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

Ümit BAYRAKTAR     
Genel Yayın Yönetmeni

Yaklaşık 1 yıl kadar önce, dünyanın önde gelen havacılık etkinliklerinden Farnborough
Airshow sonrasında, “Farnborough’dan Skor: Meksika 3 - Türkiye 0” başlığıyla, 
Türkiye’nin etkinliğe katılımının, o zaman için gündemde olan 5 milyar dolarlık 

havacılık cirosu hedefiyle örtüşmediğini ve çok zayıf olduğunu yazmıştık. Türkiye’nin 4 firma
ile katıldığı etkinlikte, örnek aldığımız Meksika, 20’nin üzerinde firmayla yer almıştı.

Dünyanın önde gelen bir diğer havacılık etkinliği olan ve 50. kez düzenlenen 
Paris Air Show da Haziran ayında geride bırakıldı.

Farnborough Airshow ve Paris Air Show arasında geçen zaman diliminde, Türk havacılığı
için belirlenen hedeflerde de bir değişiklik oldu. O zaman için 5 milyar dolar ciro olan hedef,
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından, geçtiğimiz yıl Aralık ayında 
Sapanca’da düzenlenen ve Milli Savunma Bakanımız Dr. İsmet Yılmaz’ın da katıldığı arama
konferansında, 2023’te 10 milyar dolar ihracat olacak şekilde güncellendi.

Bu rakamın, sadece sivil havacılık ihracatını kapsadığını, savunmanın ya da askeri 
havacılığın bu rakama dahil olmadığını; o da dahil edildiğinde, rakamın daha da büyüyeceğini
unutmayalım. 10 milyar doların üzerinde ihracat yapacak bir havacılık sanayisinin, doğal 
olarak bunun birkaç kat mertebesinde bir ciro büyüklüğüne ulaşması da beklenmeli.

Güncellemenin, Türk havacılığının Paris Air Show karnesine nasıl yansıyacağını merakla
bekledik.

Türk havacılığı istikrarını bozmadı; Farnborough’da 4 olan katılımcı Türk firması sayısı, 
Paris’te de 4 olarak kaldı. Ancak oyuncu değişikliği yapıldı ve daimi temsilcilerimiz 
TUSAŞ ve TEI’nin yanında, Farnborough’da, EJS Turbomak ve myTECHNIC firmaları varken,
Paris’te, bu ikilinin yerini Uygur Ltd. ve Gür Metal aldı.

Meksika’nın katılımına baktığımızda ise Paris’te, 28 firmayla temsil edildiğini görüyoruz.

Acaba Türk havacılığı, sergileyecek ürünü olmadığı için mi yoksa sergileyecek kabiliyeti 
olmadığı için mi etkinliğe bu derece zayıf bir katılım göstermişti?

Yoksa kimsenin bilmediği bir şeyi mi keşfetmişti?

Aradan geçen 1 yılda, pek bir şey değişmiş gibi görünmüyor. Bir farkla: O zaman “5 milyar
dolarlık havacılık cirosunu, sadece TUSAŞ ve TEI’den beklemiyorsak…” demiştik. Şimdi ise
“10 milyar doların üzerindeki havacılık ihracatını, sadece TUSAŞ ve TEI’den beklemiyorsak...”
şeklinde düzeltiyoruz.

Bu arada, “özgün ürünler” sloganıyla yükselişini sürdüren TUSAŞ’ın, önümüzdeki dönemde,
havacılık etkinliklerinin de ötesine geçerek, Eurosatory’ye bile katılmayı değerlendirdiği 
bilgisini paylaşalım.

2014’ün planlanmaya başladığı ya da yakın zamanda planlanmaya başlanacağı şu günlerde,
yazdıklarımızın dikkate alınmasını temenni ediyoruz.

Temmuz ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Ağustos sayımızla yeniden
birlikte olmak üzere…

Farnborough’dan Paris’e Ne Değişti?

