapılabilirlik Etüdü Raporu; taksonomi çalışması isterlerini
karşılayan Taksonomi Dokümanı; Taksonomi Yönetimi Yazılımı ve
bu yazılımla ilgili isterler, tasarım, test ve kullanıcı dokümantasyonu
ve siber savunma alanında hazırlanmış Teknoloji Yol Haritası.
Bu çağrı için son başvuru tarihi 7 Haziran olarak belirlendi.

Yiğit Akü, Savunma Sektöründeki Başarısını Sürdürüyor
iğit Akü, 25 Nisan’da yayınladığı basın bülteninde, Fransa, İspanya ve Kanada’nın ardından, son olarak
Şili Silahlı Kuvvetlerine akü satışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ar-Ge merkezinde kendi mühendisleri ile
geliştirdiği ürünlerle bu başarıları yakalayan Yiğit Akü’nün Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, konu ile ilgili
yaptığı açıklamada, yüksek teknoloji kullanımının yanı sıra savunma sanayisine yönelik özel tasarımları ve
askeri alanlardaki ürünleri, akredite edilmiş laboratuvarlarında, farklı ortam ve titreşim şartlarına göre simüle
ederek geliştirdiklerini söyledi. 20 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdikleri elektrikli araçlar için
batarya üretim tesisi ile kısa bir süre zarfında Türkiye’nin ilk lityum iyon akü üreticisi olarak küresel
rekabetteki yerlerini almaya hazırlandıklarını kaydeden Büyükkalender, söz konusu yatırımın, sadece elektrikli
araçlar için değil, savunma sanayisinde ve mobil uygulamalarda da kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Y
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USAŞ, Nisan ayında 3 farklı üniversite ile iş birliği protokolü
imzaladı. Bunlardan ilki, 5 Nisan’da, eğitim ve araştırma
amaçlı akademik iş birliği protokolü imzalanan, Süleyman
Demirel Üniversitesi oldu. Süleyman Demirel Üniversitesinde
gerçekleştirilen törende, protokole, TUSAŞ adına Strateji ve
Teknoloji Yönetimi Başkanı Yılmaz Güldoğan ve Teknoloji
Yönetimi Müdürü Serdar Gökpınar, üniversite adına ise
Rektör Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İskender Akkurt imza attı. Protokol ile ileriye dönük ortak
Ar-Ge faaliyetleri ve üniversite öğrencilerinin akademik proje
çalışma olanakları hakkında düzenlemeler yapıldı.
İkinci protokol, 9 Nisan’da, TUSAŞ ile Bilkent Üniversitesi
arasında imzalandı. TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen imza
törenine, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, TUSAŞ
Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Yılmaz Güldoğan, Bilkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile Üniversite

Başkan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Adnan Akay katıldı. Protokolde, Bilkent Üniversitesi ile
TUSAŞ arasında, ortak Ar-Ge, öğrenim ve akademik
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı eşgüdümün
sağlanmasına ve tarafların birbirlerinin imkân ve olanaklarından
azami ölçüde faydalanılmasına ilişkin koşullar ana hatlarıyla
düzenlendi. Son protokol ise 15 Nisan’da, Sabancı Üniversitesi
ile imzalandı. Yine TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen imza
töreninde, protokole, TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı, Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Yılmaz
Güldoğan, Teknoloji Yönetimi Müdürü Serdar Gökpınar,
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Mandal
ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yusuf Menceloğlu katıldı. Konu ile ilgili TUSAŞ tarafından
yapılan açıklamada, gerçekleştirilen üniversite–sanayi işbirliği
protokolü çerçevesinde, Sabancı Üniversitesi ile TUSAŞ
arasında, ileriye dönük proje beklentileri üzerine ön çalışmaların
tamamlandığı ve karşılıklı Ar-Ge, proje destek ve akademik
faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik konumlandırmanın
kapsamının genel hatlarıyla şekillendirildiği bildirildi.

TUSAŞ, Üniversitelerle
İş Birliklerini Genişletiyor

T

ürkiye’nin en büyük
ödüllerini veren
girişimcilik yarışması Yeni
Fikirler Yeni İşler (YFYİ),
2013 yılı başvurularını, rekor
talep ile kapattı. Yarışma
organizasyonu tarafından
24 Nisan’da iletilen bilgilere
göre, toplam 1071 girişimci,
yarışmaya kayıt oldu.
Üniversite öğrencileri ve
yeni mezunların katılabildiği
yarışmaya, toplam 777
yenilikçi iş fikri projesi
sunuldu. Bu projeler,
ön değerlendirmeden

T
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Girişimciler, Yeni Fikirler Yeni İşlere Akın Etti
geçtikten sonra, deneyimli
akademisyenler, yatırımcılar,
yöneticiler ve iş adamları
tarafından puanlanacak ve
bu puanlama uyarınca,
aralarından seçilen 30 proje,
2. aşamaya geçerek, yarışmanın
sunduğu desteklerden
faydalanmaya başlayacak.
Bu 30 projeyi öneren gruplar,
toplam 100 saat süren ve her
modülü, alanının uzmanları
tarafından verilen “Girişimcilik
ve İş Planı Eğitimi” alabilecek.

Ayrıca teknoloji şirketlerinin
sahipleri veya üst yöneticileri
tarafından girişimcilere bire
bir koçluk yapılacak. Seçilen
projelerin fikri ve sınai
mülkiyet hakları da koruma
altına alınacak. Yarışmanın
3 farklı kategoride birincileri
Elginkan Vakfı, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı ve
Turkcell tarafından sağlanan
100’er bin lira büyüklüğündeki
ödüllere kavuşurken, ODTÜ
Teknokent’te de ücretsiz ofis

sahibi olacak. OSTİM,
Denizbank, ASELSAN ve
Çalık Yedaş tarafından
sağlanan 25’er bin lira
büyüklüğündeki 4 özel
ödül de seçilecek diğer
girişimcilerin iş fikirlerini
hayata geçirmeleri için
kendilerine verilecek.
MSI Dergisi’nin de basın
sponsoru olarak destek
verdiği yarışmanın
finali, 2 Kasım’da
gerçekleştirilecek.

Düzeltme ve Özür
SI Dergisi’nin IDEF Özel Sayısı’nda yayınlanan “Deniz Platformlarının Tüm Spektrumu STM’nin Kapsama Alanında” başlıklı
yazının sonunda yer alan, “Sivil Havacılık da İlgi Alanında” kutucuğunda, FocusFlite™ Görev Yönetim Sistemi, sehven bir
sivil havacılık sistemi olarak gösterilmiştir. Sistem, STM tarafından, ATAK Projesi kapsamında geliştirilmektedir. Sistemle ilgili
verilen diğer bilgilerde ise bir yanlışlık bulunmamaktadır. STM’ye gösterdiği hassasiyet için teşekkür eder, bu hata nedeni ile
STM ve okuyucularımızdan özür dileriz.
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AAS Projesine Teklif
Verecekler Arasına
AgustaWestland da Katıldı
BD Kara Kuvvetlerinin emektar OH-58 helikopterlerinin
yerini alacak silahlı keşif helikopteri ihtiyacını karşılamak
üzere yürütülen AAS (Armed Aerial Scout / Silahlı Hava Keşif)
Projesi’ne teklif verecek firmaların arasına, AgustaWestland da
eklendi. Projeye, hafif ile orta ağırlıkta helikopter sınıfları
arasında yer alan 4,5 tonluk helikopteri AW169’u teklif edecek
olan firma, AW169 AAS modelinin tanıtımı için, Amerikan
Ordu Havacılık Birliği’nin 10-13 Nisan tarihleri arasında
gerçekleştirilen yıllık forum ve sergi faaliyetini seçti. Sivil bir
helikopter olarak geliştirme çalışmaları devam eden, ilk
uçuşunu 10 Mayıs’ta gerçekleştiren ve sivil sertifikasyonunu
2014 yılında alması planlanan AW169, yerine geçmeye talip
olduğu ve yaklaşık 2,5 tonluk bir helikopter olan OH-58’e göre,
daha ağır ve büyük boyutlu olması ile dikkati çekiyor.

A

AgustaWestland, AW169’un önemli özelliklerini ve avantajlarını
şöyle sıralıyor:
n Gelişmiş PW210A motorları ve verimli ana rotor sistemi ile
üstün sıcak hava ve yüksek irtifa performansı,
n Çok çeşitli görev ekipmanı ile tüm görevleri maliyet etkin bir
şekilde yerine getirme yeteneği,
n Açık sistem mimarisi ve mevcut aviyonik ve kokpit cihazları
ile gelecek ihtiyaçlara şimdiden hazır olma,
n Çoklu yedekli sistemleri, tek motorla operasyon yetenekleri,
yağ basıncının düştüğü şartlarda 30 dakika görev yapabilen
transmisyon, kendini tamir edebilen, çarpışmaya dayanıklı
yakıt sistemi, dayanıklı iniş takımları ve zırh korumasından
oluşan güvenlik paketi.
n Seviye D simülatörü de içeren eksiksiz ve gelişmiş bir eğitim
paketi.
AAS Projesi’ni yakından takip eden uzmanlar, AW169’un
boyutunun görev esnekliği açısından avantajları olsa da
hem nakliye uçaklarına sığma hem de maliyet konularında
dezavantaj oluşturabileceğini değerlendiriyorlar.

SAVUNMA KISA

İngiltere, Savunma
Tedarikinde Daha Önce
Denenmemiş Bir Yola Çıkıyor
© UK Crown Copyright MoD 2013

nümüzdeki 10 yıllık
süreçte, yaklaşık
160 milyar sterlin olarak
gerçekleşecek savunma
tedarik bütçesinin daha verimli
kullanılmasını ve projelerdeki
gecikme ve maliyet aşımlarının
önüne geçilmesini hedefleyen
İngiltere, çözümü, daha önce denenmemiş bir yöntemde
arıyor. İngiliz Silahlı Kuvvetleri için tüm ekipmanların tedarikini
ve bunların bakımları ile ilgili işlemleri gerçekleştiren
Savunma Ekipman ve Destek (Defence Equipment and
Support / DE&S) Kurumunu, hükümet tarafından sahip olunan,
ancak bir yüklenici tarafından işletilen (Government-Owned,

Ö

Saab, Gripen İçin İsviçre ve
Brezilya’daki İş Birliklerini
Derinleştiriyor
aab, Gripen NG muharip
jet uçağı ile ihale
kazandığı İsviçre ve ihalede
yarıştığı Brezilya’daki
mevcut iş birliklerini daha da
geliştiriyor. Firma, 2 Nisan’da
yaptığı açıklamada, Gripen E
modelinin, arka gövde de
dâhil olmak üzere, yüzde
35’inden fazlasının İsviçre’de
üretilmesi için gerekli

S

çalışmaları başlattığını
duyurdu. Söz konusu üretim
işinin işçilik boyutunun
500.000 saati, mali boyutunun
ise 380 milyon lirayı aşacağı
tahmin ediliyor. Çalışmaların
planlandığı şekilde hayata
geçirilmesi halinde, İsviçre;
arka gövde, silah taşıma
istasyonları, kuyruk konisi,
hava frenleri ve harici yakıt

Contrator-Operated / GOCO) iş modeli çerçevesinde özel
sektöre devretmek isteyen İngiltere, bu çalışmalarında
önemli bir adım attı. Bu modele tam olarak geçmeden
yürütülecek ve yaklaşık 1 sene sürecek olan değerlendirme
safhasının başlaması ile ilgili bilgilendirme, İngiliz Savunma
Bakanı Philip Hammond tarafından, 25 Nisan’da, İngiliz
parlamentosunda yapıldı. Değerlendirme safhası süresince,
Savunma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu
Sekreterliği ile birlikte, modelin, DE&S’nin kamu sektörü
sınırları içinde kalmasını sağlayacak şekilde nasıl işletilebileceği
üzerinde çalışacak. Bu çalışmaya paralel bir süreçte,
DE&S’yi işletmeye talip olan firmalarla görüşmeler de
25 Nisan’da başlatıldı. Firmaların isimleri açıklanmamakla
birlikte, çeşitli basın organlarında, sayılarının 3 civarında
olduğu belirtildi. Model ile ilgili nihai karar, 2014 yılının yaz
aylarında verilecek. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden
ABD ise denizaltıdan fırlatılan ve nükleer başlık taşıyan
Trident füzeleri gibi kritik teknolojileri paylaştığı en yakın
müttefikinin bu girişimini bir miktar endişe ile izliyor.

depolarını üretecek.
Söz konusu parçalar, İsveç’in
sipariş ettiği 60 adet Gripen E
uçağı ile İsviçre’nin sipariş
edebileceği 22 adet Gripen E
uçağında kullanılacak.
İsviçre cephesindeki bir diğer
gelişme ise 8-12 Nisan
tarihlerinde, Gripen uçaklarının
27 mm topunun, İsviçre’de
denemelere tabi tutulması
oldu.Brezilya’daki
faaliyetlerine de ara
vermeden devam eden Saab,
AEL Sistemas S.A. ile bir
mutabakat muhtırası

imzaladı. Saab tarafından
12 Nisan’da yapılan
açıklamada, Gripen NG
uçağının Brezilya tarafından
seçilmesi durumunda,
imzalanan muhtıra gereğince,
AEL’nin; göstergeleri,
işlemcileri, bilgisayarları,
yazılımı, entegrasyon
çalışmalarını ve lojistik
desteği de içerecek kapsamlı
bir aviyonik iş paketini
üstleneceği belirtildi.

© Saab
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Geleceğin Tiltrotor Helikopteri V-280 Valor ile Hayat Bulacak
BD tarafından, orta
sınıf genel maksat
helikopteri UH-60’ın yerini
alacak helikopter için
başlatılan, Müşterek Çok
Rollü Teknoloji Gösterimi
(Joint Multi Role Technology
Demonstrator / JMR TD)
programı kapsamında
teklif hazırlayan
Bell Helicopter, tiltrotor
teknolojisinden
vazgeçmedi ve 10 Nisan’da,
V-280 Valor hava
aracını tanıttı. Valor’un
numaralandırmasındaki
280, aracın ulaşabileceği
KTAS cinsinden hızdan
esinlenerek belirlendi.

A
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Bell Helicopter tarafından
3. nesil tiltrotor olarak
tanıtılan V-280 Valor’un,
yeni bir tasarım olmasının,
önceki nesil tiltrotor
tasarımlarına göre,
daha az parça içeren, daha
sade bir tasarıma sahip
olmasını sağlayacağı
vurgulanıyor.
V-280 Valor’un en dikkat
çekici özelliği, motorlarının
dönmemesi. V-22’de
rotorlarla birlikte
dönen motorlar,
V-280 Valor’da sabit olarak
konumlandırılmış.
Uzmanlar, bu seçimin,
hava aracının yan tarafına

doğru ateş edecek, kapıya
monteli makineli tüfek
kullanımına olanak
sağlamak için yapılmış
olabileceğini belirtiyorlar.
Hava aracının teknik
özellikleri ise şöyle
sıralanıyor:
n Seyir hızı: 280 KTAS,
n Muharebe menzili:
500 ila 800 mil.
n Görev yapacağı üsse
intikal menzili: 2100 mil.
n 35 santigrat derece
sıcaklıkta, 6.000 fit
irtifada, yer etkisi
olmaksızın havada asılı
kalabilme özelliği.
n Üç yedekli, telli uçuş

(fly-by-wire) özellikli
uçuş kontrol sistemi.
n İçeri alınabilir iniş
takımları.
n Askerlerin kolay binip
inebilmeleri için, her iki
tarafta yaklaşık 1,8 m
genişliğinde kapı.
n Kalkış ve iniş sırasında
görev icrasını
aksatmayacak nitelikte
aşağıya doğru hava
akımı.
Bell Helicopter’ın V-22
projesindeki ortağı
Boeing, Ocak ayında,
JMR TD için Sikorsky
ile iş birliği yapacağını
açıklamıştı.
www.milscint.com
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F-16 Radar Modernizasyonunda İlk Raunt Raytheon’un
ise F-22 ve F-35 uçaklarının radar tedarikçisi konumunda
bulunuyor. Raytheon, teslim ettiği 500’ün üzerinde radar ve
bunların gerçekleştirdiği 400.000 saatin üzerinde uçuş ile
avantajlı bir konumda yer alıyor. F-16 uçakları için benzer bir
ihtiyacı bulunan ABD’nin, Uzak Doğu’daki gelişmeleri izleyip,
kararını vermesi bekleniyor. Hatta Tayvan’ın seçimini de bu
ülke adına ABD Hava Kuvvetleri yapacak. Bu sebeple Kore
Cumhuriyeti ihalesinin sonucu büyük önem taşıyordu.

© Raytheon

-16 uçaklarının modern bir aktif elektronik taramalı dizin
(active electronically scanned array / AESA) radarı ile
modernize edilmesi yönünde yapılan çalışmalarda, ilk
raundun sonucu belli oldu. Kore Cumhuriyeti, yaptığı ihale
sonucunda, KF-16C/D Blok 50 uçakları için, Raytheon’un
Raytheon Advanced Combat Radar (RACR) sistemini seçti.
Raytheon tarafından 10 Nisan’da konu ile ilgili yapılan
açıklamada, Kore Cumhuriyeti’nin seçimi sonucunda
başlatılacak projenin, ABD hükümeti tarafından nihai hale
getirileceği; radarın geliştirilmesi, test sistemlerinin üretimi
ve seri üretimin gerçekleştirilmesi aşamalarını içerecek
projede, teslim edilecek toplam 134 adet radardan ilkinin
teslimatının, 2016 yılının sonlarında yapılmasının
öngörüldüğü bildirildi. Şu anda Uzak Doğu bölgesinde sıcak
bir konu olan F-16 radar modernizasyonu konusunda,
Tayvan ve Singapur da çalışmalar yürütüyor. Bu alanda,
Raytheon ile Northrop Grumman, kıyasıya bir rekabet içinde.
Raytheon, daha önce F-15C, F-15E ve F/A-18E/F uçakları
için AESA radarları tedarik etmişken, Northrop Grumman

F

© Virgin Galactic

SNC, Uzay Faaliyetlerinde Başarılı Bir Ayı Geride Bıraktı
20

ierra Nevada
Corporation (SNC),
iki farklı uzay projesinde
önemli adımlar attığı bir ayı
geride bıraktı. ABD ulusal
havacılık ve uzay dairesi
NASA’nın alçak dünya
yörüngesine insan taşınması
işini ticari firmalara
devretme çalışmaları
kapsamında yürüttüğü,
Ticari Mürettebat Entegre
Kabiliyeti (Commercial Crew
Integrated Capability /
CCiCap) programı için
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sistem geliştiren firmalardan
birisi olan SNC, kritik
tasarım öncesindeki önemli
bir adım olan Program
Gerçekleştirim Gözden
Geçirmesi’ni başarı ile
tamamladı. Ayrıca,
Ön Tasarım Gözden
Geçirmesi’nin ardından
Entegre Sistem Temel
Yapılandırma (Baseline)
Gözden Geçirmesi de
gerçekleştirildi. Her iki
gelişme de SNC tarafından
25 Nisan’da duyuruldu.