Yönetim Kurulu Temsilcisi
Can EREL
c.erel@savunmahaber.com
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Proje Yönetiminde Farkındalık Artıyor

PMI TR Derneği 
tarafından, 25 Haziran’da,

ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde, “Proje
Yönetim Zirvesi Savunma”
etkinliği düzenlendi. 
Başlıca amaçları; Türk 
Savunma Sanayisi’nin
önde gelen paydaşlarına,
dünya üzerindeki en 
yaygın proje yönetim 
organizasyonu ve 

metodolojileri ile ilgili güncel
bilgi vermek ve proje yönetimi
alanında, PMI tarafından sunulan 
standartlar ve uygulamaların,
sektör paydaşları ve 
özellikle KOBİ’ler arasında 
farkındalığının artmasını 
sağlamak olarak belirlenen 
etkinlikte, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM) ile 
sektörden katılımcılar 
yer aldı. Etkinlikte, çeşitli 

sunumların yanı sıra SSM
Deniz Araçları Daire Başkanı
Mustafa Şeker yönetiminde
“Savunma Sanayimiz Proje 
Yönetiminde Ne Kadar Olgun?”
ve SSM Silah Sistemleri Daire
Başkanı Dinçer Batırbek 
yönetiminde “KOBİ ve Yan 
Sanayiinde Proje Yönetimi /
Altyüklenici Çalışma Modeli”
başlıklı paneller de 
gerçekleştirildi.

Ulusal roket ve füze 
araştırma ve üretim 

programlarına önderlik 
yapmak üzere, Savunma 
Sanayii İcra Komitesi kararıyla
14 Haziran 1988 tarihinde 
kurulan ROKETSAN, 
25. kuruluş yıldönümünü, 
21 Haziran’da, Ankara’da, 
JW Marriott Hotel’de düzenlenen
resepsiyonla kutladı. 
Resepsiyonda, misafirler, 
ROKETSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Eyüp Kaptan 
ve Genel Müdür Selçuk Yaşar
tarafından karşılandı. 
Davete; Genelkurmay 
Başkanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı,  Kara, Deniz ve 
Hava Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı temsilcilerinin yanı sıra 
büyükelçiler, askeri ateşeler, üniversite öğretim 
üyeleri, yerli ve yabancı şirketlerin üst düzey yöneticileri 
ile şirkette 25. yılını dolduran personel katıldı. 
Resepsiyon sırasında gösterilen ve ROKETSAN’ın 25 yılını
özetleyen film, büyük ilgi ile izlendi. Hazırlanan 25. yıl pastası
ise Genelkurmay II. Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı 
Müsteşarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü,
ROKETSAN’ın önceki ve şimdiki yönetim kurulu başkanları,
üyeleri ve genel müdürleri tarafından, hep birlikte kesildi. 
Kuruluşundan bu yana sürekli gelişerek, çok namlulu 
roketatar sistemleri ile başladığı ürün yelpazesini, güdümlü
roketler, tanksavar füzeleri ve akıllı mühimmat ile genişleten
ROKETSAN, Şubat ayında, özgün ürünü CİRİT lazer güdümlü
füzesinin ilk ihracatını Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
gerçekleştirerek 25. yılında geldiği noktayı gözler önüne 
sermişti.

Türkiye’de, modelleme 
ve simülasyon 

alanlarında çalışan kişi,
kurum ve kuruluşların bir
numaralı buluşma noktası
olan Ulusal Savunma 
Uygulamaları Modelleme 
ve Simülasyon (USMOS)
Konferansı’nın 5’incisi,

11-12 Haziran tarihleri 
arasında, ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Bu yıl 
akademik sunumların yanı
sıra davetli konuşmacılar,
sanayi yetenek ve başarı 
hikâyeleri sunumları ve 
kullanıcı deneyimlerinin 
aktarıldığı sunumların 
yer aldığı konferansta, 
toplam 29 oturumda;
60 adet akademik bildiri, 
12 adet firma sunumu ve 