Firma tarafından
29 Nisan’da yapılan
açıklamada ise SNC
tarafından üretilen hibrit
roket motorunu taşıyan
Virgin Galactic SpaceShipTwo
uzay aracının, motorunu,
havada başarı ile denediği
bildirildi. Uzay turizmi için
geliştirilen SpaceShipTwo,
47.000 fit irtifada, taşıyıcı
uçak WhiteKnightTwo
tarafından bırakıldı ve
roket motorunu 16 saniye
boyunca ateşleyerek Mach

1,2 hıza ve 55.000 fit irtifaya
ulaştı. SNC hibrit roket
motoru, katı yakıtlı motorlar
ile hidrazin kullanan sıvı
yakıtlı motorlara; güvenli,
yüksek performanslı ve
toksik olmayan bir alternatif
sunuyor. Yakıt olarak
endüstriyel kauçuk kullanan
motorun ele alınması ya da
taşınması özel bir gereksinim
gerektirmediği için, motor,
kullanıcısına düşük ömür
devri maliyeti avantajı da
sağlıyor.
www.milscint.com
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PAC-3 ve MEADS’dan Başarılı Testler
ockheed Martin, Nisan
ayında, PAC-3 ve
MEADS hava savunma
sistemlerinin başarılı
testlerini gerçekleştirdi.
PAC-3 MSE (Missile
Segment Enhancement /
Füze Bölümü İyileştirmesi)
sistemi ile bu yılın ilerleyen
aylarında yapılması
planlanan bir teste yönelik
risk azaltma faaliyetleri
kapsamında, 12 Nisan’da
gerçekleştirilen testte,
PAC-3, taktik balistik füze
hedefini başarı ile tespit
edip izledi ve etkisiz hale
getirdi. Test sırasında,
uygulanan kullanım
konsepti gereğince, iki füze
arka arkaya ateşlendi.
İlk füze hedefi etkisiz hale
getirirken ikinci füze de

L
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olması gerektiği gibi,
kendini imha etti. Testle
ilgili yapılan açıklamada,
hedefin, hava savunma
sistemleri için zorlu bir füze
olduğu, özellikle belirtildi.
MEADS için yapılan test ise
sistemin UHF düşük
frekanslı algılayıcısının,
çok işlevli atış kontrol
radarını uyarabilme
yeteneğini göstermek
amacıyla gerçekleştirildi.
Ayrıntıları 19 Nisan’da
açıklanan test sırasında,
küçük boyutlu bir uçağı
tespit eden ve izlemeye
başlayan algılayıcı, bilgileri
MEADS Muharebe
Yöneticisi’ne iletti. Bu birim
ise X bandında çalışan atış
kontrol radarına, alan
bilgisini de içeren arama

komutları gönderdi ve radar
da hedefi tespit ederek
izlemeye başladı. Test
sırasında, algılayıcı ile
radar, birbirlerinden
16 km’yi aşan uzaklıkta
konumlandırıldı ve her
iki sistem de 360 derece
dönme ve tarama modunda
çalıştırıldı. Test, uçağın
test bölgesinden birden
çok kere geçmesi ile
tekrarlandı ve her seferinde
başarı ile sonuçlandı.
Lockheed Martin tarafından
yapılan açıklamada, hem
algılayıcı hem de radarın
“tak ve savaş” özelliğine
dikkat çekildi. Böylece, her
iki sistem de hem MEADS
hem de diğer hava savunma
sistemlerine birer ağ
bileşeni olarak takılıp

MEADS sisteminin X bantta çalışan
çok işlevli atış kontrol radarı.

işlev görebiliyor.
Teknik tarafta bu
gelişmeler yaşanırken,
ABD’nin Almanya ve İtalya
ile birlikte geliştirdiği
MEADS sisteminin geleceği,
ABD’deki bütçe kesintileri
nedeni ile belirsizliğini
koruyor. Sistemi tedarik
etmeyi planlamayan ABD,
geliştirme çalışmalarına
ödenek ayırmaya devam
edip etmemeyi
değerlendiriyor.
www.milscint.com
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RMK Marine’de
Teslimat Günü
Koç Holding Savunma
Sanayi, Diğer Otomotiv ve
Bilgi Grubu Başkanı
Kudret Önen

örende ilk konuşmayı,
Koç Holding Savunma
Sanayi, Diğer Otomotiv
ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen yaptı. Sözlerine,
RMK Marine olarak aylardır
iple çektikleri bu çok önemli
günde yanlarında bulundukları için tören katılımcılarına
teşekkürlerini ileterek başlayan Önen, projenin tarihçesini
özetledi. 2004 yılında ihaleye
çıkılan projenin sözleşmesinin 2007 yılında imzalandığını; birinci geminin ilk
kaynağının yapılmasını taki-

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Tüm Fotoğraflar: © MSI Dergisi
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Türkiye’de özel sektör tarafından üstlenilen muharip
gemi projelerinden Sahil Güvenlik Arama Kurtarma
Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen ilk iki gemi
TCSG DOST ve TCSG UMUT, tüm testlerinden başarı ile
geçerek, 5 Nisan’da, projenin ana yüklenicisi
RMK Marine’nin tesislerinde gerçekleştirilen törenle
Sahil Güvenlik Komutanlığı (S.G.K.lığı)’na teslim edildi.
Gemiler, tören sonunda, bayrak ve komutanlık
flandralarının toka edilmesi ile resmi olarak envantere
girdi ve görevlerine başladılar. Törene, Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar ve Sahil Güvenlik Komutanı
Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu başta olmak üzere,
çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
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ben, projede inşa edilen gemilerin denize indiriliş törenlerinde beraber olduklarını
hatırlatan Önen, bu törende,
ilk 2 geminin teslimatı için bir
araya geldiklerini belirtti.
Önen, Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Gemisi Projesi’nin,
özel sektör tarafından üstlenilen en büyük muharip gemi
projesi olduğunu vurgulayarak, 2004-2005 döneminde,
Tuzla’da tüm tersaneler ticari
gemi siparişleri ile ileriye
dönük 5-6 yıllık kapasitelerini
doldurmuşken,
RMK Marine’nin
ticari gemi inşasının yanı sıra

savunma sanayisinde askeri
gemi inşa alanında ilerleme
stratejisini belirlediğine dikkat çekti. O günden bugüne
kadar, muharip gemi tasarımı ve inşası konularında çok
güçlü bir ekip oluşturduklarını; yaptıkları yatırımlarla
teknik imkânlarını geliştirdiklerini ve gemi tasarımı, inşası
ve testi konularında teknoloji
kazandıklarını anlatan Önen,
kendilerinin ve Türkiye’nin en
önemli kazanımının ise tecrübeli teknisyen ve mühendislerin yetiştirilmesi olduğunu
ifade etti. Önen, projenin her
safhasında bulunan bir kişi
olarak, RMK Marine’de çalışan

teknisyen, mühendis ve diğer
personele baktığında, proje
başındaki durumları ile teslimat aşamasındaki durumlarını
rahatlıkla karşılaştırabildiğini
belirterek; güvenleri artmış,
“ben bu işi biliyorum” ve “bu işi
ben öğrendim” diyen çok güçlü
bir teknik ekibin oluştuğunu
sözlerine ekledi.
Projedeki paydaşları için de
bir parantez açan Önen, Sahil
Güvenlik Arama Kurtarma
Gemisi Projesi’nde inşa edilen platformların tasarım ve
inşasında İtalyan Fincantieri
tersanesinden lisans aldıklarını hatırlatarak; Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile

projenin sözleşme görüşmelerini yürütürken, Fincantieri
tersanesi ile de çok ciddi sözleşme görüşmeleri gerçekleştirdiklerini; bu görüşmelerin,
sektörde ilk defa bu büyüklükte bir proje yapılacağı için
çok sert geçtiğini; neticede,
platformdan beklenen performans ve teknik yeterlilik
hedeflerine ulaştıklarını ve
isterlerin hepsini karşılayıp,
büyük bir kısmında da daha
iyi teknik netice aldıklarını
anlattı. Fincantieri firmasına
sağladığı teknik destek için
teşekkür eden Önen, kendilerinin de personellerinin eğitimi konusunda önemli

27

www.savunmahaber.com

MSI Dergisi - Mayıs 2013

ÖZEL HABER
Savunma
Sanayii
Müsteşarı
Murad Bayar

Sahil Güvenlik Komutanı
Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu

adımlar attıklarını belirtti ve
büyük bir kısmı yurt dışında
olmak üzere, proje çerçevesinde teknisyen ve mühendisler için proje yönetimi,
dizayn, inşa, donatım, test ve
tecrübe ile entegre lojistik
destek konularında, toplam
689 adam gün eğitim aldıklarını söyledi. Önen, böylece
RMK Marine’de, bugün 38
teknisyen ve 86 mühendisten
oluşan uzman bir kadro oluştuğunu kaydetti. Önen’in üzerinde
durduğu
diğer
paydaşları ise projenin mali
olarak yaklaşık 3’te 1’lik

Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı

bir bölümünü gerçekleştiren
ASELSAN oldu. Başarılarından ve katkılarından dolayı
ASELSAN ‘a teşekkür eden
Önen, diğer alt yüklenicilerle
de yeni projelerde buluşma
dileğini ifade etti.

RMK Marine
Geleceğe Hazır
Gelecek projelere de değinen
Önen, özel sektörün gelişiminde,
kamunun, Türk mühendislerine,
Türk teknisyenlerine ve Türk işçilerine güvenmesinin büyük rol
oynadığını; RMK Marine olarak
gerçekleştirdikleri kapasite
yatırımlarıyla geldikleri noktada; proje üreten, teknoloji
yaratan ve inşa sonrası ürünlerinin servisini ve bakımını
üstlenen en büyük özel tersane olma hedef ve vizyonuna
her geçen gün daha da yaklaştıklarını vurguladı. Bu doğ-

rultuda, SSM tarafından
açılan ihale sonucu 6 adet
MİLGEM gemisinin üretimi
konusunda sözleşme görüşmelerine
başladıklarını
hatırlatan
Önen,
RMK
Marine’deki mühendislerin,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’nın yüksek
performans ihtiyaçları ve
zorlu isterlerine uygun olarak tasarladıkları ve fikri
mülkiyet haklarına sahip oldukları bir gemi ile Havuzlu
Çıkarma Gemisi (LPD) projesinde ihale süreci içinde
yer aldıklarını belirtti.
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703 borda numaralı TCSG UMUT’un komutanı, Dz.Kd.Bnb. Cüneyt Kara

Önen, konuşmasının son bölümünü, teslimatı yapılan
gemilere ayırarak, 88 m boyunda olan, saatte 22 deniz
mili sürate ulaşabilen, helikopter pisti ve hangarına
sahip olan, üstün arama
kurtarma özelliklerinin yanında deniz kirliliği ile mücadele ekipmanları da bulunan
gemilerin, kullanıma girdiklerinde, Türkiye’nin Akdeniz’de bu özellikte gemisi
olan ender ülkelerden birisi
olacağını söyledi. Böyle bir
projeyi yapmaktan büyük
gurur duyduklarını ifade
eden Önen, teslimatı gerçekleşecek gemileri takiben,
projenin diğer iki gemisi
GÜVEN ve YAŞAM’ın da en
kısa zamanda teslim edileceğine olan inancının altını
çizdi.

30

Güç Çarpanı Gemiler
Önen’den sonra kürsüye
gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hasan Uşaklıoğlu, denizlerin artan
ekonomik değerinin farkında
olan denizci devletlerin, İkinci
Dünya Savaşı’nın bitiminden
hemen sonra başladıkları denizlerin paylaşımı mücadelesinin, deniz yetki alanları
dâhilindeki kazanımları ve
garantileri de yeterli görmeyerek, kıta sahanlıklarının
ötesindeki uluslararası alanlara doğru genişlediğine dikkat çekerek, S.G.K.lığının
üstlendiği önemli rolün altını
çizdi. Türkiye’nin çevre denizlerinde güvenlik ve can emniyetini
sağlamaktan
ve
idameden sorumlu tek profesyonel kolluk kuvveti olan
S.G.K.lığının
görevlerinin

701 borda numaralı TCSG DOST’a ise SG Bnb. Ertuğrul İsmet Bayır komuta edecek

kapsamının derinleşmekte
olduğunu, bu nedenle mevcut
yapısının daha da güçlendirilmesinin hayati öneme haiz bir
gereklilik haline geldiğini belirten Tümamiral Uşaklıoğlu,
komutanlığın, özellikle son 15
yılda sahip olduğu çağdaş,
güçlü ve modern platformlarıyla çevre denizlerde başarıyla görev yaptığını ifade etti.
Tümamiral Uşaklıoğlu, savunma sanayisinin millileşmesi için yıllar önce
başlatılan hamlelerin ulaştığı
seviyenin önemli bir göstergesi olarak, milli tersanelerde inşa edilen yerli sahil
güvenlik gemilerini uzun yıllardır başarı ile kullanıldıklarını hatırlatarak, dünyadaki
birçok ülke sahil güvenlik
teşkilatının, platform modernizasyonu çalışmalarında

S.G.K.lığını iyi ve güvenilir bir
örnek olarak gördüğünü kaydetti. Milli üretim gemilerin
yurt dışına satışıyla yabancı
ülkelere sahil güvenlik alanında personel eğitimi verilmesi
konularında
yeni
olanaklar ortaya çıktığını da
konu ile ilgili sözlerine ekledi.
Teslim edilen gemilere de değinen Tümamiral Uşaklıoğlu,
açık deniz arama kurtarma
gemilerinden TCGS DOST ve
TCGS UMUT’un hizmete girmesiyle birlikte S.G.K.lığının
bölgesindeki bir çok donanmanın da boyutunu aşacak
kuvvet yapısıyla dünyadaki
sahil güvenlik teşkilatları arasındaki görünürlüğünü önemli
ölçüde arttıracağını, ayrıca
milli gemi sanayisine ihracat
alanında daha büyük atılımlar
için cesaret vereceğini söyledi.

Gemi mürettebatı, gemilerin komutanlarına
teslim edilmesinin ardından, bayrak ve komutanlık
flandralarının toka edilmesi öncesinde
görev yerlerine intikal etti.
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Tümamiral Uşaklıoğlu, üzerinde helikopter taşıma kabiliyetine de sahip olan
gemilerin, deniz yetki alanlarında ve Türkiye’nin deniz
alaka ve menfaatlerinin gerektirdiği her yerde, ağır
deniz ve hava şartlarında kesintisiz görev yapabileceğini
de vurguladı. Tümamiral
Uşaklıoğlu, sözlerini, teslim
edilen gemiler için dile getirdiği “Denizleri sakin, pruvaları neta, bahtları ve şansları
açık olsun” dileği ile tamamladı.

Tuzla’da En Büyük
İşveren SSM
Törende Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar da bir
konuşma yaptı. Teslim edilen
gemilerin ilk kaynak törenlerinde ve denize indirilme törenlerinde
bulunduğunu
hatırlatan Bayar, Dz.K.K.lığı
ve S.G.K.lığının ihtiyaç duyduğu tüm gemilerin Tuzla’da,
özel sektör tersanelerinde
inşa edilmesi için son 10 yıl
içinde çok sayıda proje başlattıklarını, mevcut durumda
Tuzla’da yürüyen projelerinin
toplam değerinin 2 milyar doları aştığını söyledi. Denizcilik
sektöründeki kriz nedeni ile
böyle bir amaçları olmamasına rağmen, Tuzla’daki en
büyük iş veren konumuna
geldikleri bilgisini ileten

Bayar, bu bölgede yürüttükleri projelerin hepsinde başarıya ulaştıklarını; Dz.K.K.lığı
ve S.G.K.lığının ihtiyaçlarını
tamamen karşılayan, dünya
standartlarında ve en ileri
teknolojiyi kullanan gemileri
teslim ettiklerini ve kullanıcılarının da bu gemilerden
memnun olduklarını belirtti.
Bayar, tüm bu çalışmalarının
amiral gemisinin MİLGEM olduğunu, projenin birinci gemisi TCG HEYBELİADA’nın
gurur ve onurla hizmet verdiğini ifade etti.
Bayar, denizcilik alanındaki
projelerin devamının geleceğini, bu sene içerisinde sözleşmeye bağlamayı hedefledikleri,
bir kısmı yürüyen ihale, bir
kısmı sözleşme görüşmesi
aşamasında olan projelerle
Tuzla’daki projelerin toplam
değerinin 5 milyar dolara çıkacağını, bunlardaki yerlilik oranlarının ise yüzde 70 ila 80
mertebesinde olacağını söyledi. Yerli sistemlerle ilgili bazı
ayrıntılar da veren Bayar; gemilerin tamamında elektronik
sistemlerin, silah sistemlerinin, yazılımın ve sensörlerin
hepsinin Türkiye’den sağlandığı belirterek, bu sistemler
göz önüne alındığında, gemilerin yarısının Tuzla’da, diğer yarısının ise Ankara’da imal
edildiğinin söylenebileceği tespitini yaptı.

Gemiye bayrak toka ediliyor.

Bayar, S.G.K.lığı ile çok uzun
yıllara dayanan, çok verimli
bir ortaklıkları bulunduğunu,
son dönemde de S.G.K.lığı
projelerinde önemli gelişmeler olduğunu belirterek, bunları MELTEM 2 Projesi
kapsamında deniz gözetleme
uçağının teslim edilmesi ve
Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi’nin sözleşmesinin
imzalanması
olarak sıraladı. Yonca-Onuk
Tersanesi’nin bot teslimatlarının planlandığı gibi devam

ettiğini, S.G.K.lığının helikopterlerinin de SSM tarafından
tedarik edildiğini hatırlatan
Bayar, S.G.K.lığının imkân ve
kabiliyetine ufak bir artışla
katkıda bulunmalarının bile
kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.
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Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemilerinin
Teknik Özellikleri

Destek Mesajı
Törende son konuşmayı, Milli
Savunma Bakan Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı yaptı.
Yardımcı, projenin tüm taraflarına teşekkür etti ve şunları
söyledi: “Bilhassa benim eski
bir denizci olarak üzerinde
Törenle teslimatı
yapılan gemiler,
S.G.K.lığı envanterine
girerek görevlerine
başladılar.

www.savunmahaber.com

durmak istediğim proje,
MİLGEM. Övünerek yurt içinde
ve yurt dışında anlatıyorum.
Umuyorum daha büyüklerini
de yapacağız, hep beraber.
Bakanlık olarak Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını tamamen yerli imkân ve kabiliyetlerle karşılama hedefimiz
var. Tüm ısrarımızla çalışıp
elimizden gelen imkânları değerlendiriyoruz. Biz bakanlık
olarak ihracat alanında elimizden gelecek bütün desteği ve
yardımı yapmaya hazırız. Tüm
dünyada yanınızdayız”.
Yardımcı’nın konuşmasının
ardından, plaket takdimi yapıldı ve yoğun programları nedeniyle törene katılamayan
İçişleri Bakanı Muammer
Güler, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal ve
İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu’nun telgrafları okundu.

Uzunluk
En
Su Çekimi
Deplasman
Azami Sürat
Seyir Siası
Personel
Silahlar
Havacılık

88,6 m
12,2 m
3,6 m
1700 ton
Saatte 22 deniz mili
Saatte 15 deniz mili sürat ile 3000 deniz mili
92 kişi
1 x 40 mm top, 2 x 12,7 mm STAMP
10 tona kadar helikopterlerin gündüz ve gece şartlarında
iniş-kalkış yapabilmesi için gerekli sistemlerle donatılmış helikopter
platformu ve teleskobik helikopter hangarı.

Törenin sonunda ise gemilerin, komutanlarına teslimi
gerçekleştirildi. Bu kapsamda,
TCGS DOST ve TCGS UMUT’un
hizmete giriş ve kuruluşa alınış belgeleri ile komutanlık
flandraları, Tümamiral Uşaklıoğlu tarafından gemi komutanlarına teslim edildi. Gemi
komutanları, gemilerini teslim
alırken şu andı içti:
“Şahsım ve personelim adına,
Türk sancağını denizlerde
şerefle dalgalandıracağıma,
görevimi ifada hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağıma, gemimi ve personelimi her an
göreve hazır tutmak için azami
çabayı göstereceğime, kolluk

etik ilkelerine daima bağlı kalacağıma, yurdumun şeref ve
namusunun korunmasında
görevim bulunduğunu, komuta sorumluluğumu, ulusal
ve uluslararası hukuk ile bahriye örf ve adetlerimizi asla
unutmayacağıma, seni başarı
ve zafere götürmek için her
türlü gayreti göstereceğime,
Türk milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine and
içiyor ve bayrağımı öperek seni
teslim alıyorum”.
Tören, TCGS DOST ve TCGS
UMUT personeli tarafından,
bayrak ve komutanlık flandralarının toka edilmesi ile sona
erdi.
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İngiliz
Havacılık
Sektörünün
Rotası
Çizildi
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İngiliz Ticaret ve Yatırım Kurumu (UKTI)
tarafından, İngiltere’nin havacılık,
savunma, güvenlik ve uzay
endüstrilerinde faaliyet gösteren
sanayi kuruluşlarının oluşturduğu bir
organizasyon olan ADS’ye hazırlatılan;
“Küresel Havacılık Görünümü 2013”
başlıklı rapor, Nisan ayında yayınlandı.
Rapor, uluslararası pazarda, İngiliz
havacılık sektörünün önündeki fırsatları
tespit etmek ve bu fırsatlardan yaralanmak
için, gelecek 12 ila 18 ay boyunca neler
yapılabileceğini ortaya koymak amacıyla
hazırlandı. Bakım, onarım ve yenileme
(BOY) faaliyetlerine yönelik tedarikçilere
ve yeni uçaklara alt sistem sağlayan
üreticilerine yönelik incelemeler de
İngiltere’de hazırlanan bu tür raporlarda
arasında, ilk defa ADS’nin raporunda
yer aldı. Benzer şekilde, askeri
hava araçlarının modernize edilmesi de
ilk defa kapsama alındı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
apor, ADS üyelerinden
küresel fırsatlarla ilgili
gelecek tahminlerini
içeren verilerin toplanmasının ardından, ADS Havacılık
İhracat Odak Grubu’nun toplandığı bir çalıştayın sonucunda ortaya çıktı.

R

Mevcut Durum
İngiltere’de havacılık sektörü,
yaklaşık 230.000 kişiye istihdam, yaklaşık 3.000 firmaya
ise iş olanağı sağlıyor. Sektörün gelecek birkaç yılda,
yüzde 6,8’lik bir büyüme rakamını tutturması bekleniyor.
www.milscint.com

Bu beklentide, 2030 yılına
kadar, her yıl yüzde 4,7 büyüyeceği tahmin edilen küresel
hava trafiğinin de etkisi bulunuyor. Sadece Asya’daki trafik büyümesinin, gelecek 10
yıl boyunca, İngiltere’nin yıllık
havacılık ihracatına, 4,7 milyar sterlinlik katkıda bulunacağı hesaplanıyor.
Sektörün büyüme potansiyeli
ile ilgili hesaplamalarda, sivil
havacılık önemli bir rol oynuyor. 2030 yılına kadar, toplam
değeri 3,7 trilyon dolar olan
27.000 adet yolcu uçağına ih-

tiyaç duyulacağı öngörülüyor.
Bu rakama, bölgesel uçaklar
dâhil değil. Helikopter cephesinde ise toplam değeri 165
milyar doları bulacak, 40.000
hava aracına ihtiyaç olacağı
tahmin ediliyor. Raporda yer
alan yeni konulardan, askeri
modernizasyon alanındaki fırsatların 6 ila 16 milyar dolar
arasında olduğu belirtiliyor.
Çin, Hindistan ve Brezilya gibi
büyüyen pazarlarda, tüm bu
fırsatlardan yaralanabilmek
için iş birlikleri oluşturmanın
önemi özellikle vurgulanıyor.

© Rolls-Royce plc 2012
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Airbus uçaklarının kanat üretimleri İngiltere'de yapılıyor.

Gerekli Hazırlıklar
Raporda, İngiliz havacılık sektörünün gelecek dönemde
önüne çıkan fırsatları kullanabilmesi için atması gereken
teknik adımlardan da bahsediliyor. Sektörün üretim süreçlerini ve yeteneklerini
geliştirmesi gerektiğini belirten rapor, bunların arasında,
kompozit malzemelerin tetkiki ve tamiri konusuna özel
bir vurgu yapıyor. Ayrıca,
esnek ve uyum sağlayabilen
bir tedarik zincirinin öneminin
altını çiziyor.

İngiltere, uçak motorları
teknolojilerinde dünya
çapında önemli bir merkez
olmayı sürdürdüyor.

Rapor, yönetimsel konularda
ise gelecek dönemde sanayi–
devlet iş birliğinin daha önem
kazanacağı ve her iki tarafın
daha da yakın çalışması gerekeceği tespitlerini yapıyor.
Sektöre yönelik tavsiyeler
arasında, uluslararası müşteri tabanının çeşitlendirilmesi de yer alıyor.

Kapsam Genişliyor
Raporda, konsept aşamasından üretim aşamasına kadar
farklı aşamalarda bulunan,
dünya çapındaki çeşitli askeri

ANALİZ
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Rapor, proje ve program
bakış açısının yanı sıra ülke
bakış açısı ile değerlendirmeleri de içeriyor. Bu kapsamda; ABD, Asya Pasifik,
Avrupa, Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Kanada, Kore
Cumhuriyeti, Ortadoğu ve
Rusya’da, İngiliz havacılık endüstrisinin iş hacmini arttırabilmek için 2014 yılının Mart
ayına kadar neler yapılması
gerektiği listeleniyor. Burada,
Çin ile ilgili yazılanlar örnek
olarak verilebilir:
UKTI, hükümetler arasında
yıllık olarak gerçekleştirilen İngiltere-Çin Havacılık Çalışma Grubu’nun toplantılarını
düzenlemeye devam etmeli ve
bu toplantılara, İş, Yenilikçilik

1
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2

3

dan, resmi ziyaretler sırasında Çin’deki ana yüklenicilere
anlatılmalı.
Bu
süreçte, ADS gerekli bilgileri sağlayacaktır.
UKTI; COMAC, XAC,
Avicopter ve AVIC’in ana
alt yüklenicilerine odaklanan,
İngiliz firmalarının gerekli
bağlantıları kurmalarını sağlayacak, çeşitli gösterimleri
de içerecek programlar geliştirmeye ve yürütmeye
devam etmeli.
UKTI, mevcut fırsatları
keşfetmek için Çin’deki
BYO firmaları ile bağlantıya
geçmeli ve pazar istihbaratı
sağlamalı.

4

5

ADS, Çin’de bir temsilcilik
ofisi açmak için, Çin’de yer
alan yerel havacılık birlikleri
ile iş birliği halinde çalışmalarına devam etmeli.
İngiltere, köklü havacılık sektörünü, sivil havacılıkta artık
büyük yolcu uçakları alanında
doğrudan bir markası ya da
ürünü olmasa da ayakta tutabildi ve özellikle malzeme,
üretim ve motor teknolojilerinde dünya çapında önemli
bir merkez olmayı sürdürdü.
UKTI ve ADS’nin hazırladığı
raporun ve raporda yazılanların, İngiliz havacılık sektörüne katkılarını ise zaman
gösterecek.

6

Daha Büyük Fırsatlar

Tablo 1. Çeşitli askeri ve sivil uçak ve helikopter programlarının
İngiliz Havacılık Sanayisi için "fırsat" değerlendirmesi

Daha Küçük Fırsatlar

Ülkeler ve Bölgeler,
Teker Teker
Değerlendiriliyor

ve
Yetenekler
Kurumu
(Department for Business,
Innovation and Skills / BIS),
ADS ve sektör temsilcilerinin
de katılımını sağlamalı.
Çin’de yerleşik UKTI Havacılık Sektörü Takımı,
COMAC, XAC, Avicopter ve
AVIC gibi Çin firmaları ile
bağlantı kurmaya devam etmeli; onlardan C919, MA700
ve yeni helikopter programları ile ilgili bilgi almayı sürdürmeli ve İngiliz firmaları
için doğabilecek fırsatları,
sektörde ilgili yerlere ulaştırmak üzere ADS’ye bildirmeli.
İngiliz havacılık sektörünün ana yapısal parçalar, motorlar, aviyonikler ve
sistemler konularındaki yetenekleri, UKTI yetkilileri,
“iş elçileri” ve diğer yüksek
seviyeli görevliler tarafın-

© GKN Aerospace

ve sivil uçak ve helikopter
programları; İngiliz havacılık
sektörüne sundukları fırsatlar
ve endüstrinin bu programlara erişimi bakış açıları ile
gruplandırılıyor. Bu gruplandırmanın sonuçları Tablo 1’de
yer alıyor.
Rapor, ilk defa kapsanan BOY
fırsatlarını şöyle sıralıyor: Aviyoniklerin tamiratı, büyüyen
pazarlarda yerinde eğitim, büyüyen pazarlarda iş birlikleri
kurma ve kompozit parçaların
taktik ve tamiri. Yine ilk defa
kapsanan askeri hava araçlarının modernizasyonu alanındaki
fırsatlar ise potansiyellerine
göre 3 gruba ayrılıyor. Gruplar
ve bu gruplar altında yer alan
sistemler şöyle listeleniyor:
n Yüksek potansiyel:
F-16, MiG-29,
Su-27/30/35, F-15 ve
F/A-18.
n Orta seviye potansiyel:
S-70/SH/UH-60,
Mi-24/25/35,
Bell 212/412,
C-130/L-100 ve
Mirage 2000.
n Düşük potansiyel:
Mi-8/17/171/172, UH-1,
F-5, MD500, F-4, L-39,
MiG-21, Su-24 ve
SA341/342 Gazelle.

Daha Zor Erişim
Xian MA700 (G)
ABD'nin T-X Eğitim Uçağı (K)
Embraer E-Jet Yeni Nesil (K)
Russian Helicopters firmasının programları (K)
Lockheed Martin F-35 Ön Üretim Aşama 8 (Ü)

Daha Kolay Erişim
Boeing 787-9 (Ü)
Boeing 787-10 (K)
Boeing 777-X (K)
Eurocopter X4 (G)
Bombardier Global 7000/8000 (G)
GE Passport 20 Motoru (G)
Airbus A350-1000XWB (G)
GE NG34 (K)
AgustaWestland / Russian Helicopters Yeni Tek Nesil Tek Motorlu Helikopter (K)
Yeni ATR NG (K)
Boeing 737 MAX (G)
Airbus A320neo (G)
Bombardier CSeries (Ü)
AgustaWestland AW169 (G)

UAC SamoJet 2020 (K)
Gulfstream P-42 (G)
Kore KFX (K)
Rolls-Royce Trent XWB 1000 (Ü)
Bell 525 Relentless (G)
AgustaWestland AW149/189 (G)
Sikorsky S-97 (K)
Eurocopter X3 (K)
Embraer KC390 (G)
Marenco SKYe SH09 (G)
Avicopter (K, G)
CFM LEAP-1A (Ü)
ABD Keşif Helikopteri (K)
CFM LEAP-1B (Ü)
COMAC C919 (G)
Pratt & Whitney PW1000G (Ü, G)
Irkut MS-21 (G)
Snecma Silvercrest (Ü)
Kore Hafif Taarruz Helikopteri (K)
Dassault Falcon SMS (Ü)
Hindistan 5. Nesil Muharip Uçak (K)
Eurocopter X6 (K)
Hindistan / Rusya Orta Sınıf Nakliye Uçağı (K)
Eurocopter X9 (K)
Hindistan Bölgesel Yolcu Uçağı (K)
Hindistan Hafif Keşif Helikopteri (G)
Hindistan Hafif Helikopteri (G)
ABD Başkanlık Helikopteri (K)
ABD Muharebe Arama Kurtarma Helikopteri (K)
Boeing KC-46A (Ü)
Sistem isimlerinin yanındaki harfler, ilgili programın içinde bulunduğu aşamayı gösterir: K - Konsept, G - Geliştirme, Ü - Üretim, O - Operasyon

www.milscint.com
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ADİK, Amfibi Gemi İçin
Ana Alt Yüklenici Takımı ile
İmzaları Attı
© ADİK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Dz.K.K.lığı)’nın çıkarma filosunun
tedarikçisi konumuna gelen Anadolu
Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş.
(Anadolu Tersanesi / ADİK), başarıyla
tamamladığı ve garanti döneminde
bulunan Süratli Amfibi Gemi (LCT)
Projesi’nin ardından, Amfibi Gemi (LST)
Projesi’nde de önemli bir adım attı.
Kredi süreci tamamlanmak üzere olan
projede, alt yüklenici olarak yer alacak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV) firmalarından ASELSAN,
HAVELSAN ve İŞBİR ile ADİK arasındaki
imzalar, 5 Nisan’da, Tuzla’da atıldı.
mfibi Gemi (LST) Projesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı Şirketleri İmza Töreni’ne, Milli Savunma Bakan
Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar ile
ADİK, ASELSAN, HAVELSAN
ve İŞBİR yetkilileri katıldı.
Törende ilk konuşmayı, ADİK
Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk Ürkmez yaptı. LCT
Projesi’ni başarıyla ve zamanında tamamladıklarını hatırlatan Ürkmez, bu süreçte,
Dz.K.K.lığı ve Savunma Sanayii
Müsteşarlığı
(SSM)’ndan
büyük destek gördüklerini
vurguladı. Ürkmez, projede
inşa edilen gemilerin dünya
çapında da başarılar kazanabilecek nitelikte olduğunu belirterek, ihracat konusunda
çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Yeni projeleri olan LST’de,
LCT’ye göre daha büyük kapasi-

A
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Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

ADİK Yönetim Kurulu
Başkanı Faruk Ürkmez

teli gemiler inşa edeceklerini
anlatan Ürkmez; projeye başlayabilmeleri için gerekli olan
krediyi Ziraat Bankası’ndan
alacaklarını, Hazine Müsteşarlığı ile Ziraat Bankası arasındaki anlaşmaların yapıldığını,
Bakanlar Kurulu’nun da gerekli onayı vermesi ile bürokratik sürecin yakın zamanda
tamamlanmasını beklediklerini
katılımcılarla paylaştı.
www.milscint.com
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ADİK İcra Kurulu Başkanı Ertuğ Yaşar

Törende ikinci konuşmayı,
ADİK İcra Kurulu Başkanı
Ertuğ Yaşar yaptı. ADİK’in tarihçesini kısaca anlatarak
sözlerine başlayan Yaşar, kuruluşu 1950’li yıllara dayanan
tersanenin, 1982 yılında Tuzla
bölgesine geçtiğini; 2004 yılında tersanenin Ürkmez Ailesi tarafından satın alınarak
bugünkü yönetimine kavuştuğunu ve 2007 yılından itibaren
de askeri projelere başladığını
anlattı. Dünyada ve Türkiye’de
gemi inşa sanayisini etkileyen
ve 2008-2012 yılları arasında
süren kriz sırasında imalat
çalışmalarının neredeyse aralıksız devam ettiğini belirten
Yaşar, bu 4 yıllık süre zarfında,
20 adet geminin inşasını tamamladıklarını; bunların 4
adedinin konteyner gemisi, 8
adedinin 6.000, 8.000 ve
18.000 tonluk kimyasal tanker
gemileri ve 8 adedinin de LCT
gemileri olduğunu söyledi.
Yaşar, geçtiğimiz dönemde,
en yoğun zamanlarda 700 kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını;
LST
Projesi
kapsamındaki 2 adet geminin

de inşa edileceği, önlerindeki
5 yıllık dönemin en yoğun zamanlarında ise 1000 kişiye
doğrudan istihdam sağlamayı
öngördüklerini ifade etti.
Yaşar, konuşmasının izleyen
bölümünde, LCT Projesi’nin
Liste 1’de yer alan takvimi
hakkında bilgi verdi ve “öğrenme eğrisi” olarak nitelendirdiği,
proje
süresince
kaydettikleri gelişimi anlattı.
Yaşar’ın ilettiği bilgilere göre,
tekne tamamlama süresi, projenin ilk gemisinde yaklaşık
160 günken; giderek azalarak
son gemide, 77 güne kadar
indi. Liman kabul testlerinin
süresindeki gelişim, testlerin
tamamlanmasının 60 günden
30 ila 35 güne inmesi şeklinde
gerçekleşti. Gemilerin tamamlanma süresi ise 770
günden yaklaşık 390 güne indi.
Yaşar, özellikle tamamlanma
süresindeki gelişimin kayda
değer olduğunu vurgulayarak, LCT gemilerini mükemmeliyetle
inşa
etmeyi
öğrendiklerini ve bu birikimlerini ihracat alanında kullanmayı hedeflediklerini ifade
etti. Bu kapsamda Dz.K.K.lığı
ve SSM’nin katkıları ile yurt

dışı heyetlerin gemileri görmek için geldikleri bilgisini de
iletti. LCT gemileri için
Dz.K.K.lığının en önemli referans olduğunu belirten Yaşar,
kanıtlanmış bir tasarıma
sahip olan gemilerin “askeri
rafta hazır” sistem sınıfında
olduğunu söyledi ve gemilerin
teknik özellikleri konusunda
katılımcıları bilgilendirdi.
Yaşar, konuşmasının son
kısmını, LST Projesi’ne
ayırdı. Liste 2’de yer alan
proje takvimi konusunda
bilgi veren Yaşar, proje kapsamında inşa edilecek 2 adet
geminin ana görevlerinin,
amfibi harekât ve ateş desteği olacağını, ayrıca doğal
afet yardımı amacıyla da kullanılacaklarını; ilk geminin
imalat başladıktan 44 ay
sonra; ikinci geminin ise 52 ay
sonra teslim edileceğini anlattı. Yaşar, ilettiği bilgilere,
projedeki yerli sanayi katılımının, yaklaşık yüzde 70; bu
katılım içindeki KOBİ payının
ise yaklaşık yüzde 50 olarak
gerçekleşeceğini de ekledi.
Yaşar, konuşmasını, LST’nin
teknik özelliklerini sıralayarak tamamladı.

© MSI Dergisi

Sivil Projelerden
Askeri Projelere

İŞBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Dingiloğlu

Dz.K.K.lığının
Elektrik Gücü
İŞBİR’den
Kürsüye gelen bir sonraki konuşmacı, İŞBİR Yönetim
Kurulu Başkanı Şevket Dingiloğlu oldu. Dingiloğlu, konuşmasında, İŞBİR’in askeri
denizcilik sektöründe son yıllarda yaptığı atılıma değinerek; MİLGEM ile attıkları
adıma, Yeni Tip Karakol Botu
(YTKB) Projesi ile devam ettiklerini; şimdi de LST ile çalışmalarını
sürdüreceklerini
belirtti. Dingiloğlu, sözlerini,
tüm proje paydaşlarına iyi dileklerini sunarak tamamladı.

39

Liste 1. Süratli Amfibi Gemi (LCT) Projesi Takvimi
n 18/12/2008

: Proje ile ilgili ihalenin ADİK tarafından kazanıldığının belirlendiği Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı.
: SSM ile ADİK arasında tedarik sözleşmesinin imzalanması.
n 28/07/2009 : İlk geminin inşa faaliyetlerinin başlaması.
n 28/01/2010 : İlk gemi için ilk sac kesimi.
n 02/10/2010 : İlk geminin denize indirilmesi.
n 08/01/2012 : İlk geminin kabul testlerinin tamamlanması.
n 09/03/2012 : İlk geminin geçici kabulünün yapılması.
n 29/08/2012 : Sekizinci ve son geminin teslimi ve projenin zamanında (37 ayda) tamamlanması.
n 17/06/2009

www.savunmahaber.com
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HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş

HAVELSAN
2002 Yılından Bu Yana
Dz.K.K.lığının
Hizmetinde
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Süratli Amfibi Gemi (LCT) Teknik Özellikleri
Tam Boy
Su Hattı Boyu
En
Deplasman
Başta Su Çekimi
Kıçta Su Çekimi
Azami Sürat
Harekât Siası
Kargo Kapasitesi

79,85 m
72,95 m
11,70 m
1.155 ton
<1m
< 2,5 m
18 knot
3.000 deniz mili
Her biri 60 ton olan tanklardan 7 adede kadarını taşıma kabiliyeti

Amfibi Gemi (LST) Teknik Özellikler
Tam Boy
Su Hattı Boyu
En
Deplasman
Başta Su Çekimi
Kıçta Su Çekimi
Azami Sürat
Harekât Siası
Denizde Kalma
Denizcilik

138,75 m
130,80 m
19,60 m
7.125 ton
<2m
<5m
18 knot
15 knot sürat ile 6.000 deniz mili
30 gün
Deniz durumu 5 dâhil kısıtsız kullanım; deniz durumu 6'da,
imkân ve kabiliyetlerin en az kısıtlama ile kullanımı
Kargo Kapasitesi 1.100 metrekare kapalı araç güvertesi alanı ve 690 m2
açık güverte alanı, 1.200 tona kadar karma yük, 20 adetten fazla
tank veya 550 kişilik amfibi birlik
Gemi Personeli 12 subay, 51 astsubay, 66 er (350 amfibi personeli de kapsayan,
toplam 566 kişilik yatak kapasitesi)
Silahlar
n 2 x Phalanx yakın hava savunma sistemi
n 2 x 40 mm Fast Forty Type C top
n 2 x 12,7 mm STAMP
Diğer Sistemler n GENESİS tabanlı savaş yönetim sistemi
n 3 boyutlu arama radarı
n Seyir radarı
n LPI radar
n Gece ve gündüz kabiliyetli elektro-optik algılayıcı
n Infrared arama ve takip sistemi
n Lazer ikaz sistemi
n Elektronik harp sistemleri
n Chaff ve IR sahte hedefleri
n Torpido tespit ve karşı tedbir sistemi
n Otomatik Mayın Dökme Sistemi
n Çeşitli link ve HF, UHF ve VHF muhabere cihazları
Diğer Özellikler n 15 tonluk genel maksat helikopteri için platform
n Her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen ve 20 knot sürat yapabilen
4 adet LCVP çıkarma aracı
n 3 adet kendinden tahrikli ponton
n Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırı için tam personel koruması
n 18 metre boyunda baş rampa
n 60 ton yük taşıyabilen yan ve arka kapak
n 2 adet 25 tonluk, 2 adet 10 tonluk güverte vinci
n Tüm gemi sistemlerinin köprü üstü ve makine kontrol odasından
uzaktan kumandası
© MSI Dergisi