2 adet de kullanıcı sunumu
gerçekleştirildi. Sergi 
alanında ise 18 firma stant
açtı. Konferansın açılış 
oturumunda konuşan 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM) Sanayi
Hizmetlerinden Sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Sedat
Güldoğan, ABD’de üniversite
ve araştırma kurumlarının
Ar-Ge ödeneklerinin 
yaklaşık yarısının savunma
bakanlığı kaynaklı olduğunu

belirterek, savunma 
sanayisinin akademik ve 
Ar-Ge faaliyetleri açısından
önemine dikkat çekti. 
Güldoğan, modelleme 
ve simülasyonun, projelerin;
ihtiyaç belirleme, 
projelendirme ve tasarım 
ve geliştirme safhalarında
kullanıldığını, kendilerinin
de bu teknolojileri daha
etkin kullanmanın yollarını
aradıklarını sözlerine 
ekledi.

ROKETSAN, Kuruluşunun 25. Yılını Kutladı

USMOS 
Gelişimini
Sürdürüyor

©
R

O
K

ET
SA

N





www.milscint.com

TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları
Araştırma ve Geliştirme Projelerini

Destekleme Programı’nın mevzuatının
geçtiğimiz yıl değiştirilmesinin ve çağrılı
sisteme geçilmesinin ardından, 
TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik 
Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
(SAVTAG) tarafından başlatılan ilk proje
olan, Uzaktan Kumandalı Ateşleme 
Cihazı Geliştirilmesi (UKAC) Projesi’nin
açılış toplantısı, 31 Mayıs’ta yapıldı.
TEKSAV Teknoloji tarafından yürütülecek
projenin açılış toplantısına; TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz,
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge ve
Teknoloji Dairesi Başkanı Albay Tevfik
Zengin, SAVTAG Grup Yürütme 
Komitesi Sekreteri Halil Kaplan, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri,
proje izleyicileri ve proje yürütücüsü 
Dr. Serdar Akdurak katıldı. İlk projesi
yürürlüğe giren 1007 programının 
savunma ayağında, yeni projelerle ilgili
çağrılar da devam ediyor. TÜBİTAK
SAVTAG, 24 Mayıs’ta, müşteri kurumun
MSB Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi olduğu
Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi
(YGLSS) Geliştirilmesi Projesi’nin 
çağrısını yayınladı. Proje belgelerinde
belirtilen ve tehdit unsuru oluşturan

kara, deniz ve hava hedeflerinin 
algılanması, takip edilmesi ve 
milli imkânlarla geliştirilecek 
yönlendirilmiş lazerle etkisiz hale 
getirilmesini sağlayacak YGLSS 
geliştirilmesini hedefleyen projenin 
çıktıları; lazer kaynakları ve 2 adet
YGLSS prototipi olarak sıralanıyor.
Çağrı kapsamında, 26 Temmuz’a kadar
başvuru yapılabilecek projenin azami
süresi ise 72 ay olarak belirlendi. 
TÜBİTAK SAVTAG tarafından çağrısı 
yayınlanan 2. proje, 21 Haziran’da 
duyurulan, Sahte Hedef Elektronik 
Harp Teçhizatı Geliştirilmesi Projesi
oldu. MSB Ar-Ge ve Teknoloji 
Dairesi’nin müşteri kurum, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının ise ihtiyaç
makamı olduğu projede, RF güdümlü
tehditlere karşı elektronik karıştırıcı
olarak görev yapabilecek ve muharip
platformlar üzerinde hâlihazırda 
bulunan karşı tedbir atıcı sistemlerinde
kullanılabilecek bir sahte hedef 
geliştirilmesi amaçlanıyor. Azami 
süresi 36 ay olarak belirlenen proje,
TÜBİTAK mevzuatına göre “prototip /
sistem / pilot tesis” projesi olarak 
sınıflandırılıyor. Proje çağrısı, 2 Eylül’de
kapanacak.