Törende bir sonraki konuşmayı, HAVELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Taş
yaptı. HAVELSAN’ın, bu sene,
kuruluşunun 31. yılını kutlayacağını belirten Taş; şirketin,
deniz platformları için komuta
kontrol sistemleri tasarlama
ve geliştirme projelerine 2002
yılında MELTEM projesiyle
başladığını hatırlattı. Taş, bu
projede, deniz karakol uçakları için görev sistem yazılımını ve yer kontrol istasyon
yazılımını milli olarak geliştirdiklerini ve bunları proje
takvimine uygun olarak 2008
yılında teslim ettiklerini söyledi. Bu ilk projenin ardından
yaşanan gelişmeleri özetleyen Taş; G sınıfı fırkateynlerin
savaş harekât merkezi modernizasyonları kapsamında,
GENESİS Savaş Yönetim
Sistemi’ni geliştirdiklerini;
entegrasyonunu başarıyla tamamladıklarını ve toplam
8 fırkateyni modernize ederek 2007–2012 yılları arasında teslim ettiklerini,
GENESİS’i, G sınıfı fırkateynleri envanterinde bulunduran
Mısır, Polonya ve Pakistan gibi
ülkelere ihraç etmek için
yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Sözlerine MİLGEM
Projesi ile devam eden Taş,
gerek MELTEM gerekse
GENESİS projelerinde kazandıkları deneyimlerle MİLGEM

Projesi’nde ASELSAN ile iş
ortaklığı modelinde büyük
sorumluluklar aldıklarını; bu
kapsamda savaş yönetim
sisteminin yeni silah ve sensörlere uygun olarak tasarlanması ve geliştirilmesi
faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti. Taş, ilk 2 gemi için
gerçekleştirdikleri çalışmalara, MİLGEM-S projesi ile
devam etme amacında olduklarını da sözlerine ekledi.
Taş’ın değindiği diğer önemli
projeler, YTKB ve Yeni Tip Denizaltı projeleri oldu. HAVELSAN’ın
savaş sistemi tedariki ve entegrasyonu alanında faaliyet
gösterdiği YTKB Projesi’nde
ilk 9 botun başarı ile teslim
edildiğini; 10. botun deniz
kabul testlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten
Taş, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde ise HAVELSAN’ın
komuta kontrol sistemi yazılımlarını milli olarak geliştirerek tüm sistemin karaya
konuşlu test sistemlerinde
denenerek denizaltılara entegrasyon konusunda önemli
sorumluluklar aldığını ve bu
çalışmaları başarıyla yürüttüğünü anlattı.
LST Projesi’nde HAVELSAN
tarafından gerçekleştirilecek
faaliyetlere de değinen Taş,
ADİK ile 2 farklı konuda çalışacaklarını; bunlardan birincisinin
savaş sistemi entegrasyonunun teknik sorumluluğunun
HAVELSAN tarafından üstlenmesi olduğunu; diğerinin ise
HAVELSAN’ın savaş yönetim
sistemi tedarikçisi ve entegratörü olarak rol alması olduğunu
söyledi. Taş, HAVELSAN’ın
savaş
yönetim
sistemi

www.milscint.com
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n 09/05/2008

: Teklife Çağrı Dosyası’nın yayınlanması.
: Teklif verilmesi için son tarih.
n 06/01/2010 : Proje ile ilgili ihalenin ADİK tarafından kazanıldığının belirlendiği
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı.
n 16/06/2011 : SSM ile ADİK arasında, tedarik sözleşmesinin imzalanması.
n 05/03/2013 : Kredi Sözleşmesi’nin imzalanması.
n 09/02/2009

ASELSAN
Yerli Katkı Oranını
Arttırmaya Hazır

Araştırma Gemisi. Ergeneman, LST Projesi kapsamında
sağlayacakları sistemlerin ise
şunlar olacağını belirtti: Hava
savunma radar sistemi, LPI
radarı, seyir radarı, IFF sistemi, elektronik destek sistemi, lazer ikaz sistemi,

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman
© ADİK

geliştirme ve entegrasyonu
kabiliyetini, LST Projesi’nde
üstleneceği sorumluluklarla
daha da pekiştireceğini ve tüm
bunların, HAVELSAN’ın, gelecekte, Türkiye’nin savunma
alanındaki ihtiyaç duyduğu
projelerde daha güçlü, tecrübeli ve özgüveni yüksek hizmetler sunmasına zemin
yaratacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

elektro-optik arama sistemi,
harici ve dâhili muhabere sistemi, uydu muhabere sistemi,
link sistemi, 12,7 mm
STAMP ve cayro sistemi. Ergeneman, bunların yanı sıra
projenin yerli katkı oranını
daha da arttırmak üzere
ASELSAN özgün tasarımları
olan Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi
(PİRİ) ve derinlik ölçme sonarının da proje kapsamına
dâhil edilmesine hazır olduklarını vurguladı.

© MSI Dergisi

Liste 2. Amfibi Gemi (LST) Projesi Takvimi
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Taş’ın ardından kürsüye gelen
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, ASELSAN’ın
Dz.K.K.lığı envanterindeki çeşitli platformlar için elektronik
sistemler sağladığını belirterek, bu platformları şöyle sıraladı: MİLGEM, YTKB, Sahil
Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, LCT, SAR botları, Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi
(MOSHIP), Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve Sismik
www.savunmahaber.com
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Soldan sağa; HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç, ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan
Kemal Yardımcı, ADİK Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ürkmez ve İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür imzaları atarken görülüyor.

Uzmanlaşma
ve Sürdürülebilirlik
Vurgusu
Törende son konuşmayı, Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar yaptı. Bayar,
ADİK’in LCT ile çok başarılı
bir projeyi, planlanan tarihte
tamamladığını;
ortaya
Dz.K.K.lığının da beğenisi
kazanan gemilerin çıktığını
ve ilk defa askeri bir proje
© MSI Dergisi

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar

alan bir özel tersane için
tüm bunların kayda değer
bir performans olduğunu
belirtti. ADİK İcra Kurulu
Başkanı Ertuğ Yaşar’ın sunumunda değindiği öğrenme eğrilerine dikkat
çeken Bayar, projede yaklaşık yüzde 100’e yakın bir iyileşme bulunduğunu; iletilen
bilgilere göre, ilk gemi ile
son gemi arasında yarı yarıya verimlilik artışı olduğunu, bunun da özel
sektörle çalışmanın ve ihtisaslaşmanın kazancı ve getirisi olduğunu ifade etti.
Bayar, ADİK’in, başarısının
devamı olarak LST Projesi’ni
kazandığını; böylece çıkarma filosunun önemli bir
tersanesi haline geldiğini;
gemilerin ihracatını da ciddi
olarak
düşündüklerini;
Dz.K.K.lığının ihtiyaçlarının
sınırlı olduğu göz önüne
alındığında, ihracatın daha
da önem kazandığını söyledi.

Savunma projelerinde uzmanlaşmayı teşvik ettiklerini, desteklediklerini ve
bütün uygulamaları bu doğrultuda kurguladıklarını; bu
nedenle Tuzla bölgesindeki
diğer tersanelerden bazen
eleştiri aldıklarını anlatan
Bayar, yaşayacak bir model
kurulacaksa uzmanlığın vazgeçilmez olduğuna; ADİK’in
de çalışmalarına ihracatla
devam edemezse öğrenme
eğrisinde başladığı yere dönebileceğine; deneyim kazanan
ekiplerini
süratle
kaybedebileceğine dikkat
çekti. Bayar, uzmanlaşmanın, sadece tekne seviyesinde
olmadığını;
aynı
zamanda bütün alt sistemler
seviyesinde söz konusu olduğunu da değerlendirmelerine ekledi.
Uzman üreticilerden tedarikin lojistik avantajlarına da
değinen Bayar, örneğin
İŞBİR’in Dz.K.K.lığı unsurla-

rına sistem sağlamasının, bu
gemilerin 30-40 senelik işletme dönemlerinde önemli
kazanımlar sağlayacağını
belirtti. Benzer şekilde
ASELSAN ve HAVELSAN
üretimi sistemlerin kullanımının, lojistik avantaj sağlamanın yanı sıra aynı
donanım ve aynı yazılımla
oluşturulan sistemlerle harekât etkinliğini arttıracağını
vurguladı. Bayar, ASELSAN
ve HAVELSAN üretimi sistemleri başarılı bir şekilde projeye
dâhil ettiklerini anlatarak;
maliyeti daha düşük alternatifler bulunsa bile her proje
için bağımsız çözümlerin
değil, tüm projeleri kapsayacak şekilde milli teknolojinin
ve lojistik açıdan ortak sistemlerin kendileri için öncelikli olduğunu;
bu
yaklaşımın
sürdürülebilirlik açısından da
kritik olduğunu ifade etti.
Tören, imzaların atılması ve
plaket takdimi ile sona erdi.
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SASAD 24. Olağan Genel Kurulu:

Savunma Sanayisi
Yükselişini Sürdürüyor
S

ASAD üyesi firmaların
118’inin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra
Milli Savunma Bakanı Dr.
İsmet Yılmaz, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ve
Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar’ın da katıldığı
genel kurul, önceki yıllarda
olduğu gibi, yine sektörün
genel durumunun ve performans göstergelerinin değerlendirildiği bir platform
işlevini gördü. SASAD, genel
kurulda, Sektör Raporu 2012
belgesini de yayınladı. Bu belgede, Tablo 1’de verilen mali
veriler ile Tablo 2’de listelenen diğer performans verileri
yer aldı. Türk Savunma Sanayisi’nin son yıllarda kaydettiği
ciro, ihracat ve Ar-Ge harcaması performansları ise
Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’teki
gibi gerçekleşti.

Tüm Fotoğraflar:
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Yoğun Geçen
Bir Çalışma Yılı
Genel kurulda ilk sözü,
SASAD Yönetim Kurulu Başkanı ve ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman aldı.
Derneğin 2012 faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapan
Ergeneman, oldukça yoğun
bir yılı geride bıraktıklarını;
17 Ocak’ta SASAD’ın 23. Olağan
Genel Kurulu’nu toplayarak
önemli tüzük değişikliklerini
onayladıklarını; bu değişikliklerin, firmaların tüzel kişilik
üyeliklerinin yanında 5 kişiye
kadar gerçek kişiyi üye olarak
kaydetmelerine olanak tanıdığını; böylece, dernek mali yapısının güçlenmesine katkı
sağlandığını ve yüksek üyelik
aidatı ödeyen üyelerin, dernek
genel kurulunda yüksek oy
oranı ile temsil edilmelerinin
yolunun açıldığını belirtti. Er-
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Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)’nin
24. Olağan Genel Kurulu, 30 Nisan’da, Ankara’da
gerçekleştirildi. Savunma sanayisi firmalarını her yıl bir
araya getiren en önemli etkinlik olan genel kurul kapsamında,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, 2013 Yılı
Türk Savunma Sanayii Ödül Töreni de düzenlendi.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
SASAD Yönetim Kurulu Başkanı
ve ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman

geneman, yönetim kurulu üye
sayısını 7’den 13’e çıkartarak,
daha geniş bir yelpazede
üyelerin kurulda yer alabilmesine olanak sağlandığını;
25 Nisan’da yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul’da ise
alt sektörleri ve KOBİ’leri de
kapsayacak şekilde yeni yönetim kurulu üyelerini seçtiklerini hatırlattı.
SASAD açısından 2012’nin
diğer önemli gelişmeleri ise
Üye Kayıt Yönetmeliği’nin hazırlanarak yayınlanması ile
2013-2017 Dönemi Stratejik
Planı’nın ve Etik İlkeler dokümanının son hallerine getirilmesi oldu. Ergeneman, her
iki dokümanın da yıl içinde
uygulamaya alınacağını bildirdi.
2012 yılının, sektör açısından
genel bir değerlendirmesini

de yapan Ergeneman, genel
olarak sektörün başarılı bir
yıl geçirdiğini; bazı büyük

projelerde kabul süreçleri
daha kısa tutabilse 2012 yılı
cirosunun daha yüksek gerçekleşmiş
olabileceğini;
kabul sürelerinin kısa tutulmasının, aynı zamanda ihracat çalışmalarını da olumlu
etkileyeceğini değerlendirdiklerini ifade etti.
Ergeneman, iş birliği kapsamındaki faaliyetlere de değindi. Savunma ve havacılık
sanayilerinin gelişimine, güçlenmesine ve rekabet yeteneğine katkıda bulunmak üzere,
farklı illerde yer alan sanayicileri SASAD üyeleri ile bir
araya getirdikleri sanayi günleri düzenlediklerini ve

Tablo 1. Performans Alanlarına Göre Mali Rakamlar
Performans Alanı
Ciro
Kişi Başına Düşen Ciro
Ar-Ge Harcamaları (Özkaynak)
Ar-Ge Harcamaları (Müşteri / Teşvik)
Ar-Ge Harcamaları (Toplam)
Kişi Başına Düşen Ar-Ge Harcaması
İhracat (Avrupa'ya)
İhracat (Avrupa dışına)
İhracat (Toplam)
İthalat (Avrupa'dan)
İthalat (Avrupa dışından)
İthalat (Toplam)

Mali Boyut (Dolar)
4,756,380,651
142,019
200,000,000
572,000,000
772,751,351
2,306
325,000,000
937,000,000
1,262,000,000
647,651,207
761,368,307
1,409,009,514

Tablo 2. Performans Alanlarına Göre Çeşitli Rakamlar
Türk Savunma Sanayisi'nin Dünya Genelindeki Cirodaki Payı
Bir Önceki Yıla Göre Ciro Artışı
İstihdam
Özkaynaklardan Yapılan Ar-Ge Harcamasının Ciroya Oranı

Yüzde 1,189
Yüzde 9
33.491 kişi
Yüzde 4

www.milscint.com

Savunma ve Havacılık Sanayi
İhracatçıları Birliği (SSI) ile
ortak çalışma konusunda
önemli gelişmeler sağladıklarını anlatan Ergeneman,
artık ihracat rakamlarını, SSI
verilerine dayandırdıklarını
belirtti.
İş birliklerini uluslararası
alanda da sürdüren SASAD,
Avrupa Havacılık ve Savunma
Endüstrileri Derneği’nin yönetim kurulu toplantılarına
katıldı ve komisyon ve komitelerinde yer aldı. Ergeneman, İtalyan ve İngiliz
savunma, havacılık ve güvenlik sanayicileri dernekleri ile
mutabakat muhtırası imzaladıklarını, ilettiği bilgilere ekledi.
Ergeneman, konuşmasının
son bölümünde, dernekle ilgili verileri katılımcılarla paylaştı. Buna göre, 2012 yılında
üye sayısı, 2011 yılına göre
yüzde 20’lik bir artış ile 158’e
çıktı. Bu üyelerden 116 adedi
asil üye; 42 adedi ise aday üye
statüsünde bulunuyor. 2013
bilançosunda dernek aktifler
toplamı, bir önceki yıla göre
yüzde 24 artarak 1,7 milyon
lira seviyesine yükseldi. Bu
artış, nakit mevcuttaki artıştan kaynaklandı.
Ergeneman, sözlerini tamamlarken, 2. Olağanüstü
Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu’nun, Başkanlık
görevinin dönüşümlü olarak
gerçekleştirilmesi kararı aldığını hatırlatarak, görevini
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Koç Holding Savunma
Sanayi,
Diğer
Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen’e devrettiğini
söyledi
ve
tüm
katılımcılara teşekkür etti.

Kalkış Noktasındayız
Genel kurulda, Milli Savunma
Bakanı Dr. İsmet Yılmaz da
bir konuşma yaptı. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada
giderek artan etki ve ağırlığının, teknolojik ihtiyaçların
milli sanayi eliyle karşılanması yönünde beklentileri
arttırdığına dikkat çeken Dr.
www.savunmahaber.com

Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz

müzdeki dönemde yapması
gerekenleri ise ürettiklerini
fiyat ve kalite açısından daha
rekabetçi kılmak; üretemediklerini üretmeye başlamak
ve sadece yurt içi değil, yurt
dışına da satmak olarak sıraladı.

SSM, 2013’ün
En İyisini Seçti: FNSS

Yılmaz, ulusal savunma ve
güvenlik gereklerinin karşılanması ve uluslararası sorumlulukların
yerine
getirilmesinde teknolojik bağımsızlığa her zamankinden
daha çok ihtiyaç olduğunu
vurguladı. Dr. Yılmaz, her
açından stratejik bir sektör
olan savunma ve havacılıkta
yaşanan hızlı gelişimin geleceğe dönük umutlarını arttırdığını; Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin ihtiyaçlarının yarıdan fazlasının milli ve yerel
kaynaklardan karşılanmasının iyi bir nokta olduğunu;
yine de savunmanın en zayıf
olduğunuz nokta kadar güçlü
olduğunun unutulmaması
gerektiğini ifade etti ve bu sebeple bardağın boş kısmının
dolu kısmından daha önemli
olduğunu belirtti. Bu boşluğun mutlaka doldurulacağına
olan inancını dile getiren Dr.
Yılmaz, Türk milletinin hem
zeki hem çalışkan hem de diğerleri ile kıyaslanmayacak
kadar yeni icat çıkartabilen
bir millet olduğunu söyledi.
Dr. Yılmaz, bu noktada, 2023
ihracat hedeflerini hatırlatarak; sektörün 2012 yılı cirosunun 4,8 milyar dolar,
ihracatının ise 1,2 milyar
dolar olarak gerçekleşmesinin iyi bir trend yakalandığının göstergesi olduğunu ve
“take off” (kalkış) noktasında
bulunduklarını ifade etti.

Savunma Sanayimiz
Çok Yakından
Takip Ediliyor

Dr. Yılmaz, sektörün rakamları ile sadece kendilerinin
ilgilenmediğini;
örneğin,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü
ziyaret eden Kuveyt Emiri

Genel Kurul’un ilk oturumundaki konuşmaların ardından, SSM tarafından, SSM
stratejik planında öne çıkan
hedefler çerçevesinde, sektörün yönlendirilmesi ve teşvik edilmesini temin etmek
amacıyla düzenlenen ödül
törenine geçildi. 2013 Yılı
Türk Savunma Sanayii Ödülleri, 2 temel kategoride düzenlendi. İlk kategori olan
“Savunma Sanayii 2013
Ödülleri”ne layık görülen firmalar, sektör firmalarının
son 3 yıllık bilanço verileri ve
performans bilgileri temel

FNSS Genel Müdürü K. Nail Kurt ödül alırken görülüyor

Şeyh
Sabah
El-Ahmet
El-Cabir El-Sabah’a eşlik
eden heyette bulunan Kuveyt
Maliye Bakanı’nın da bu rakamları takip ettiğini, genel
kurul katılımcıları ile paylaştı.
Bu rakamların çok yakından
takip edilmesinin, sektörün
sorumluluğunu arttırdığına
dikkat çeken Dr. Yılmaz, sektörün Ar-Ge yatırımlarında da
iyi bir noktada olduğunu, bu
durumun yarınlara dair ümitleri arttırdığını söyledi.
Dr. Yılmaz, sektörün önü-

alınarak yapılan kapsamlı
analizler sonucu belirlendi.
Bu kapsamda, sektörde, ciroları itibari ile ilk 25 sırada
yer alan her bir firma için;
verimlilik, öz kaynak yeterliliği, maddi duran varlık verimliliği, iş gücü verimliliği,
tedarik zinciri yönetimi, yan
sanayi kullanımı, lojistik, ihracat ve Ar-Ge verilerinin yer
aldığı değerlendirme formülü doğrultusunda hesaplamalar yapıldı ve sonuçlar
sıralandı.
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TUSAŞ Genel Müdürü
Muharrem Dörtkaşlı
ödül alırken görülüyor.

ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman
ödül alırken görülüyor.

“Savunma Sanayii 2013
Ödülleri”nde birinciliği; iş
gücü verimliliği, Ar-Ge ve
tedarik zinciri yönetimi konularında gösterdiği performans ile FNSS kazandı.
Lojistik, yan sanayi kullanımı ve maddi duran varlık
verimliliği alanlarında öne
çıkan
performansı
ile
ASELSAN ikinciliğe; öz kaynak verimliliği ve maddi
duran varlık verimliliği kriterlerinde aldığı yüksek puanlarla üçüncülüğe ise
TUSAŞ layık görüldü. Ödüller, Milli Savunma Bakanı
Dr. İsmet Yılmaz tarafından;
FNSS Genel Müdürü K. Nail
Kurt, ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman ve
TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’ya takdim
edildi.

İkinci kategori olarak düzenlenen “Sanayi Özel Ödülleri”, firmaların geçtiğimiz
dönem
gerçekleştirdiği
önemli teslimat, ihracat,
teknolojik atılım ve özgün
ürün geliştirme başarıları
esas alınarak, gösterilen
adaylar arasında, SSM üst
yönetimi ve proje müdürleri
tarafından yapılan oylama
sonucunda tespit edildi.
“Yeni Tip Karakol Gemisi
Türkmenistan İhracat Başarısı” ile DEARSAN; “Araç
Tipi RF Karıştırma Sistemleri Katar İhracat Başarısı”
ile ATEL; “Milli Sonar
Deniz Birimi Transdüserlerinde Kullanılacak Olan
Piezoelektrik Seramik Geliştirme Projesi Başarısı” ile
Meteksan Savunma, NANOTECH İleri Teknoloji San. ve

ATEL Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Hıdıroğlu ödül alırken
görülüyor.

Tic. Ltd. Şti ve Anadolu Üniversitesi, ödüle layık görüldü. Ödüller, Savunma
Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar tarafından verildi.
Genel kurulun ilk oturumu-

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Cavcar ödül alırken görülüyor.
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nun son gündem maddesi,
Frost & Sullivan danışmanlık ve araştırma firmasının
Türkiye Direktörü Philipp
J. Reuter tarafından yapılan
“Savunma ve Havacılıkta
Yükselen Teknolojiler ve Gelişen Pazarlar” başlıklı
sunum oldu. Reuter, sunumunda, savunma alanında
gelişen pazarların ABD ve
Avrupa firmaları tarafından
hedef alındığını; sektör firmalarına fırsat oluşturacak
diğer sektörlerin ise enerji,
sağlık, güvenlik ve akıllı şehirler olabileceğini belirtti.
Reuter, offset’lerin giderek
daha odaklanarak ele alındığını ve beklentinin yüksek
teknolojinin transferi olduğunu vurguladı. Reuter’ın
sunumunda değindiği bir
diğer konu ise simülasyonun askeri eğitimde giderek
önem kazanması oldu.
www.milscint.com
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Meteksan Savunma
Genel Müdürü
Murat Erciyes
ödül alırken görülüyor.

NANOTECH adına Prof. Dr.
Aydın Doğan ödül alırken görülüyor.

SASAD’a Yeni Yönetim
Kurulu Başkanı
Sunumun ardından verilen
aranın sonrasında, SASAD
Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Genel kurulun divan başkanlığını Ahmet Demir, yardımcılığını Atakan Ata ve kâtip
üyeliğini ise Yılmaz Güldoğan
yaptı. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesinin
ardından, 2013 Mayıs–2014

Nisan dönemi yıllık bütçe tasarısı, uygulama ve ödenekler arası aktarma yapmak için
Yönetim Kurulu yetkilendirilerek kabul edildi.
Genel Kurul’un sonunda, üyelerin dilek ve temennilerini
dile getirdiği bölümde söz alan
SASAD Yönetim Kurulu Üyesi
ve TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, 2023 yılında
25 milyar dolar ihracat raka-

mına ulaşmak için SASAD
üyeleri olarak ellerinden geleni yapmaları gerektiğini;
tüm pastanın savunma, havacılık ve güvenlik alımlarından
oluşmadığını;
Türkiye’nin
diğer sektörlerinin de ciddi bir
satın alma gücüne sahip olduğunu ve bunlardan yararlanmaları gerektiğini belirtti.
Örnek olarak nükleer santral
ihalesini, vagon alımlarını ve
sivil uçak alımlarını gösteren
Dörtkaşlı, bu proje ve alımların
offset şeklinde dönüşü olduğunda, hem sektörün ana yüklenicilerinin hem de yan
sanayinin ve KOBİ’lerin iş hacminin artacağını vurgulayarak,
devletin her kademesinde
akıllı alım yapılmasını sağlamak üzere çalışacak, güçlü bir
lobiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
SASAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı ve Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv

ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret
Önen de kısa bir konuşma
yaptı. Geçen sene gerçekleştirilen genel kuruldan sonra
sektörü ve sektörün her katmanını çok daha iyi kucaklayan, çok geniş bir Yönetim
Kurulu oluşturduklarını ve bu
yapının faydasını, farklı çalışmalar ve çok seslilik ile gördüklerini anlatan Önen, aynı
kadro ile yola devam ettiklerini, aynı şevk ve hırsla bir yıl
daha geçireceklerini belirtti.
Önen, yapılan güzel şeylerden
sonra başarının zorlaşmaya
başladığına dikkat çekerek,
önümüzdeki dönemde, platformların bakım ve idame sorumluluğunu alarak artık
sadece yapan değil, kullanıcının yanında kalan bir sektör
olduklarını göstermeleri gerektiğini ifade etti. Önen, sözlerini, Yönetim Kurulu’nun ilk
toplantısını İstanbul’da yapacakları haberini vererek tamamladı.
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Koç Holding Savunma Sanayi,
Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı
Kudret Önen, SASAD yeni Yönetim Kurulu
Başkanı oldu.

Şekil 1. Türk Savunma Sanayisi'nin Toplam Cirosunun Yıllara Göre Değişimi

Katılımı
Güçlendirmeliyiz
Genel kurulun sonunda, konuşmasını yapmak üzere, Savunma Sanayii Müsteşarı
Murad Bayar kürsüye geldi.
SASAD Genel Kurulu’nun,
SSM olarak önem verdikleri
bir sektör buluşması olduğunu vurgulayan Bayar, 24.
Olağan Genel Kurul’un üst seviyede organize edilmesi nedeni ile Yönetim Kurulu ve

Genel Sekreterliğe teşekkürlerini iletti. Bayar, ilerleyen yıllarda, bu buluşmayı daha da
uzun bir davetli listesi ile genişletmenin ve güçlendirmenin yararlı olacağını; dernek
üyelerinin katılımı konusunda
da ısrarcı olunması gerektiğini; üyeler açısından bakıldığında, 24. Olağan Genel
Kurul’a tam bir katılımın gerçekleşemediğinin görüldüğünü; katılımın, sektörün

Şekil 2. Türk Savunma Sanayisi'nin İhracatının Yıllara Göre Değişimi

disiplinini göstermek açısından önemli olduğunu belirtti.
Sektörün performansından
memnun olduklarını ifade eden
Bayar, 2012 yılında birçok projede önemli kilometre taşlarının geçildiğini, teslimatların

yapıldığını; tüm bunların, cironun büyümesi, ihracat ve yerli
katkının ötesinde, temel performans ölçütü olan TSK ve diğer
güvenlik kuvvetlerine verdikleri
hizmet ve kattıkları değer açısından büyük önem taşıdığını

ÖZEL HABER

Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar

Şekil 3. Türk Savunma Sanayisi'nin Toplam Ar-Ge Harcamasının Yıllara Göre Değişimi

söyledi. Bayar, bu performans
ölçütünün en önemli göstergesi
olan teslimatlar konusunda iyi
bir noktada olduklarını, sektörün, birkaç projede daha teslimat noktasına gelebilirse
müşterileri için çıktı üreten bir
sektör niteliğini kazanacağını
sözlerine ekledi.
Teslimat sonrası sürece de
değinen Bayar, sistemlerin
desteği konusunun sektörün
önemli bir imtihan alanı olduğunu, burada performans
bazlı bir sisteme geçmeyi

planladıklarını anlattı. Daha
önce belirledikleri fırsat alanlarından; ihracat ve lojistikte
iyi bir noktada olduklarını,
üçüncü alan olan diğer kamu
projelerinde öngörülerden
biraz geride kaldıklarını, yine
de sektörün sabır ve ısrarla bu
konuyu kovalamaya devam
etmesi gerektiğini belirtti.
Bayar’ın gündemindeki son
konu proje yönetimiydi. “Düşük
fiyat, ileri teknoloji” gibi bir sloganın Türk Savunma Sanayisi’nin rekabetçi kimliğini

tanımlayabileceğini, buna önümüzdeki dönemde proje yönetimini de ekleyebileceklerini
söyleyen Bayar, proje yönetiminin temel olarak beklentileri
karşılamak ile ilgili olduğunu
ifade etti. Bayar, bu konuda
bazı başarılı örnekler bulunduğunu belirterek, FNSS’nin Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü
(SYHK) ve Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makinesi
(AZMİM) projelerinde karmaşık iki kara sistemini, tam zamanında ve tam özellikleri ile
TSK’ya etkin ve sorunsuz şe-

kilde teslim ettiğini; kendisinin
de bu projelerin sadece imza
ve teslimat törenlerine katıldığını; arada geçen zamanda, bu
projelerle ilgili kendisine hiçbir
sorun rapor edilmediğini anlattı. Bayar, sektörde bu örnekleri
çoğaltabilirlerse,
sektöre olan kullanıcı ve müşteri güvenini çok daha arttırabileceklerini ve uluslararası
alanda da böyle bir üne kavuşabileceklerini, sloganlarına
“zamanında teslim”i ekleyebileceklerini belirterek sözlerini
tamamladı.

ÖZEL HABER
ara araçları alanında
yaşanan küresel gelişmeleri yakından takip
eden Otokar, eğilimler ve
uluslararası müşterilerinin
beklentileri doğrultusunda,
ürün ailesini geliştirmeye
devam ediyor. Otokar’ın bu
yönde gerçekleştirdiği çalışmaları üç başlık altında listelemek
mümkün:
Yeni
ihtiyaçlara yönelik yenilikçi
ürünler geliştirmek, mevcut
ürünleri gelişmeler doğrultusunda güncellemek ve müşterilere sunulan çözümü
paket halinde iyileştirecek kritik bileşenlere ağırlık vermek.

K

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, TULPAR ile birlikte görülüyor.

Otokar, Sınırların
Ötesini Hedefliyor
ALTAY ana muharebe tankı ile Türkiye’nin ötesinde,
dünya çapında takip edilen önemli bir projeyi yürütmekte
olan Otokar, uluslararası pazardaki konumunu
güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyor.
Türkiye’de ihale aşamasına gelmiş bir proje olmaksızın
geliştirdiği yeni ürünlerinin de yer aldığı çözümlerini
3 Mayıs’ta düzenlediği bir basın turu ile tanıtan Otokar,
uluslararası bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Otokar’dan Yeni
İhtiyaçlara TULPAR
Otokar, yeni ihtiyaçlara yönelik
yenilikçi ürünler geliştirme
stratejisi kapsamında; dünyada 25-45 ton arası ağırlık sınıfında, yüksek hareket ve
ateş kabiliyeti olan, muharebe
alanında tanklar ile birlikte
görev yapabilecek paletli zırhlı
araçlara yönelik ihtiyaç bulunduğu tespitinden hareketle
TULPAR zırhlı muharebe aracını geliştirdi. TULPAR, muharebe alanında, en sert iklim
koşullarında ve ağır arazi
şartlarında dahi tank ile bera-

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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Otokar, Liderliğini
Cobra II ile Sürdürecek

Cobra II

Bir Cobra aracı elektromanyetik testlere tabi tutuluyor.

GCV (Ground Combat
Vehicle) projesi kapsamında
tasarlanan araçlar ve
n Avusturya–İspanya
ortaklığı ile geliştirilen
ASCOD.
Bu listeye, İsrail’in Namer

aracını eklemek de mümkün.
Otokar, TULPAR’ı, gelecekte,
en az 15 yıl içerisinde dünyadaki benzer araçların teknoloji seviyesinde kalması
gerekeceğini öngörerek tasarladı.

Aksi Belirtilmedikçe Tüm Fotoğraflar: © MSI Dergisi

ber yer alabilecek ve her türlü
arazi koşulunda yüksek hareket kabiliyetine sahip olacak
şekilde tasarlandı. İlk arazi ve
yol
testlerinden
geçen
TULPAR, yaklaşık 1 yıl süreceği
öngörülen ve kalifikasyonu da
içerecek testlere Mayıs ayında
başlayacak. Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç,
TULPAR’ın karşılaştırılabileceği
araçları şöyle sıraladı:
n KMW / Puma,
n BAE Systems / CV90,
n ABD’nin Bradley zırhlı
muharebe araçlarının
yerini almak üzere
çalışmaları sürdürülen

Otokar, mevcut ürünlerini de
güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiriyor. Dünya çapında bir marka haline gelen
Cobra, farklı bir araç sınıfına
adım atıyor. 6,5 ton civarında
azami ağırlığa sahip olan Cobra’ya kıyasla daha yüksek taşıma kapasitesine ve daha
büyük bir iç hacme sahip Cobra
II, Otokar’ın tanıttığı yeni araçlar arasında yer aldı. Cobra’nın
tamamlayıcısı olarak, Cobra ile
birlikte farklı ihtiyaçlara hizmet
verecek olan Cobra II, Cobra ile
aynı hareket kabiliyetinin yanı
sıra modern araçların gerektirdiği balistik ve mayın korumasına ve el yapımı patlayıcı
tehditlerine karşı korumaya da
sahip.
10 ton sınıfında olan Cobra II, 5
kapıya uygun olarak tasarlandı.
Modüler yapıya sahip aracın
üzerinde, aplik zırh koruması
bulunuyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Cobra II
üzerinde yaklaşık 5 yıldır çalıştıklarını belirtti ve araç ile ilgili
ilk tanıtım faaliyetlerini, 2009
yılında ABD’de düzenlenen bir
etkinlikte yaptıklarını söyledi.
Görgüç, Cobra’nın üretiminin
de sona ermeyeceğini ve her iki
modelin de aynı anda üretileceğini özellikle vurguladı.
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Efsaneden Gerçeğe: TULPAR
TULPAR’ın adı ise bir efsaneden geliyor. Otokar, TULPAR isminin
kaynağını şöyle açıklıyor: “Türk mitolojisinde ‘kanatlı at’ olarak
bilinen TULPAR, Tanrı tarafından yiğit savaşçılara yardımcı olması için
gönderilmiş, uçabilen, efsanevi bir attır. Manas Destanı’nda,
TULPAR’ın, Manas’ın ünlü savaşçıları tarafından sürüldüğü, kanatları
ile rüzgârdan hızlı koştuğu söylenir. TULPAR’ın kanatlarını sadece
karanlıkta, büyük engelleri ve mesafeleri aşarken açtığına ve
kanatlarının, uçmaktan çok hızı simgelediğine inanılır. TULPAR;
sahipleri kadar olağanüstü özelliklere sahiptir. İnsan dilinden anlar ve
insan gibi konuşabilir. Sahipleri ile hayatlarını paylaşır ve sahiplerini
tehlikelerden korur”. Otokar, TULPAR’ın teknik özellikleri ile ilgili
olarak, bu aşamada şu bilgileri açıkladı:
n 25 - 45 ton arası muharebe ağırlığına uygun 2 farklı güç grubu
seçeneği ve aktarma organları,
n Gelecek için genişlemeye açık esnek elektronik mimari,
n Modüler zırh yapısı ile sınıfının en üstün balistik ve mayın koruması,
n Yüksek ateş gücü,
n A400M nakliye uçağı ile taşınabilme,
n Bir piyade mangasının tamamını taşıma kapasitesi,
n Otokar tasarımı süspansiyon, hız azaltan ve palet gergi sistemi,
n Tehdide göre yapılandırılabilir ve ölçeklendirilebilir modüler zırh
n Aktif koruma sistemi opsiyonu ve
n Maliyet etkin tasarım ve düşük ömür boyu destek maliyeti.
Otokar, aracın özelliklerini belirlerken, hem Türkiye hem de dünya
ülkelerinin ihtiyaçlarını göz önüne aldı ve tasarımı, değişik
ihtiyaçlara uyarlanabilecek, esnek yaklaşımlarla gerçekleştirdi.
TULPAR, aşağıda listelenen değişik türevlere sahip olacak:
n Zırhlı Silah Taşıyıcı Araç (Tanksavar füze taşıyıcı),
n Zırhlı Muharebe Aracı,
n Zırhlı İstihkâm Manga Aracı,
n Zırhlı Keşif Aracı,
n Zırhlı Komuta Kontrol Aracı,
n Zırhlı Komuta Yeri Aracı,
n Zırhlı Bakım ve Kurtarma Aracı,
n Zırhlı Havan Aracı ve
n Zırhlı Ambulans.
TULPAR ile ilgili bir diğer önemli ayrıntı, Otokar’ın diğer
araçlarında elde ettiği tecrübeleri TULPAR’ın tasarımında
kullanmış olması. Bu yaklaşım, aynı zamanda bazı alt bileşenlerde
ortaklığı da sağlıyor. Ayrıntıları şu anda açıklanmasa da
TULPAR ile ALTAY arasında önemli ortaklıklar olduğu belirtiliyor.
TULPAR’ın elektronik mimarisi ise ARMA 8x8 ile benzerlik taşıyor.
TULPAR
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Ural

Güvenlik Güçleri
Ural’a Emanet
Otokar’ın ilk özgün çözümleri arasında yer alan ve
gerek Türkiye’de gerekse
yurt dışında güvenlik kuvvetleri tarafından halen
kullanılmakta olan Zırhlı
Personel Taşıyıcı 4x4 tekerlekli aracı da gelişimine
devam ediyor. Otokar’ın bu
türdeki yeni aracın adı ise
Ural. Cobra’dan farklı olarak monokok gövdeye
sahip olmayan ve tamamen
yeni bir şasi üzerine zırhlı
bir gövdenin eklenmesi ile
ortaya çıkan Ural, önceki
araçlara göre daha yüksek
iç hacim sunan, 5,5 tonluk
bir araç. Ural, özel olarak
geliştirilmiş süspansiyonu
ile taşınan personel için

Monokok
gövde imalatı

yüksek konfor seviyesi ve
sürücü için kolay ve ergonomik sürüş sağlıyor. 5 kapısı ile hızlı ve kolay biniş
ve inişe imkân tanıyan
araç, geniş iç hacmi ile ergonomik bir yerleşim sunuyor.
Otokar,
Ural’ı
geliştirirken, müşterilerinden aldığı geri bildirimlerden de yararlandı. Cobra
II’de olduğu gibi Ural da 4
tonluk bir önceki nesil
Zırhlı Personel Taşıyıcı ile
birlikte üretilecek. Tüm kalifikasyon testleri tamamlanan Ural’ın, sonbahar
aylarında seri üretime geçmesi bekleniyor.
www.milscint.com
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ARMA 8x8, MIZRAK kulesinin
ROKETSAN üretimi UMTAS
füzelerini de taşıyan sürümü ile
sergilendi.

Araçların Vurucu
Gücü de Otokar’dan
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İlk içeriden kumandalı insansız kuleyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımı için 1995
yılında teslim eden Otokar,
1989 yılından beri sürdürdüğü kule geliştirme çalışmalarında, 7,62 mm’den
30 mm’ye kadar her ihtiyacı
karşılayabilecek bir ürün ailesi geliştirdi. Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç,
ARMA aracının geliştirme ve
pazarlama süreçlerinde, orta
ve yüksek kalibreli kulelerde
dünyadan birçok istek geldiğini ve farklı talepler bulunduğunu gördüklerini; çeşitli
kule imalatçısı ülkeler olsa
da kulenin, zırhlı aracın bağımsız olarak pazarlanmasını
önemli ölçüde etkilediğini anlatarak, kendilerinin de kulenin tasarımına sahip olarak
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ürünlerini çok daha rahat pazarlama yolunu seçtiklerini
belirtti. Bu doğrultuda, Otokar, son 3 yıl içinde kule geliştirme çalışmalarına ağırlık
verdi.
Otokar’ın kule ürün ailesinin

Otokar tasarımı ÜÇOK kulesi

üst bandında, ilk defa 2011 yılında tanıtılan MIZRAK yer
alıyor. 30 mm topla tanıtılan
MIZRAK, modüler yapısı sayesinde, 25 mm top da taşıyabiliyor. 30 mm silah olarak
Rheinmetall ya da ATK ürünü

top kullanılabiliyor. MIZRAK’ı
benzerlerinden ayıran özelliklerin başında, nişancı ve
araç komutanı için ayrı elektro-optik görüş sistemleri taşıyabilmesi
yer
alıyor.
Tanklarda olduğu gibi “avcıvurucu” konseptinin uygulanmasına olanak sağlayan bu
konfigürasyonda, gerekli görülürse, araç komutanının
sistemi, yine Otokar ürünü
olan ÜÇOK uzaktan komutalı
silah istasyonu ile değiştirilebiliyor. Böylece komutan,
hem elektro-optik sisteme
hem de kendi kontrol ettiği
bir silaha sahip olabiliyor.
MIZRAK’ın bir diğer farklı
özelliği, araç komutanının,
kulenin kapağını açıp dışarı
çıkabilmesi. MIZRAK’ın atış
ve kalifikasyon testlerinin, yaz
aylarında
tamamlanması
planlanıyor.
www.milscint.com
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ARMA 6x6, BOZOK kulesi ile sergilendi

Otokar tasarımı BAŞOK kulesi
© Otokar
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Otokar’ın 7,62 mm ve 12,7 mm
makineli tüfekler ve 40 mm
bombaatar takılabilen bir diğer
kule sistemi, taşıyabildiği
3 farklı silah sistemi nedeni ile
ÜÇOK olarak adlandırılmış.
Gece görüş kabiliyetine sahip
ÜÇOK, Otokar üretimi tüm
araçlara takılabiliyor.
Uzaktan komutalı silah istasyonu niteliğindeki ürünlerin
en alt bandında ise BAŞOK
yer alıyor. BAŞOK, 7,62 mm
ve 12,7 mm makineli tüfekleri
taşıyabiliyor. Daha basit, hafif
ve düşük maliyetli olan ve güvenlik güçlerine yönelik uygulamalar için geliştirilen
BAŞOK, ÜÇOK ile ortak bazı
altyapıları da kullanıyor.
Otokar, konseptinde insansız
ve uzaktan komutalı kuleler

yer almayan ülkeler için ise
BOZOK kulesini geliştirdi. Görgüç, ARMA aracı ile ihalelerde
yarıştıkları bazı ülkelerde bu
tip kulelere talep olduğunu belirterek, BOZOK’un, stabilize
ve sepetli, 25 mm top taşıyan
tek kişilik bir kule olduğunu
anlattı. BOZOK’un kalifikasyonunun da bu sene içinde tamamlanması planlanıyor.
Mekanik ve elektronik tasarımları Otokar tarafından yapılan bu kule çözümleri, aynı
zamanda Otokar tasarımı
elektro-optik sistemlere ve
balistik bilgisayarlara sahip.
Otokar, tanıtılan bu kulelerin
yanı sıra farkı kule çözümleri
üzerinde de çalışıyor. Görgüç,
tasarladıkları kuleleri, araçlarının bütünleyicisi ve kendi
araçlarıyla birlikte satılacak
ürünler olarak gördüklerini,
bu aşamada kuleleri ayrı bir
ürün olarak pazarlamayı planlamadıklarını belirtti.