Turmaks, Azerbaycan Savunma
Bakanlığı için ürettiği 2 adet

Hızlı Kurulum Mobil Hastane’yi
teslim etti. Firma tarafından 

26 Haziran’da yapılan açıklamada, benzerlerine göre üstün özelliklere sahip
hastanelerde; 12'si yoğun bakım olmak üzere, 36 yatağın; 2 ameliyathanede
toplam 4 ameliyat masasının ve röntgen, ultrason, laboratuvar, acil müdahale
ekipmanları, eczane, özel jeneratör ve klima sistemlerinin bulunduğu belirtildi.
Otomatik kaldırma sistemi ve genişleme özelliklerine sahip konteynerler ve
otomatik basınç kontrollü şişme çadırlardan oluşan hastaneler, 12 kişilik bir
ekiple, vinç ve forklift gerekmeden, 3 saatte kurulup sökülebiliyor. Tasarımları
geçtiğimiz sene sonunda tamamlanan hastaneler, yılbaşından itibaren, 
6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak teslimat aşamasına getirildi.

TÜBİTAK 1007 Projelerinde Yeni Dönem
TEKSAV Teknoloji ile Başladı

Turmaks, 
Müşterileri 
Arasına 
Azerbaycan’ı da
Kattı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin 27 Mayıs’ta, İlk 1000 
İhracatçı Firma Araştırması Paylaşım Toplantısı’nda 

açıkladığı verilerde, TUSAŞ ve ASELSAN, öne çıkan savunma
sanayisi şirketleri oldu.
TUSAŞ’ın elde ettiği başarılar şöyle sıralanıyor:
n 250.575.116 dolarlık ihracat ile geçtiğimiz yılda olduğu gibi

bu yıl da Savunma ve Havacılık Sektörü’nde Türkiye İhracat
Şampiyonluğu,

n En kârlı şirketler sıralamasında, 209.611.535 lira ile 
12’ncilik ve

n 1.964 beyaz yakalı, 2.207 mavi yakalı olmak üzere, toplam
4.171 çalışanı ile en çok istihdam sağlayan şirketler 
arasında 16’ncılık.

İhracat sıralamasında TUSAŞ’ı, TEI ve Ram Dış Ticaret A.Ş. izledi.
ASELSAN da 3 farklı kategoride dereceye girdi:
n 2011 yılına göre, yüzde 229 artışla, 109.625.295 dolarlık 

ihracat ile en fazla ihracat artışı sağlayan şirketler arasında
2’ncilik (Ankara’da 1’incilik).

n En kârlı şirketler arasında, 244.902.216 lira ile 8’incilik,
n 3.418 beyaz yakalı, 1.299 mavi yakalı olmak üzere, toplam

4.717 çalışanı ile en çok istihdam sağlayan şirketler 
arasında 13’üncülük.

Her iki firma da TİM’in 20. Olağan Genel Kurulu münasebeti
ile 1 Haziran’da yapılan törende ödüllerini aldılar.

TUSAŞ, 28 Haziran’da yaptığı açıklamada, Türk Uçak Sanayii
Anonim Ortaklığı’nın, o zamanki adı ile Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı bünyesinde, 28 Haziran 1973 tarihinde kurulduğunu
hatırlatarak, bu kuruluşun yıldönümünü, “TUSAŞ Havacılık ve
Uzay Sanayii Günü” olarak kutladığını bildirdi ve çalışmaları
hakkında güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. “Kendi uçağını
kendin yap” toplumsal motivasyonu ile çıktığı yola, 1984 yılında,
Hava Kuvvetleri Komutanlığının savaş uçağı ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik F-16 uçaklarının üretimi için ABD’li 
General Dynamics firması ile ortaklaşa ve 25 yıllık bir süre için
kurduğu TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) ile devam
eden Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı, bu sürenin

tamamlanması beklenmeden, 2005 yılında, şirket hisselerinin,
o zamanki yabancı ortak Lockheed Martin’den satın 
alınmasının ardından TAI ile birleşerek, TUSAŞ-Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii A.Ş. adıyla tek çatı altında milli bir şirket 
konumuna geldi. 28 Haziran’da, 40. kuruluş yıldönümünü 
kutlayan TUSAŞ, bugün; Özgün Helikopter, ANKA, HÜRKUŞ ve
ATAK başta olmak üzere özgün projeleri, JSF/F-35, A400M,
B787, A350 XWB gibi uluslararası projelerdeki iş birlikleri 
ve uzay çalışmaları ile Türk havacılık sektörünün lideri 
konumunda bulunuyor ve dünyanın sayılı havacılık ve uzay 
şirketlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Şirketlerin net satışlarına
göre sıralama yapılarak