Dünya Oyuncusu
Otokar, tanıttığı yeni araçları ve
kuleleri, TÜBİTAK gibi, Türkiye’de Ar-Ge desteği veren
kurumlardan da zaman zaman
destek alarak, kendi vizyonu ve
öz kaynakları ile geliştirdi. Bu
çalışmalarının bir başka özelliği ise Türkiye ya da dünyanın
başka bir ülkesinde açılmış
ya da kazanılmış bir ihale olmadan, Otokar’ın pazar
öngörüleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş olmaları. Tüm
bu çalışmaları ile Otokar, bir
dünya oyuncusu olma yolunda
önemli adımlar atıyor.

Kaya II

Cobra
üretim hattı
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Savunma
ve Havacılık
Sanayileri için
Çağdaş Bir
Yönetişim ve
İnovasyon Ortamı:
Bölüm IV

PLM

PLM (Product Lifecycle Management / Ürün
Yaşam Döngüsü Yönetimi)’nin felsefesi,
vizyonu ve faydalarını anlatacağımız bu
yazı dizisinin, MSI Dergisi’nin Kasım
sayısında (Sayı 86) yayımlanan ilk bölümünde, başta savunma, havacılık ve otomotiv
olmak üzere, dünyadaki birçok endüstride kullanılmaya ve uygulanmaya başlanan
yeni bir kavram ve yeni bir teknoloji olan PLM’nin tarihçesi, ortaya çıkış nedenleri
ve evrimleşen tanımlarından bahsedilmişti. Ocak sayısında (Sayı 89) yayınlanan
ikinci bölümde, yaşam döngüsünün tanımı, PLM’nin iş süreçleriyle olan ilişkisi,
bu süreçlerdeki problemler ve kayıplar ile PLM sonrası bu süreçlerdeki iyileşmeler
anlatılmıştı. Mart sayısında (Sayı 91) yayınlanan üçüncü bölümde, PLM’nin getirileri,
üst düzey yönetim birimleriyle olan ilişkileri ve “PLM Yönetim Panosu” mantığı
açıklanmıştı. Bu bölümde ise PLM ve CAD (Computer Aided Design / Bilgisayar Destekli
Tasarım) ilişkilerine açıklık getirilecek.
Tarcan KİPER* / tarcan.kiper@infotron.com.tr
*Yönetim Kurulu Başkanı, infoTRON A.Ş.

PLM ve CAD İlişkisi
60

PLM’nin PDM (Product Data
Management / Ürün Veri Yönetimi) ve CAD Vaulting (CAD
verilerini, dosyalarını, bilgilerini, vs, kontrollü ve süreçlere
uygun şekilde saklamak, tutmak ve korumak) ile ilişkisi
yadsınamaz. Yandaki şekilde
görüldüğü gibi, bunlar arasında kademeli bir geçiş söz
konusudur.
Birçok firma için CAD
Vaulting, PLM yolunda atılmış ilk adımdır. CAD Vaulting
çözümleri, genellikle CAD
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yazılım araçlarıyla gelen ve
çoğunlukla o yazılıma özel
dosya ve modellerin kullanımıyla sınırlıdır. 3 boyutlu
(3B) modelleme ihtiyaçlarının artması ve kullanımının
yaygınlaşması; birçok değişik CAD modelinin ve/veya
versiyonunun arasındaki
bağlantıların himaye altına
alınması gereklerine yönelik, CAD bilgilerinin organizasyonu konusunda, daha
geniş kapsamlı çözüm
gereksinimlerini doğurmuştur.

PLM, CAD Vaulting ve PDM’den çıkmıştır; fakat daha fazla iş sürecini kapsamakta ve
daha fazla kullanıcıyı barındırmaktadır.
www.milscint.com
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rektiğini ve buna ilaveten,
kurum içindeki daha çok bölümün sistemle temas içinde
olduğunu veya olması gerektiğini ortaya koyar.

PLM ve CAD Verileri
PDM’deki en önemli işlerden
birisi, her zaman CAD verilerinin işlenmesi olmuştur.
Küçük ölçekli şirketlerde
dâhi 3B CAD’in sürekli olarak
gelişmesi ile birlikte, bu
süreç hiç olmadığı kadar
emek ve dikkat gerektiren bir
hale gelmiştir. Modellerin ve
tasarımların sayısı belirli bir
© Dassault Systems

PDM ile beraber kapsama
alanı genişlemiş; her türlü
ürün özelliği, hesaplamalar
ve veri dosyaları gibi, ürünleri
tanımlayıcı bilgilerin de yönetimi gündeme gelmiştir.
Bunlara ilaveten, parça
ve malzeme listeleri (Bill-ofMaterials / BOM)’nin de işin
içine girmesiyle kurumsal
kaynak planlama (Enterprise
Resource Planning / ERP)
sistemlerine
bağlantılar
mümkün olmaya başlamıştır.
Ayrıca, bir PDM sistemi, iş
akışları için uygun işlevsellikler ve onaylama, gözden geçirme
ve
değişiklikleri
yönetme gibi işlemler için
destek de barındırmaktadır.
Bir PLM sistemi, CAD Vaulting ve PDM için tüm işlevsellikleri ve operasyonları
kapsamakla beraber, asıl
odak noktası, ürünün tüm
yaşam döngüsüdür. Öte yandan, yazı dizisinin önceki bölümlerinde
bahsetmiş
olduğumuz gibi, vizyonu ise
kurumsal entelektüel sermaye birikimidir. Bu odak ve
vizyon, tüm değer zincirinden
paydaşların işin içine dâhil olduklarını veya olmaları ge-

limiti aştığında, işlere genel
bakışı ve kontrolü sürdürebilmekte zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kademeli olarak
yaygınlaşan 3B CAD teknolojileri sayesinde, çok sayıda
ürün, artık 3B olarak tasarlanıp modellenmektedir. Bu
uygulamanın yapıldığı pek
çok durumda, 3B model 2B
tasarım şablonunu oluşturmak için kullanılmakta ve
birçok sektörde, mekanik tasarım, hâkim bilgi taşıyıcı
işlevini sürdürmeye devam
etmektedir. 3B modeller
analiz, simülasyon ve NC

Çok uluslu bir konsorsiyum tarafından
üretilen A400M, CAD çizimlerinin
paylaşıldığı ve ortak olarak kullanıldığı
sanal bir çalışma ortamına sahip.

(Numerical Control / Sayısal
Kontrol) işlemlerinde büyük
ölçüde kullanılıyor olmakla
birlikte, resmi dokümantasyon olarak, genellikle 2B çizimler kabul edilmektedir.
İncelenen, onaylanan ve alt
tedarikçilere gönderilenler ve
yasal olarak bağlayıcı olan
dokümanlar, 2B çizimlerdir.

Karmaşık
Bağımlılıklar
CAD’in mekanik 2B çizimlerle
eş anlamlı olduğu dönemlerde, tasarımlar ve çizimler
arasında göreceli olarak birbirlerine daha az bağımlılık
mevcuttu. Oysa 3B CAD dünyasının karmaşıklığı tamamen farklıdır. Modellerin,
montajların, montaj parçalarının ve tasarımların birbirlerine olan bağımlılığı,
herhangi birindeki en ufak
bir değişikliğin bile sayılamayacak kadar çok modelin
ve çizimin güncellenmesini
gerektirdiği anlamına gelmektedir. Öte yandan, buna
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lar, PLM sisteminde ilişkiler
olarak kaydedilir. İlişki, her iki
yönde işlem yapmaya olanak
sağlayan bir bağlantıdır. Bu,
yalnızca montajı oluşturan
modelleri görebilmeyi değil,
aynı zamanda belirli bir modelin nerede kullanıldığını kolaylıkla
saptamayı
da
sağlamaktadır. Bu özellik, bir
değişikliğin sonuçlarının analiz edilmesinde son derece yararlı bir araçtır ve modellerin
kontrollü bir şekilde yeniden
kullanılabilmesine
olanak
sağlar ve mükerrerlikleri engeller.

Malzeme listeleri (BOM) örneği

©

Rochester Institute of Technology

Gelişmiş
Gözden Geçirme
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Önkoşul Olarak
Entegrasyon
Bunu mümkün kılabilmek
için, PLM sistemi, CAD sisteminde var olan; örneğin çizimle model, montajla montaj
parçaları veya birbirine takılacak şekilde tasarlanmış olan
parçalar arasındaki bağımlı-

lıkları bilmektedir. Bunu manuel olarak PLM sisteminde
oluşturmak, başa çıkılması
neredeyse imkânsız bir iştir;
ancak iyi işlev gören bir entegrasyon sistemi ile bütün CAD
verileri, PLM sisteminde etkin
şekilde işlenebilir. Çeşitli CAD
dosyaları arasındaki bağlantı-

Airbus A380, değişik tasarım noktalarında farklı CAD yazılımı sürümleri
kullanıldığı için üretim aşamasında bazı gecikmeler yaşadı.

© Airbus

itiraz edilebilir ve güncellemelerin otomatik olarak yapıldığı söylenebilir; ancak
sorun da zaten tam olarak
burada boy göstermektedir.
Her ne kadar modern CAD
sistemleri, değişiklikleri ve
güncellemeleri
mümkün
olan en kısa sürede yapmak
üzere tasarlanmış olsalar da
bu değişikliklerin doğuracağı
sonuçlar üzerinde, çok küçük
bir denetim ve kontrol olanağı sunmaktadırlar.
Bir PLM sisteminde, bütün
değişiklikler, kontrollü bir şekilde yönetilir. Diğer bir deyişle sistemde bir değişikliğin
nasıl yayılacağını tanımlayan
kurallar bulunmaktadır; bu
da değiştirilen bölümün, değişiklik onaylanıncaya kadar,
montajda görülmediği anlamına gelmektedir.

Birçok şirkette, modelleri ve
çizimleri işlemenin standart
şekli, CAD dosyalarını dosya
sunucusuna veya lokal bir
diske kaydetmektir. Dosyaya
genellikle açıklayıcı bir isim
verilir ve tasarımcı tarafından, yeni bir modele veya çizime başlandığında manuel
olarak atanır; örneğin, ParçaA_KomponentB_Son_Tasarım.drw gibi. Bu, özellikle
birden fazla kişinin aynı tasarım üzerinde çalıştığı durumlarda, tasarımın okunmasını
ve benzersizliğinin sağlanmasını uygulanamaz hale getirir.
Bir CAD dosyası PLM sistemine kaydedildiğinde ise özel /
benzersiz bir isimle ideal olarak da çalışma numarasını
içeren bir bilgi nesnesi yaratılır. Kullanıcı açıklayıcı metin
de girebilir ve malzeme tipi,
madde numarası veya proje

www.milscint.com
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numarası gibi çeşitli alanları
doldurabilir. Bunun yanı sıra
zaman, kullanıcı ismi ve versiyon gibi bazı bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu
alanların tümüyle ilgili aramalar yapılabilir; bu da çizimlerin ve modellerin dosya
sunucusunda klasör yapısında kaydedilen ve tutulan
çizimlerden ve modellerden
çok daha kolay bulunabilmesini sağlar. Gerçek CAD dosyası, PLM sisteminin kontrolü
altında olan güvenli bir yerde
depolanır. Kullanıcının, dosyanın ismini ve bulunduğu
yeri bilmesine artık gerek
yoktur.
Ayrıca, PLM sistemi bünyesi
içinde bir görüntüleme işlevi
de bulunmaktadır. Bu, çizimlerin ve 3B modellerin CAD
yazılımını yüklemeye gerek
olmadan görüntülenebildiği
anlamına gelmektedir. Buna
bağlı olarak, gözden geçirme
ve onay sürecinde, bu sürece
dâhil olan herkes, tasarım
üzerinde detaylı çalışma yapabilir ve yorumlarını doğrudan çizime veya modele
ekleyebilir. Otomatik iş akışları, etkin bilgi dağıtımını ve
paylaşımını sağlar ve dosyaların elektronik posta ile gönderilme
ihtiyacını
veya
koltuğunuzun altında çizim
rulolarıyla koridorlarda koşuşturma gereğini ortadan
kaldırır.

Her Zaman
Doğru Revizyon
64

Kontrol ve izlenebilirliği sağlamak için, çeşitli versiyonları
ve revizyonları sırasıyla tutan
mekanizmalara ihtiyaç vardır.
Resmi sürüm olan revizyon
ile gayri resmi veya ön hazırlık sürümü olan versiyon arasında fark vardır. Versiyonlar,
sisteme her dosya girildiğinde sürekli olarak yaratılır
ve resmi sürümlerin her birisi arasındaki tarihsel / geçmiş verilerin saklanmasını
sağlar. Yeni revizyon, genellikle resmi değişiklik süreci
ile birlikte ortaya çıkar. Onaylanan revizyon, sürümü yapıl-
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Ürünle ilgili tüm bilgi
yapısı, sadece
CAD dosyalarından
oluşmamaktadır.

dıktan sonra verilerin değiştirilememesi için yazma korumalı bir resmi baskı
niteliğindedir. Bundan sonra
yapılacak olan ilave değişiklikler, yeni bir revizyon olarak
yapılır.
Birden fazla kişi aynı tasarım
üzerinde çalışırken, çakışma
ve çelişkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için, üzerinde değişiklik yapılacak
olan CAD dosyalarını kilitleyen mekanizmalar bulunmaktadır.
Bu,
dosyayı
kilitleyen kişinin değişiklik
yapabileceği ve diğerlerinin
dosyayı yalnız referans bilgisi
olarak görüntüleyebileceği
veya yazdırabileceği anlamına gelmektedir.

Parça ve
Birim Listeleri
Montaj çizimlerinde, genellikle montaj kapsamındaki
parçaların; numarası, tanımı
ve yeri gibi bilgilerin yer aldığı
bir parça listesi bulunmaktadır. Birçok 3B CAD sisteminde, bu listeler, tasarımda
kullanılan modellere bağlı
olarak otomatik olarak yaratılmaktadır. Bu kullanışlı bir
özelliktir; ancak bir takım
bariz sınırlamaları bulunmaktadır. Her şeyden önce,
sürecin ilerleyen aşamalarında; örneğin, bir ERP sistemine aktarırken, bu bilgileri
kullanmak çok kolay değildir.
İkincisi, bu yöntem, ürünün
her bir parçasının 3B olarak
Modern bir 3B
CAD sisteminde,
bir ürün,
en küçük parça
detayına kadar
modellenir.

modellenmesini gerektirmektedir ki bu çoğu kez ya
mümkün değildir ya da tercih
edilen bir durum değildir.
Üçüncüsü, 3B CAD modeli,
elektronik ve yazılım gibi
diğer disiplinlerden gelen
malzeme listeleri bilgilerini
içermemektedir.
PLM sisteminde, bütün parçalar CAD sisteminden bağımsız olarak malzeme
listeleri olarak da bilinen ayrı
bir parça listesi oluşturularak
tanımlanabilir. Malzeme listelerinde, ürünün çeşitli seviyelerdeki içeriği tanımlanır.
Parça listesine karşılık gelen
seviyelerin her birisi, tasarım
uyarınca bilinir; ancak PLM
sistemlerinde, bu liste, ürünün bütün parçalarına referansları içermektedir. Her bir
parça, veri tabanında ayrı bir
bilgi nesnesidir. Bu, istenen
bilgilerin kolayca bulunmasını ve filtrelenmesini sağladığı gibi, kullanıcı, herhangi
bir parçanın başka hangi tasarım, montaj veya projede
kullanıldığı bilgisine de erişebilir. Malzeme listelerindeki
parçalar, CAD yapısında otomatik olarak yaratılabilir;
ancak parçalar listeye “kilitlenmez”. Malzeme listelerinin
tamamı,
genellikle
www.milscint.com
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Örnek Olaylar (Case Studies)
Şirket Adı:
Şirket Profili:

Lockheed Martin SAIL (Ship / Air Integration Lab)
Lockheed Martin SAIL Laboratuvarı, JSF
(Joint Strike Fighter / Müşterek Taarruz Uçağı)
Projesi’nde, F-35 uçaklarının uçak gemisi
operasyonlarına yönelik tasarım kriterlerinden
sorumlu.
Sorunları:
Tamamen farklı iki disiplin -uçak mühendisliği ve
uçak gemisi operasyonları- arasında veri paylaşmak,
aynı teknik dili konuşabilmek ve bunları
sürdürebilmek; tasarım hatalarını en aza indirgemek.
PLM’den sağladıkları fayda: Elektronik ortamda doğru sürüm verileri
paylaşabilmek; ortak doküman yönetimi yapabilmek;
sanal ortamda CAD verilerinin paylaşımı ve ayrıca
bu veriler ile analiz ve simülasyon yapabilmek.
2-3 yıl içerisinde, 75 ila 100 milyon dolarlık maliyetten
kurtulmak.
Şirket Adı:
Şirket Profili:

Pratt & Whitney Canada
Uçak ve helikopterler için turbofan, turboprop ve
turbojet motoru tasarımı ve üretimi.
Sorunları:
Rekabetçi olabilmek için pazara ürün sunuş sürelerini
kısaltmak; tüm üretim lokasyonları ve iş ortakları ağı
arasında bir elektronik iş birliği ortamı yaratabilmek;
tüm motor Ar-Ge’sini kapsayabilecek çağdaş
bir inovasyon ortamı kurabilmek.
PLM’den sağladıkları fayda: Montaj tasarım süresinin %20 kısalması;
motor programı başına prototip üretiminden
500.000 dolar tasarruf; tasarım aşamasında,
çakışma problemlerinin %70 azalması;
NC programlama zamanının 10 kat hızlanması.

yeniden kazandırmaktadır.
PLM ayrıca, bilgi kalitesinin
sağlanmasına ve yanlış çizim
revizyonunun veya yanlışlıkla
değiştirilmiş olan verilerin
kullanılmasının yol açtığı
yüksek maliyetli hatalı üretimlerin önlenmesine de
büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Yazı Dizisinin Devamı
Özet
PLM, çizim masasından, günümüzün yüksek verimli CAD
sistemlerine geçişte büyük
ölçüde kaybedilen kontrolü,

Yazı dizisinin bundan sonraki
bölümlerinde, PLM ve ERP
ilişkisi ve kurumlarda nasıl
uygulanması gerektiği, örneklerle irdelenecektir.

© TUSAŞ
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Mecaplex
İsviçre’nin Solothurn kantonunda bulunan,
Glas Trösch grubuna ait, 35-40 kişilik bir mühendislik
firması. Uzmanlık alanı, uçaklar için çizilmelere karşı
dayanıklı akrilik ve polikarbonattan kanopi tasarım
ve üretimi. TUSAŞ’ın HÜRKUŞ uçağının kanopi
tasarımları Mecaplex’e ait.
Sorunları:
Tasarım ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek,
kısaltmak; ürün geliştirme bilgi birikimini gelecek
işlerde kullanabilmek ve gelecek nesillere
aktarabilmek için elektronik ortama taşımak.
PLM’den sağladıkları fayda: Tasarım süreçlerinin kısalması; şirket içinde
oluşturulan entelektüel sermaye birikimine
anında ulaşım.

tüketici ve ambalaj malzemesi
bilgilerini, elektronik, yazılım
ve yedek parça bilgilerini de
içerir. BOM yapısı, aynı zamanda, kendi yapısına iliştirilebilen teknik özellikler ve veri
sayfaları gibi diğer dokümanların da sistemden alınmasını /
ulaşılmasını oldukça basitleştiren bir erişim noktası görevi
de görmektedir.

Şirket Adı:
Şirket Profili:
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2011-2012 yılları,
Türkiye Sivil Havacılık
Faaliyetleri Gelişimi
Bu yazı dizisi, yazarın koordinatör-editör olarak görev
yaptığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
Sivil Havacılık Meclisi, 2011 ve 2012 yılları Sektör Raporları
esas alınarak -özetleme şeklinde- hazırlanmıştır. Bu ilk
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1. Giriş

2. Sektör Büyüklüğü

Wright Kardeşlerin, 17 Aralık 1903 günü, ABD’nin Kitty Hawk
kasabasında gerçekleştirdiği 12 saniyelik ilk insanlı uçuş
sonrasında, havacılık faaliyetleri hızlı bir şekilde gelişmeye
başlamış, I. ve özellikle II. Dünya Savaşı -uçakların askeri
amaçlı kullanımı bağlamında- uçak teknolojisinin gelişimini
daha da hızlandırmıştır. Havacılık faaliyetleri, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmalarında çok önemli bir etken, savunma faaliyetlerinde de vazgeçilemez bir unsurdur.
Uluslararası ticari hava trafiği, son 20 yılda, yıllık ortalama
yüzde 4,6 artış oranı yakalamıştır ve sivil-askeri tüm havacılık faaliyetlerinde, bu istikrarlı büyüme devam etmektedir
(Grafik 1).
Uluslararası kuruluşların verilerine göre, 2011 yılında;
24.568 uçak ile yaklaşık 4 bin havalimanı arasında 38 milyon
uçuş gerçekleşmiş; 5,6 milyar yolcu, 5,3 trilyon dolar değerinde kargo hareketi yaşanmıştır. Dünya ekonomisine, toplam 2,2 trilyon dolarlık katkı gerçekleşmiş; 8,4 milyonu
doğrudan, yaklaşık 57 milyon kişiye iş sağlanmıştır. Hava
yolu yolcu taşımacılığı, her 15 yılda bir ikiye katlanmaktadır.
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (International Civil Aviation Organization / ICAO) ön verilerine göre, 2012 yılında,
2011 yılına göre yüzde 3,6 artışla 5,8 milyar yolcu hareketi
gerçekleşmiştir.

Hava Aracı İşleticileri: 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle
n 15 hava yolu (3’ü kargo) işletmesi (24’ü kargo,
346 yolcu toplam 370 uçak),
n 55 hava taksi işletmesi (198 uçak),
n 43 genel havacılık işletmesi (242 uçak),
n 21 balon işletmesi (167 balon),
n 39 zirai ilaçlama işletmesi (60 uçak) ve
n Özel iş jetleri (98) ile faaliyettedir (genel toplam 1.135).
Hava yolu filomuzun toplam koltuk kapasitesi 65.208; kargo
uçakları yük kapasitesi de 1.152.013 kg’dır. 2011 yılına göre
hava yolu şirketi sayısı değişmemiş; ancak uçak sayısı 24 artmıştır. Diğer hava araçları sayısındaki en büyük artış ise 59
balon ile balon işletmeciliğinde yaşanmıştır.
2012 yılı sonu itibariyle ikili hava ulaştırma anlaşması yapılan
ülke sayısı, 2011’e göre 21 ilaveyle 143’e yükselmiş ve hava yolu
şirketlerimiz, 49 iç hat ve 192 dış hat olmak üzere, toplam 241
noktaya sefer yapmıştır. Türkiye, toplam uçuş noktası açısından, dünyada ilk on ülke içerisindedir. THY, toplam uçuş noktası ve taşınan yolcu sayısı açısından, dünyanın önde gelen
şirketleri arasındadır. Yerli hava yolu şirketlerimizin dış hat
yolcu taşımacılığındaki payı, son yıllarda gelişerek yüzde 58’e
yükselmiştir.

Grafik 1: 2000-2012 Yılları Dünya Tarifeli Yolcu Trafik Gelişimi
(Kaynak; ICAO İstatistikleri / TOBB)
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Havalimanları ve Terminaller: Sivil hava trafiğine açık 49 havalimanımızdan 44’ü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Genel Müdürlüğü; 4’ü özel kuruluşlar (İstanbul Sabiha Gökçen,
Zafer, Antalya Gazipaşa ve Zonguldak Çaycuma); 1’i de üniversite (Eskişehir) işletimindedir. Bu havalimanlarından 24'ü iç ve
dış hat; 25'i ise sadece iç hat seferleri için kullanılmaktadır.
3 Haziran 2012 tarihinde Milas-Bodrum Havalimanı yeni dış
hatlar terminali (Yap-İşlet-Devret Modeli / YİD); 14 Temmuz
2012 tarihinde Iğdır Havalimanı; 25 Kasım 2012 tarihinde de ilk
bölgesel havalimanı olma özelliğine sahip Zafer Havalimanı
(YİD) hizmete açılmıştır. Öte yandan, Cumhuriyet tarihimizin en
büyük projesi olan ve hizmete girdiğinde yolcu kapasitesi açısından dünyanın en büyüğü olacak “İstanbul Yeni Havalimanı”
www.milscint.com
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projesi başlatılmış; 24 Ocak 2013 tarihinde, YİD kapsamında
ihaleye çıkılmış; ihale, 3 Mayıs 2013 tarihinde sonuçlanmıştır.
Yeni havalimanı, 22 milyar 152 milyon avroluk bir teklif sunan
5 Türk şirketinin oluşturduğu ortak girişim grubu tarafından
inşa edilerek, 25 yıl süre ile işletilecektir. 7 havalimanında (Antalya, Atatürk, Esenboğa, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Dalaman ve Milas Bodrum), yolcu terminalleri YİD kapsamında
özel şirketler tarafından işletilmektedir (toplam 12 terminal).
Terminal işletmecileri, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da
başarılı faaliyetlerini sürdürmektedir.

www.savunmahaber.com
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Hava Seyrüsefer Hizmetleri: DHMİ, 982.286 km² büyüklüğündeki hükümran hava sahamızda, 63.136 km uzunluğundaki
kontrollü uçuş yollarına, 1.195 hava trafik kontrolörü ile hava
seyrüsefer hizmetleri sağlamaktadır (2011; 1.081 kontrolör).
2012 yılı sonu itibariyle seyrüsefer yardımcı cihazları sayısı; 44
ILS (aletli iniş sistemi; 28 havalimanı), 63 VOR (çok yüksek frekanslı tüm yönlü radyo yayın cihazı), 107 DME (mesafe ölçüm
cihazı), 69 NDB (yönlendirilmemiş radyo yayını cihaz), 6 PSR
(birincil gözetim radarı) ve 20 SSR (ikincil gözetim radarı) olmak
üzere, toplam 309’dur. SMART Projesi kapsamında, tüm Türkiye hava sahasına hizmet verecek olan Ankara Esenboğa’da
yerleşik Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde, yaklaşık 500
hava trafik kontrolörü ile 200 kişilik teknik personel görev yapacak olup, montajı tamamlanan sistem ve cihazların test çalışmaları devam etmektedir.
Hava seyrüsefer hizmetleri açısından, 2012 yılının belki de en
önemli faaliyeti, 13 Aralık 2012 tarihinde, Van Havalimanı’nda
faaliyete geçen, uyduya dayalı çok hassas yaklaşma sistemi
olan RNP sistemidir. Dünya ile eş zamanlı kurulan bu sistem
sayesinde, kötü hava şartları nedeniyle yaşanan sefer iptalleri
azalacak ve hava yolu firmaları açısından maliyetlerde ciddi bir
azalma sağlanacaktır. Van’daki uygulamanın sonuçları değerlendirilerek, ardından Dalaman, Trabzon, Kahramanmaraş,
Siirt, Erzincan, Gazipaşa, ve Iğdır için de benzer alçalma usullerinin tasarlanabilmesi amacıyla 2013 yılı içinde etüt çalışmalarının başlatılması planlanmıştır.

Yer Hizmetleri: Ülkemiz havalimanlarında, 3’ü A grubu [hava
yolu şirketleri için yer hizmetlerinin tümünü sağlayan kuruluşlar; Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş (Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.), TGS Yer Hizmetleri A.Ş.] olmak üzere, toplam 47
şirket tarafından, 15.000’i aşkın personel ile yer hizmetleri
(ikram dâhil) sağlanmaktadır. 15 şirket ise (B grubu), kendi
uçaklarına, kendileri yer hizmeti vermektedir. 3 A grubu şirket,
2012 yılında, 111.924’ü yabancı, toplam 694.063 uçağa hizmet
vermiştir. Ayrıca, 29 şirket (C Grubu), hava yolu şirketlerine
temsil, gözetim, yönetim, uçuş operasyon, ikram ve uçak güvenlik hizmetlerini sağlamaktadır. 25 şirket ise temsil, gözetim
ve yönetim hizmeti vermektedir. Bunların içerisinde 3 tanesi,
aynı zamanda uçuş operasyon hizmeti de vermektedir. 5 şirket
de ikram servis hizmeti sunmaktadır. Bunun yanı sıra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından kargo acentelerine
verilen yetki belgesi sayısı da 146’ya ulaşmıştır.

Hava Aracı BOY Hizmetleri: 3 şirket [THY Teknik, MNG Teknik,
MRO Teknik (myTECHNIC)], hava yolu uçaklarına kapsamlı
bakım-onarım-yenileme (BOY) hizmeti vermektedir. Ayrıca
1 şirket motor (TEC) ve 1 şirket de komponent (Prima) konusunda faaliyettedir. 10 hava yolu şirketi de kendi uçakları için
belirli seviyede bakım yetkisine haizdir. Toplam yetkili şirket
sayısı 35’tir.
MSI Dergisi - Mayıs 2013
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Söz konusu 3 BOY kuruluşu, 2012 yılında, 2011 yılına göre, yaklaşık yüzde 8 artışla toplam 657 uçak; 79.834 komponent bakımı gerçekleştirmiştir. Ülkemiz hava aracı BOY hizmetlerinin
yüzde 85’ini gerçekleştirmekte olan THY Teknik, uçak, motorgövde ve komponentlere yönelik çok gelişmiş bakım kabiliyetine sahiptir. THY’nin, bölgesel pazarda daha kapsamlı hizmet
vermek üzere, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 372.000 metrekare alana yerleşik, tam kapasiteye eriştiğinde 3.500 personelin çalışacağı, 11 dar gövdeli ve 3 geniş gövdeli uçağa eş
zamanlı hizmet vermek üzere kurmakta olduğu “Havacılık
Bakım Onarım ve Modernizasyon Merkezi (HABOM)”nin 2013
yılı 3. çeyreğinde açılması beklenmektedir. BOY sektörünün
diğer önemli kuruluşlarından MNG Teknik uçak ve komponentlere; myTECHNIC de uçak, motor ve komponentlere yönelik
kabiliyetleri ile çok sayıda yerli / yabancı müşteriye hizmet vermektedir. Ülkemiz hava aracı BOY işletmelerinin kabiliyet ve
faaliyetleri değerlendirildiğinde, mevcut yolcu / kargo uçaklarımızın, yaklaşık 700 milyon dolar tutması beklenen yıllık bakımlarının
yüzde
85’inin
yerli
kuruluşlarımızca
gerçekleştirildiği görülmektedir.
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Eğitim Kuruluşları: Ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinin, hızlı
olduğu kadar sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin sağlanması için,
öncelikle uygun sayıda ve nitelikteki yeni personel ihtiyacının
karşılanması gerektiği muhakkaktır. Halen ülkemizde, sivil havacılık alanında, 140 bin civarında personel çalışmaktadır. Bu
personelden, 3.306’sı hava yolu şirketlerinde; 372’si hava taksi
işletmelerinde olmak üzere, toplam 3.678’i ticari havacılık faaliyetlerinde uçuş yapan pilotlardır.
© MNG Technic

Hava Aracı (ve Komponent) Tasarım ve İmalatı: Havacılık faaliyetlerimiz hava aracı ve komponentleri tasarım ve imalatında
da oldukça önemli gelişmeler kaydetmiş olup TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ve TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.)
çalışmalarının yanı sıra TCI (Türk Kabin İçi Sistemleri A.Ş.) ve
Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışmaları dikkat çekmektedir.
TUSAŞ, başlangıcından beri kurucu proje ortağı
olduğu A400M nakliye uçağının tasarımı da dâhil,
imalat ve tüm lojistik süreçlerinde, önemli yapısal
komponent ve ana montajlarla beraber, sistemlerinde de kritik bir rol oynamaktadır. Airbus
A350XWB yolcu uçağının kanatçıklarının; Airbus
A319/320/321 serisi yolcu uçaklarının da gövde
panellerinin üretimini gerçekleştirmektedir.
TUSAŞ’ın diğer önemli projeleri olarak; başlangıç
ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ’u ve insansız hava

aracı ANKA’yı gösterebiliriz. Ayrıca, 18 Aralık 2012 tarihinde
uzaya gönderilen GÖKTÜRK-2 keşif gözetleme uydusu imalatı
da çok önemli bir başarıdır. Ürettiği parçaların çoğunda tek
kaynak olan TEI ise 38 farklı tipteki askeri ve ticari motor programları için 709 farklı parçanın üretimini yaparak, dünyanın
önde gelen ana motor üreticilerine hizmet vermektedir.
2011 yılında THY, THY Teknik ve TUSAŞ ortaklığında kurulan
TCI şirketi, uçağın içinde bulunan kabin içi sistemlerinin tasarımı ve üretimi misyonunu yüklenmiş olup, Boeing 737 ve
Airbus 320 serisi yolcu uçakları için mutfak (galley) tasarlayıp,
üretimi hedeflenmiştir. THY, THY Teknik ve Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, uçak koltuklarının tasarımı, üretimi, lojistik desteği, bakım-onarım ve
modifikasyonu ile satış-pazarlamasını gerçekleştirmek üzere
kurulan Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 2013 yılı
Mayıs ayında seri üretim faaliyetlerine başlamayı planlamaktadır.

www.milscint.com
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Üniversitelerin 2012-2013 akademik yılı 4 yıllık lisans eğitim
programları öngörüleriyle 14’ü vakıf, 16’sı devlet toplam 30
yükseköğretim kurumunda, 2 ve 4 yıllık programlarda, 3.601
kontenjan ayrılmış ve ilk yerleştirmede, 3.306 öğrenci için yerleştirme yapılmıştır (yüzde 92). 4 yıllık lisans programları ile
uçak-uzay-havacılık mühendisliği, pilotaj, hava trafik kontrolörü, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, uçak gövde motor bakım
teknisyenliği, uçak elektrik elektronik teknisyenliği; 2 yılık ön
lisans programları ile ise sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sivil
havacılık kabin hizmetleri, havacılıkta yer hizmetleri, hava lojistiği, uçak teknolojisi ve balon pilotluğu eğitimleri verilmektedir. Açılan program ve kontenjanlar, sektör ihtiyaçlarına göre
düzenlenmemektedir.
Ayrıca, havacılık eğitimi veren teknik ve endüstri meslek ve havacılık Anadolu meslek liseleri ile mesleki ve teknik eğitim
merkezi sayısı da 9 olup; toplam 354 kontenjanları mevcuttur.
Öte yandan, sivil havacılıkta, lisans gerektiren veya gerektirmeyen faaliyet alanları için sertifika eğitimleri de oldukça yaygındır ve eğitim programları -haftalık, aylık olarak- kısa süreli
kurslar şeklinde düzenlenmektedir. Bu kurslara örnek olarak;
pilot, teknisyen ve kabin memurları, uçak tip, yer hizmetleri ve
emniyet yönetim sistemi eğitimleri ile heliport yönetim ve işletme programları gösterilebilir.

payı, yüzde 49,4’tür. Uçak ve yolcu trafiğinin önemli bir bölümü,
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşmektedir. Toplam uçak trafiği de Türk havacılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak
artış göstermekle birlikte, 2012 yılında, geçmiş yıllar ortalamalarının altında bir artış yaşanmıştır. 2011 yılında 1.042.369
olarak gerçekleşen toplam uçak trafiği (inen + kalkan), 2012
yılında, yüzde 4,9 artışla 1.093.047’ye ulaşmıştır. 2011 yılında
892.139 olan ticari uçak trafiği, 2012 yılında, yüzde 6,1 artışla
946.897’ye yükselmiştir. Havalimanlarında, iç hat ticari uçak
trafiği 483.441; dış hat ticari uçak trafiği de 463.456’dır. Ülkemiz
yolcu trafiğinde yaşanan artış, son birkaç yıldır toplam kargo
trafiğine de yansımaya başlamıştır. 2012 yılında, iç hatlarda
84.431 ton; dış hatlarda 539.627 ton olmak üzere, toplam
624.058 ton kargo taşımacılığı gerçekleşmiştir. 2011 / 2012 yılları artış oranı, yüzde 6,8’dir. Dış hatlar kargo taşımacılığı, sürekli artış içerisindedir. İç hat kargo taşımacılığı da -toplam
hava trafiğimize oranla yeterli olmasa da- artış eğilimi içine
girmiştir.

4. Türkiye Ekonomisine Sağlanan Katkı
TOBB 2011 yılı Sektör Raporu kapsamında yapılan çalışma
kapsamında, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların satış gelirleri toplamı, yaklaşık 25 milyar lira olarak
belirlenmiştir. Bu gelirlerin yüzde 72’si hava yolu şirketlerin-

3. Hava Taşımacılık Gerçekleşmeleri
Türkiye’nin ulaşım sistemleri tarihinde, karşılaştırmalı olarak
hava yolu taşımacılığı 1980’lere kadar en küçük payı alsa da
2003 yılından başlayarak yükselişe geçmiştir. Özellikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılan bölgesel havacılık politikası bağlamında, sivil
hava taşımacılık faaliyetleri oldukça hızlı bir gelişim içine girmiştir. Son on yılda, ticari uçuş sayısı yüzde 196, taşınan yolcu
sayısı yüzde 280 ve taşınan kargo miktarı yüzde 126 artış göstermiştir. 2011 yılında, 118.292.000 olan iç hat ve dış hat toplam
yolcu sayısı, yüzde 10,8 artış ile 2012 yılında, 131.029.516’ya
yükselmiştir (Grafik 2). İç hatların toplam yolcu sayısı içindeki
MSI Dergisi - Mayıs 2013

Grafik 2: Türkiye 2000-2012 Yılları İç Hat–Dış Hat Toplam Yolcu Trafik Gerçekleşmeleri
(Kaynak; DHMİ / TOBB)
www.milscint.com

den; yüzde 18,6’sı havalimanı ve terminal işletmecilerinden;
yüzde 4,4’ü yer hizmetleri şirketlerinden; yüzde 3’ü BOY kuruluşlarından; yüzde 2’si de ikram kuruluşlarından kaynaklanmıştır. Sivil havacılık sektörümüzün gerek toplam uçuş
faaliyetleri gerekse satış gelirleri olarak en önemli işletmesi
THY olup, 2011 yılında THY’nin hava yolu şirketleri içindeki satış
geliri payı yüzde 64, ortak / sahip olduğu diğer şirketler ile toplam sektör satış gelirleri içindeki payı da yüzde 50 mertebesindedir.
Sektör Raporu’nda, sektör kuruluşlarından elde edilen bilgiler
ışığında, Türkiye Gayri Safi Millî Hâsıla (GSMH)’sına oranla
yüzde 1,3 pay değeri kabul edilebilir olarak ifade edilmiştir.
Diğer yandan, 2012 yılında, Türkiye’ye 32 milyon civarında turist
gelmiştir. Yabancı turist, Türkiye ekonomisine her yıl, 30 milyar
lira civarında katkı sağlamaktadır. Turistlerin yaklaşık 3/4’ünün
hava yolu ile seyahat ettiği düşünüldüğünde, hava yolu yolcusunun Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık 22,5 milyar lira olmaktadır. Bu katkıda, sivil havacılık sektörünün de payı olduğu
unutulmamalıdır.

© MNG Technic

5. Genel Değerlendirme
Türkiye’nin dışa açılma politikası; gelişen ihracat, turizm ve
coğrafi konumu itibari ile yoğunlaşan uluslararası ilişkilerin
gerçekleşmesini sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi de
hava yolu taşımacılığıdır. Sivil havacılık sektörü, ekonomik krizlerin de yaşandığı bu dönemde, iyi fırsat değerlendirmeleriyle
önemli düzeyde gelişme göstermiş; bölgemizde sağlıklı, hızlı
ve istikrarlı bir büyüme yakalanmıştır. Türkiye, bölgesinde sivil
havacılık merkezi olma yolunda hızla ilerlemekte iken, daha da
gelişecek olan taşımacılık faaliyetlerinin yanı sıra özellikle uçak
BOY hizmetleri ve havacılık eğitimlerinde lider konumuna gelecek teknik alt yapı ve personele sahip durumdadır. Türk sivil
havacılığı, bölgede ve dünyada önemli bir yerde olmaya devam
edecek ve daha da gelişerek mevcut konumunu güçlendirecektir.