Türk bilişim sektörünün 
en büyük 500 şirketinin 
belirlendiği “İlk 500 
Bilişim Şirketi Türkiye
2012” Araştırması 

sonuçlarına göre, STM,
“Danışmanlık Hizmetleri”
kategorisinde, 7. kez 
birinci seçildi. 
İstanbul Grand Cevahir 
Hotel’de, 24 Haziran’da 
gerçekleştirilen Bilişim 500

Töreni’nde, ödülü, STM’yi
temsilen Mühendislik ve
Danışmanlık Hizmetleri
Projesi proje yöneticisi 
Zeki Gündoğan aldı. 
STM, 2011 yılında 50 milyon
lira olarak gerçekleşen 

danışmanlık hizmeti 
gelirlerini, geçtiğimiz sene,
78 milyon liraya çıkarttı.
Firma, ayrıca, “Hizmet 
Sağlayıcı” kategorisinde de
ilk 10 şirket içinde 
yer aldı.

İhracata TUSAŞ 
ve ASELSAN Damgası

TUSAŞ, Havacılık ve Uzay
Sanayii Gününü Kutladı

STM, Danışmanlık Hizmetlerinde Yine Birinci
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CAE firması, 27 Haziran’da
yaptığı açıklamada, 

Medallion-6000 görüntü 
üreteci ürününün HAVELSAN
tarafından, T129 helikopterinin
simülatörlerinde kullanılmak
üzere seçildiğini duyurdu.
Mali boyutu açıklanmayan 
sipariş, bir adet tam görev 
simülatörü ve bir adet kısmi
görev simülatöründe 
kullanılacak üreteçleri 
kapsıyor. Simülatörlerin her
biri, pilot ve silah operatörü
için birer kokpiti içerecek.
Her kokpitte Medallion-6000
tarafından oluşturulan 
yüksek sadakat seviyeli 
görüntüler, 13 kanallı, 

doğrudan projeksiyonlu, 
küresel bir göstergeye 
yansıtılacak. Medallion-6000,
3 kanallı bir gösterge sistemi
ile birlikte, T129 gelişmiş
silah ve taktik eğiticisinde de
kullanılacak. HAVELSAN, 
simülatörlerde, yine CAE
ürünü olan CDB (Common
Database / Ortak Veri Tabanı)
ürününü de kullanacak. CDB,
simülatörlere, veri tabanları
arasında hızlı bir şekilde ilişki
kurma ve veri tabanlarını
güncelleme yeteneği 
kazandıracak. HAVELSAN,
CAE ile daha önce de 
F-16, T-38 ve KT-1 
simülatörlerinde çalışmıştı.

DSM Dyneema, Worldwide
Business Research 

firması tarafından 
düzenlenen Soldier 
Technology 
konferansı 
kapsamında 
verilen, “Askerler
İçin En İyi Hafif 
Koruma Ürünü”
ödülünü kazandı.
Ödülünü 12 Haziran’da
düzenlenen törende alan
firma, birinciliğe, Dyneema
ismi verilen ultra yüksek 
moleküler ağırlıklı polietilen
elyaf ile üretilen vücut zırhları

nedeniyle layık görüldü. 
DSM Dyneema, ödül
ile ilgili yaptığı 
açıklamada, dünyanın
en güçlü elyafından

üretilen bu 
zırhların, sağladığı
korumanın yanı
sıra hafifliği ve 
taşıyan personele
sunduğu konfor ile
ön plana çıktığını

belirtti. Dyneema’nın 
kullanıldığı vücut zırhlarından
40.000 adedi, 2005 yılından
itibaren İngiltere’ye 
teslim edildi.

F-35 projesinde yapılan teslimatlarla filolar şekillenmeye
devam ediyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotlarının 

ve bakım personelinin eğitiminin gerçekleştirileceği Eglin
Hava Üssü’ndeki 101. Filo’ya ilk F-35C uçağı, 24 Haziran’da
teslim edildi. Bu uçağı, yine bu yıl teslim edilecek 4 adet 
F-35C daha izleyecek. 26 Haziran’da ise Eglin Hava Üssü,
İngiltere’nin 3. F-35B uçağını karşıladı. F-35 filolarında 
bu gelişmeler yaşanırken, uçağın taşıyacağı mühimmat
cephesinde de Norveç’ten bir haber geldi. Kongsberg, 
11 Haziran’da yaptığı açıklamada, Lockheed Martin ile 
birlikte, JSM (Joint Strike Missile / Müşterek Taarruz 
Füzesi)’nin, F-35’in dâhili silah taşıma noktasına fiziksel
uyumunu başarıyla test ettiklerini duyurdu. JSM, harici
silah taşıma noktası testlerini ise yaklaşık 1 ay önce 
tamamlamıştı.

Navantia tarafından tasarlanan Fridtjof Nansen (F-310) sınıfı fırkateynlerinden 5. ve 
sonuncusunu 2011 yılının Ocak ayında teslim alan Norveç, bu fırkateynlerin teknik 

desteği için, yine Navantia’yı seçti. Firma, Norveç savunma 
lojistik kurumu NDLO ile Norveç’in Bergen kentinde, 
26 Haziran’da, önümüzdeki 3 yıllık dönemde gerçekleştirilecek
bakım ve ömür devri faaliyetlerini kapsayan sözleşmeyi 
imzaladı. Navantia, yaptığı açıklamada, fırkateynlerin tedarikini konu alan sözleşmenin 
2000 yılında imzalanmasının ardından, inşa ve offset ile ilgili yükümlülüklerinin hepsini yerine
getirdiğini hatırlatarak, gösterdiği performans ve geliştirdiği iyi ilişkinlerin de bu son sözleşmenin
imzalanmasında etkili olduğunu vurguladı. Navantia, İspanya için tasarladığı ve AEGIS hava savunma
sistemine sahip fırkateynleri temel alan tasarımlarıyla, Norveç’in yanı sıra Avustralya’da da 
ihracat başarısı kazandı. Avustralya’nın gemilerinin inşası ise hâlen devam ediyor.

Savunma ve güvenlik alanlarında hizmet sağlayan DCI, 
14 Haziran’da yaptığı açıklama ile Libya’ya sunduğu 

eğitim hizmeti konusunda bilgilendirme yaptı. 
DCI tarafından iletilen bilgilere göre, Mart ayından beri
Libya Silahlı Kuvvetlerine mensup 20 subay; Fransız Hava
Kuvvetleri, Aix-Marseilles Üniversitesi ve DCI ortaklığında
yürütülen program kapsamında, Fransa’da, havacılık 
alanında eğitim görüyor. Eğitim sonunda, havacılık alanında
lisans diploması alacak olan öğrenciler, bu eğitim 
öncesinde, Fransızca ve temel konuları içeren 2 yıllık 
bir hazırlık döneminden geçecekler.

ATAK Simülatörü İçin 
CAE Çözümü

DSM Dyneema, En Güçlü
Elyaf ile Ödül Kazandı

F-35 Filoları ve Uçağın 
Silahları Şekilleniyor

Norveç, Navantia’nın Hizmetinden Memnun

Libya, Havacılık 
Eğitiminde DCI’yı Seçti
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Bu yıl içinde, ilk ikisi Fransa’ya ve sonuncusu Türkiye’ye
olmak üzere, ilk 3 adet A400M’nin teslimatını tamamlamayı