Not: TOBB bünyesinde 59 sektör meclisi faaliyette
bulunmakta olup, toplam 38 üyesi ile Sivil Havacılık Meclisi,
sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sivil Havacılık Sektör
Raporları da meclis danışmanı koordinatörlüğü-editörlüğü
ile meclis tarafından oluşturulan çalışma gruplarının
katkılarıyla hazırlanmakta; başta SHGM ve DHMİ olmak
üzere, tüm ilgili kuruluşlar raporlara önemli bilgi katkısı
sağlamaktadırlar.

KAYNAKÇA

1. TOBB, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 2011 Yılı Sektör Raporu, Nisan 2012.
2. TOBB, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 2012 Yılı Sektör Raporu, Mayıs 2013.
www.savunmahaber.com
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Akıllı Telefonlar Atış Tespitine Hazır

© Vanderbilt University

nokta, üniversite tarafından,
25 Nisan’da yayınlanan bir
bültenle duyuruldu. Dağıtık
mimaride tasarlanan sistem;
Android işletim sistemi
koşturan bir akıllı telefon,

DARPA, Yapay Zekâ
Uygulamalarının
Geliştirilmesini
Kolaylaştırmak İstiyor
apay zekâ konusundaki modern çalışmalarda önemli
bir yer edinen makine öğrenimi (machine learning),
bir görev için bilgisayarların kullanımı söz konusu
olduğunda; bilgisayarlara o görev kapsamında
yapacaklarını nasıl öğreneceğini göstermenin, bilgisayarı
programlamaktan daha etkin bir yöntem olduğu savına
dayanıyor. Askeri alanda; istihbarat, gözetleme ve keşif,
analiz, siber savunma ve ses işleme gibi konularda
kullanılan makine öğrenimi uygulamalarının geliştirilmesi,
derin uzmanlık ve büyük emek gerektiriyor. Bu tür
uygulamaları geliştirebilen kişi sayısını arttırmak,
uygulama geliştirmeyi daha verimli hale getirmek ve
makine öğrenimi uygulamalarını yaygınlaştırmak isteyen
DARPA, Gelişmiş Makine Öğrenimi İçin Olasılıksal
Programlama (Probabilistic Programming for Advancing
Machine Learning / PPAML) projesini başlatıyor.
DARPA, proje ile ilgili 1 Nisan’da yayınladığı teklife çağrı
dokümanında; klasik makine öğrenimi uygulamalarında,
ilgilenilen konu ile ilgili bir model kurulduğunu,
bu modelin örnek veri kullanılarak iyileştirildiğini
ve kullanıma alındığını belirterek, literatürde 10.000’den
fazla model olsa da hangisinin nerede kullanılabileceğine
karar verilmesinin, önemli bir uzmanlık gerektirdiğine
dikkat çekiyor. Aynı zamanda, bu modellerin değişik
şartlardaki performansları öngörülemiyor ve bir modelin,
başka alanlarda yeniden kullanımı da pek mümkün
olamıyor. PPAML, yeni bir programlama yaklaşımı ile
bu sakıncaları ortadan kaldırmayı ve daha sıradan
geliştiricilerin de yapay zekâ uygulamalarını ortaya
koyabilmesini amaçlıyor. DARPA, toplam 46 ay sürmesi

bu telefona eklenen düşük
maliyetli donanım ve
telefonda çalışan
yazılımdan oluşan
birimleri içeriyor
ve birden çok
birimden gelen
bilgilerle atış
yapılan noktayı
belirleyebiliyor.
Sistem, benzer
klasik atış yeri tespit
sistemlerinde olduğu gibi,
silahların özgün ses imzasını
ve mermilerin oluşturduğu
şok dalgalarını tespit edip
işleyerek, atışın yapıldığı
konumu belirliyor.
Sistemde kullanılan

düşük maliyetli donanım,
bir iskambil kâğıdı destesi
büyüklüğünde. Bu donanım;
mikrofon donanımını
ve atışı tespit ederek atışın
zamanını ve özelliklerini
Bluetooth telsiz bağlantısı ile
akıllı telefona gönderen
işlemci birimini içeriyor.
Akıllı telefon, bu
bilgileri diğer birimlerdeki
akıllı telefonlara gönderiyor;
böylece tüm birimler, atışın
konumunu belirleyerek
kullanıcılarına gösterebiliyor.
Araştırma, DARPA
tarafından desteklendi.
(Kaynak: Vanderbilt
Üniversitesi)

© DARPA

kıllı telefonlar; işlem
güçleri, bellek
kapasiteleri ve haberleşme
altyapıları ile bazı alanlarda,
endüstriyel ve gömülü
bilgisayarların
işlevlerini
görebilecek
noktaya
geldiler. Bu
gelişmenin en
güncel örneklerinden
birisi de akıllı telefonların,
tüfek ve tabanca atışlarının
tespit edilmesi amacıyla
kullanımı oldu. Bu konuda
denemeler yapan ABD’nin
Vanderbilt Üniversitesinin
Yazılım Entegre Sistemleri
Enstitüsü araştırmacılarının
çalışmalarının geldiği son

A

Hazırlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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öngörülen proje boyunca yapılan çalışmaların etkinliğini,
her yıl 2 ila 4 hafta sürecek yaz okulları ile denemek istiyor.
Bu yaz okullarında, o ana kadar ortaya çıkan PPAML
ürünleri kullanılarak yapay zekâ uygulamaları
geliştirilecek ve denenecek. Projede, tüm çalışmaların
açık kaynak kodlu yazılım geliştirme teknolojileri
kullanılarak geliştirilmesi ve ortaya çıkan ürünlerin
fikri mülkiyet haklarının da açık kaynak kod prensiplerine
göre düzenlenmesi de gereksinimler arasında yer alıyor.
(Kaynak: DARPA)
www.milscint.com

Uydular Küçülüyor
aha basit ve yaygın üretilen bileşenlerle daha küçük boyutlu ve düşük maliyetli uyduların
üretilmesi ve kullanıma alınması ile ilgili haberler, sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Benzer
teknolojik gelişmelerde olduğu gibi, küçük boyutlu bu uyduların da geçerlilik kazanması ve kendini
ispatlaması için, bu alanda yerleşik büyük oyuncuların konuya ilgi göstermesi gerekiyordu.
Boeing, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, Phantom Phoenix adını verdiği, düşük maliyetli, kolayca
üretilebilen ve ihtiyaca göre konfigüre edilebilen bir uydu ailesi geliştirdiğini duyurdu. Üyeleri ortak
bir mimariye ve uçuş yazılımına sahip Phantom Phoenix ailesi, istihbarat, gözetleme, keşif ve uzay
bilimleri gibi değişik görevlerde kullanılabilecek. Ailede, 3 değişik sınıfta uydu çözümü yer alıyor:
• 500 ila 1000 kg arası ağırlığa sahip, tekil olarak ya da ikili fırlatmaya uygun,
orta sınıf Phantom Phoenix,
• Aynı anda 6 adet uydunun fırlatılabilmesine izin veren ESPA adaptörü uyumlu,
180 kg sınıfı Phantom Phoenix ESPA ve
• 4 ila 10 kg arası ağırlığa sahip Phantom Phoenix Nano. (Kaynak: Boeing)

© Boeing

D

Görüntüye
Üçüncü Boyut
otoğraf makineleri ve kameralar tarafından alınan
iki boyutlu görüntülere üçüncü boyut olarak uzaklık
bilgisinin eklenmesi, aralarında askeri uygulamaların da
bulunduğu, çeşitli kullanım alanlarına sahip. Uzaklık bilgisi,
görüntüsü alınan nesneye lazer ışını gönderilerek, geri dönen
ışınların gidiş-geliş zamanını ölçmeye dayanıyor. Bu alandaki
mevcut sistemlerin menzillerinin kısa olmasını ve lazer ışınını
yansıtmayan özellikteki nesnelerle kullanımının güçlüklerini
çözmek isteyen İskoçyalı bir grup bilim adamı, çalışmalarını
Optical Society’nin açık erişimli dergisi Optical Express’te

F

www.savunmahaber.com

yayınladılar. Optical Society tarafından 4 Nisan’da yayınlanan
bültende, söz konusu çalışma ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Bilim adamları, düşük güçlü kızılötesi lazer ışınımı ile
ilgilenilen nesneyi hızlıca tarayarak, piksel piksel, tüm
fotonların uçuş zamanlarını hesaplıyor. Kullanılan lazerin
dalga boyu, 1.560 nanometre olarak veriliyor.
Diğer sistemlerde ise bu değer, 380 ila 750 nanometre
arasında değişiyor. İskoç araştırmacıların kullandıkları
dalga boyu; atmosferde daha kolay ilerliyor, güneş ışınları
arasında boğulmuyor ve düşük güçte insan gözü
için zararteşkil etmiyor. Geliştirilen sistem, bitki örtüsü
gibi doğal engellerin arkasındaki nesnelerle ilgili de
başarılı ölçümler yapabiliyor. (Kaynak: Optical
Express)
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El Yapımı Patlayıcılarda
Kullanılamayacak
Özellikte Gübre
l yapımı patlayıcı
(EYP)’ların önemli bir
bileşeni olan amonyum
nitrat, aynı zamanda gübrede
bulunması nedeni ile zorlu
bir ikilem yaratıyor. Örneğin,
Afganistan’da amonyum
nitrat içeren gübre satışı
yasakken, benzer bir yasağı,
tüm sektörlerdeki yıllık
üretimi içinde tarımın dörtte
birlik bir paya sahip olduğu
ve nüfusunun yarısı tarımdan
geçinen Pakistan’da
uygulamak mümkün olamıyor.
Diğer yandan, Afganistan’da
2012 yılında karşılaşılan
yaklaşık 16.300 EYP’nin
yüzde 65’i amonyum nitrat
içeriyordu. Amonyum nitrat,
EYP ve gübre üçgenindeki
sorunun çözümü ise tarımda
en az amonyum nitrat içeren

E

gübreler kadar etkili, farklı
formüllere sahip, patlayıcı
özelliği olmayan gübre
geliştirmek. Bu konuda
yapılan çeşitli çalışmalardan
bir tanesi de ABD’nin Sandia
Ulusal Laboratuvarında
yürütüldü. Amonyum nitratın,
amonyum ve nitrat arasında
zayıf bir bağ olduğuna ve
EYP yapımı kapsamında,
teröristlerin de bu bağı
kopartacak işlemler (dizel
yakıt ile karıştırmak gibi)
uyguladığına dikkat çeken
bilim adamları, gübreye
demir sülfat katılmasını
öneriyor. Ortamda bulunan
demir sülfat, amonyum
nitrat ayrıştırılmaya
çalışıldığında, demir nitrat
ve amonyum sülfat
oluşumuna yol açıyor.

© Sandia Corporation
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Böylece, gübre kullanılarak
EYP yapımının önüne
geçilmiş oluyor. Demir sülfat,
çelik üreten tesislerde atık
olarak bol miktarda ortaya
çıkıyor. Bilim adamları,
demir sülfatın toprağa da
yararlı olduğunu belirtiyor.
Bulduğu çözümün yaygın

şekilde kullanılması için
patentini almayan ve
herkesin kullanımına sunan
Sandia Ulusal Laboratuvarı,
konu ile ilgili gelişmeleri,
23 Nisan’da yayınladığı
bilgilendirme notu ile
aktardı. (Kaynak: Sandia
Ulusal Laboratuvarı)

SİBER GÜNLÜK

Hazırlayan: Aydın ASLANTAŞ
aaslantas@gmail.com / editor@savunmahaber.com

Çin, ABD’de Gündem Oluşturmaya Devam Ediyor
BD Savunma Bakanlığı,
ABD Kongresi için her yıl
hazırladığı, “Çin’de Askeri
ve Güvenlik Alanındaki
Gelişmeler” başlıklı
raporunun 2013 yılı
sürümünü, 6 Mayıs’ta
yayınlandı. Beş ana
bölümden oluşan rapor,
Çin Silahlı Kuvvetlerinin
modernizasyonunu, diğer
güçler ile olan ilişkilerini ve
kısa, orta ve uzun vadedeki
stratejisini inceliyor.
Raporda, Çin’in kendi toprağı
olarak gördüğü Tayvan ile
ilgili konuların ağırlıklı
olduğu modernizasyon
ajandasının; iyileştirilmiş
geniş alan güç projeksiyonu,
siber dünyada ve elektronik
harpte kullanılacak

A

silahların tasarımı ve askeri
programlar ile ilgili
yatırımları içerdiği
belirtiliyor. Raporda ilgi
çeken noktalardan bir tanesi,
2012 yılında ABD’ye yapılan
bazı saldırıların arkasında,
Çin hükümetinin ve Çin
Silahlı Kuvvetlerinin
olduğunun bildirilmesi.
ABD ulusal güvenlik
programını destekleyen
diplomatik ve ekonomik
kurumlar ile savunma
sektörünün hedef alındığı bu
saldırılarda; siber casusluk
yöntemleri ile saldırılan
hedeflerden sızdırılan
bilgileri kullanan Çin
Savunma Sanayisi’nin,
teknoloji tabanını modernize
ettiği iddia ediliyor. Rapora

göre, Çin Silahlı Kuvvetlerinin
siber savaş alanına yaptığı
yatırımların üç amacı
bulunuyor. Bunlardan birinci
ve en önemlisi, istihbarat
için veri toplama ve ağ
sistemlerine saldırı; ikincisi,
Çin’in ağ tabanlı lojistik,
haberleşme ve kurumsal
aktivitelerini hedef alan
saldırıları sınırlandırmak
veya yavaşlatmak ve
sonuncusu ise çatışma ve
krizlerde kinetik ataklar ile
beraber güç arttırıcı olarak
işlev görmek olarak
sıralanıyor.
Çin’in askeri hazırlıklarının
dışında, siber alanda da
Rusya ile diplomatik iş birliği
içerisinde olduğu ve siber
alanda yapılan aktivitelerde,

uluslararası kontrol ve
denetim girişimlerinde rol
almaya çalıştığı da raporun
içeriğinde yer alıyor. Raporun
tamamına www.defence.gov
adresinden ulaşılabilir.
(Kaynak: ABD Savunma
Bakanlığı)

BAE Systems Detica, CyberReveal’i Duyurdu
iber güvenlik konusunda; hazırlık, koruma,
izleme ve cevap verme alanlarında ürün ve
hizmetler sunan BAE Systems Detica; yaşanılan
risklerin anlaşılması, stratejilerin oluşturulması
ve gerekli iş birlikleri ile beraber kurumların
itibarlarının arttırılması konularında çözümler
üretiyor. Firma, 22 Nisan’da, izleme alanına
yönelik olarak oluşturduğu Detica CyberReveal
çözümünü duyurdu. Savunma sanayisinin
gereklerine göre geliştirilen ilk siber güvenlik ürünü
olan CyberReveal, tek bir çözüm çatısı altında
büyük verinin korelasyonunu, güvenlik analitiğini,
içeriksel bilgi bağlantısını ve tehdit istihbaratını
gerçekleştirerek, güvenlik analistine hızlı ve
verimli bir şekilde tespit yapma ve tehditleri yönetme
şansı veriyor. (Kaynak: BAE Systems)

© BAE Systems
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Symantec, İnternet Tehditleri Raporu Yayınlandı
n

ymantec tarafından
her yıl güncellenen
ve bir önceki seneyi
değerlendiren İnternet
tehditleri raporunun
18. sürümü yayınlandı.
Siber dünyada olan olayları
global bir çerçevede analiz
eden raporda, şu noktalar
öne çıktı:

S
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n

n
n

n

2012 yılında, APT adı
verilen gelişmiş sürekli
tehditler, yüzde 42 arttı.
2012 yılında, tek bir tehdit
ile 600.000 Mac sistemi
etkilendi.
Web tabanlı ataklarda
artış oranı, yüzde 30 oldu.
Mobil sistemlere ataklar
öne çıktı ve yüzde 32’sinin
bilgi çalmaya yönelik
olduğu bildirildi.
2012 yılında, Türkiye,

n

EMEA olarak adlandırılan
Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika’yı kapsayan
bölge içinde, zararlı
kodların ilk çıktığı yer
veya en çok etki
gösterdiği yer dağılımında
5., dünya genelinde ise
16. sırada yer aldı.
2012 yılında, Türkiye,
EMEA bölgesi içinde,
bot hareketi en fazla
görülen yer dağılımında

ve ağ üzerinden yapılan
ataklarda 6. sırada,
dünya genelinde ise
13. sırada yer aldı.
n Tüm dünyada
gerçekleştirilen ataklarda,
Türkiye, EMEA
bölgesinde 9. (geçtiğimiz
sene 11. idi), dünyada
ise 18. sırada
(geçtiğimiz sene 21. idi)
yer aldı.
(Kaynak: Symantec)
www.milscint.com

© Cassidian CyberSecurity

Cassidian’ın Siber Güvenlik Yatırımları Artıyor
012 yılının Nisan ayında, Cassidian tarafından yeni bir iş
alanı olarak oluşturulan; öncelikli faaliyet bölgesi Almanya,
İngiltere ve Fransa olarak belirlenen ve yakın vadeli hedef
pazarları arasında Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri yer alan
Cassidian CyberSecurity, şirket alımları ile gündemdeki yerini
koruyor. Siber savunma ve profesyonel servisler, güvenilir
altyapı ve güvenli mobil hizmetlerden oluşan üç dikey alanda
faaliyet gösteren şirket, geçtiğimiz Ekim ayında, IP altyapı
koruması ve entegre atak engelleme sistemlerinde öncü
NETASQ firmasını bünyesine katmasının ve siber risk

2

engelleme programı uzmanı AXA MATRIX Risk Consultants
firması ile iş birliği anlaşması yapmasının ardından,
Nisan ayında da Arkoon Network Security firmasını satın
aldığını duyurdu.
Bir sene içinde, iki büyük oyuncuyu bünyelerine katarak daha
da iddialı bir konuma geldiklerini bildiren CassidianCyber
Security Genel Müdürü Jean-Michel Orozco, sundukları
uluslararası boyutlu, güvenilir ve Avrupa menşeli çözümler
ile bilgi sistemlerinin güvenliğini garanti altına alacaklarını
vurguladı. (Kaynak: EADS Cassidian)

TAKVİmsi
MAYIS
MRO Regional - Eastern Europe,
Baltics & Russia Conference
14-15 Mayıs 2013
Vilnius, Letonya
http://events.aviationweek.com/cur
rent/mrobeers/
HAZİRAN
ATC
2-5 Haziran 2013
Washington DC, ABD
www.the-atc.org/
USMoS 2013
(Ulusal Savunma Uygulamaları
Modelleme ve Simülasyon Konferansı)
11-12 Haziran 2013
Ankara
http://usmos.metu.edu.tr/
RAST 2013 Conference
12-14 Haziran 2013
İstanbul
www.rast.org.tr/
Paris Air Show
17-23 Haziran 2013
Le Bourget - Paris, France
www.paris-air-show.com/
AĞUSTOS
AUVSI'S UNMANNED
SYSTEMS 2013
12-15 Ağustos 2013
Washington DC, ABD
www.auvsishow.org
MAKS 2013
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Zhukovsky-Moskova,
Rusya
www.aviasalon.com/en

Etkinlik Yayını için: +90 (312) 225 41 73
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EYLÜL
DSEI 2013
10-13 Eylül 2013
ExCel - Londra, İngiltere
www.dsei.co.uk/

MRO Middle East - Maintenance,
Repair & Overhaul 2014
5-6 Şubat 2014
Dubai, BAE
www.mrome.aero

MRO EUROPE 2013
24-26 Eylül 2013
Londra, UK
events.aviationweek.com/
current/meu

MART 2014
DIMDEX 2014
25-27 Mart 2014
Doha, Katar
www.dimdex.com

EKİM
AUSA ANNUAL MEETING
& EXPOSITION
21-23 Ekim 2013
Washington DC, ABD
http://ausameetings.org/annual

NİSAN 2014
DSA 2014
14-17 Nisan 2014
PWTC, KL, Malezya
www.dsaexhibition.com/

KASIM
DUBAI AIRSHOW
17-21 Kasım 2013
Paris, Fransa
www.dubaiairshow.aero
MILIPOL 2013
19-22 Kasım 2013
Paris, Fransa
http://en.milipol.com/Milipol/Milipo
l-Paris
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BRIDEX 2013
3-7 Aralık 2013
Jerudong, Brunei
Darussalam
http://bridex2013.com/

Etkinliğinize;
- en üst seviyeli,
- en geniş,
katılımı sağlamak ister misiniz?
Etkinliğinizi bildirin;
TAKVİmsi içinde yayınlayalım.

ŞUBAT 2014
AIME - Aircraft Interiors Middle
East 2014
5-6 Şubat 2014
Dubai, BAE
www.aime.aero

Bilgi için:
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s.asil@savunmahaber.com
+90 (312) 225 41 73
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