hedefleyen Airbus Military, çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor. Seri üretim hattından çıkan ikinci A400M, 7 Haziran’da
ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Firma tarafından MSN8 olarak 
numaralandırılan uçağın, bu yılın 3. çeyreğinde Fransa’ya 
teslim edilmesi planlanıyor. 18 Haziran’da ise projenin hem
test çalışmaları hem de üretim çalışmaları cephelerinden 
haberler geldi. Uçağın elektronik harp kendini koruma 
sisteminin geliştirilme çalışmaları kapsamında, ısı güdümlü 
füzelere karşı sahte hedef (flare) atış testi gerçekleştirildi. 
Operasyon bölgesine yakın, hazırlanmamış pistleri 
kullanabilme kabiliyetine sahip olan A400M’nin emniyetli bir
şekilde görev yapabilmesi için, bu sistem büyük önem taşıyor.
18 Haziran günü, Paris Air Show kapsamında duyurulan diğer
gelişme, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Denel Aerostructures
firmasının, uçağın kuyruk stabilizörünün yapısal iskelet 
parçalarını üretecek olmasıydı. Toplam değeri 15,1 milyon avro
olan sözleşme, bu ülkenin, A400M programı kapsamında aldığı

3. iş paketi oldu. Hatırlanacağı üzere Güney Afrika Cumhuriyeti,
A400M siparişi vermiş, fakat daha sonra bu siparişini iptal 
etmişti. Ayın son gelişmesi, 19 Haziran’da, A400M için 
İspanya’nın Seville kentinde kurulan uluslararası eğitim 
merkezinde, Avrupa havacılık emniyet otoritesi EASA 
tarafından, geçici Seviye C sınıflandırılması yapılan tam uçuş 
simülatörü ile uçak için hazırlanan özel kargo eğiticisinin 
devreye alınması oldu. Simülatörün yoğun bir çalışma temposu
ile günde 22 saate kadar kullanılması öngörülüyor. A400M’nin
arka rampası ve kargo bölümünün tam bir kopyası olan 
kargo eğiticisi ise çeşitli araç ve yüklerin uçağa nasıl 
yerleştirilebileceğini, bu iş için gerçek bir uçağın tahsis 
edilmesini gerektirmeden deneme imkânı sunacak.

A400M Çalışmaları 
Hız Kesmiyor
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Son aylarda, savunma 
tedarik mekanizmalarında

yaptığı ve yapmayı öngördüğü
reformlarla gündeme gelen
İngiltere’nin hedefine, 
son olarak tek kaynak 
imzalanan sözleşmeler girdi.
İngiliz Savunma Bakanlığı, 
10 Haziran’da yayınladığı ve
savunma tedarikinde 
yapılacak iyileştirmeleri 
kapsayan, Better Defence 
Acquisition White Paper
(Daha İyi Savunma Tedariki
Raporu) ile birlikte, tek 
kaynak olarak imzalanan 
sözleşmelerin incelemesini
gerçekleştirmek amacıyla
Single Source Regulations
Office (Tek Kaynak Düzenleme
Kurumu)’nin kurulması 
kararını da aldığını açıkladı.
Bakanlık, açıklamasında, 
aralarında Eurofighter
Typhoon uçağı, Astute sınıfı

nükleer denizaltı, Tip 45 
muhribi ve Queen Elizabeth
sınıfı uçak gemisi olmak
üzere, önde gelen tedarik
projelerinin tek kaynak 
olarak ele alındığına ve 
bunların 1968 yılından kalan
düzenlemelere göre 
yürütüldüğüne dikkat 
çekerek, bu projelerde 
rekabet bulunmaması ve 
şeffaflığın yeterli olmaması
nedenleri ile yüklenicilerin
zaman zaman çok yüksek kâr
rakamlarına ulaşabildiklerini
belirtti. Silahlı kuvvetlerin
özel talepleri ve ulusal 
güvenlik gibi nedenlerle tek
kaynak sözleşmelerin 
gelecekte de gündeme 
geleceğini öngören İngiliz 
Savunma Bakanlığı, çözümü,
uyguladığı sistemi 
iyileştirmekte aradı. Konu 
ile ilgili olarak, 2011 yılında,

Lord Currie’den bir inceleme
yapmasını talep eden 
Bakanlık, bu incelemenin 
sonucunda ortaya çıkan 
tavsiyeler uyarınca, sektöre
de danışarak; tek kaynak 
sözleşmeleri inceleyecek, bu
sözleşmelerde elde edilen
kârları denetleyecek ve 
sözleşmelerin maliyetlerinin

düşürülmesini sağlayacak
teşvikler üzerinde çalışacak,
bağımsız bir kurum 
oluşturmaya karar verdi. 
Bakanlık, Single Source 
Regulations Office’nin 
çalışmalarının, yıllık 
200 milyon sterlini bulabilecek
tasarruf sağlayabileceğini
tahmin ediyor.

İngiltere’de Gündem, Tek Kaynak Sözleşmeler
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PAC-3 MSE (Missile Segment 
Enhancement / Füze Kısmı İyileştirmesi) 

füzesi, 6 Haziran’da yapılan çok hedefli 
testten başarıyla çıktı. Lockheed Martin 
tarafından yapılan açıklamada, hedeflerden 
ilkinin gelişmiş bir taktik balistik füzeyi temsil
ettiği; ikinci hedefin ise seyir füzesini temsil
eden bir BQM-74 hedef uçağı olduğu bildirildi.
İlk hedef için, iki adet PAC-3 MSE füzesi 
ateşlendi. Bunlardan ilki hedefi etkisiz hale 
getirirken, ikincisi planlandığı gibi kendini imha
etti. İkinci hedef ise tek bir PAC-3 MSE füzesi ile
etkisiz hale getirildi. Patriot ile ilgili bir başka
haber de Paris Air Show sırasında Raytheon’dan

geldi. Raytheon, 17 Haziran’da yayınladığı basın
bülteninde, sistem için geliştirilen yeni yazılım
sürümü PDB-7’nin, dünya genelindeki 
Patriot kullanıcılarının kullanımına sunulmaya 
başlandığını duyurdu. Yeni sürüm ile 
desteklenen iyileştirmeler şöyle 
sıralanıyor:
n Renkli LCD ekranlar ve dokunmatik 

ekranlardan oluşan insan-makine arayüzü
ile iyileştirilmiş durum farkındalığı,

n Sayısal işleme sistemi ile bu sistemin 
bağlantılı olduğu analog bileşenlerin 
güvenilirliğini 10 kat arttıran, radarın genel
güvenilirliğini ise yüzde 40 arttıran yeni 
sayısal işlemci birimi ve

n Komuta ve kontrol sisteminde kullanılacak, 
ilerleyen zamanlarda yapılacak kapasite 
iyileştirmelerine açık, yeni bir işlemci 
sistemi.

Amerikan Hava Kuvvetlerinin, düşük maliyetli yakın hava
desteği ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı Light Air

Support (Hafif Hava Desteği) programında, son bürokratik
engel de aşıldı. Program için açılan ihaleyi Sierra Nevada 
Corporation (SNC) – Embraer ortaklığına kaptıran Beechcraft
Defense Company’nin, ABD Kongresi’nin denetleme kolu olan
Government Accountability Office (GAO) nezdinde yaptığı itirazın

reddedildiği, GAO tarafından, 13 Haziran’da açıklandı. Proje
kapsamında, 20 adet Embraer A-29 Super Tucano uçağının,
ABD’de, Florida Jacksonville’de üretilmesi ve ilk uçağın 2014
yılı ortasında teslim edilmesi öngörülüyor. SNC, Haziran ayında
diğer havacılık faaliyetleri ile de gündeme geldi. SNC, ABD 
ulusal havacılık ve uzay dairesi NASA için geliştirdiği Dream
Chaser aracının hibrit roketinin kalifikasyon testlerinin son
aşamasına, 6 Haziran’da başladı. Yakıt olarak endüstriyel 
kauçuk kullanan motor, katı yakıtlı motorlar ile hidrazin 
kullanan sıvı yakıtlı motorlara; güvenli, yüksek performanslı ve
toksik olmayan bir alternatif sunuyor. İnsansız hava aracı (İHA)
konusunda da çalışmalar yürüten SNC, 24 Haziran’da yaptığı
açıklamada, Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirdiği ve
İHA’ların çevresindeki hava araçlarını tespit etmesini sağlayacak
ABSAA (Airborne Sense and Avoid / Havada Algılama ve 
Kaçınma) radarının, bir İHA üzerindeki hava testlerinin ikinci
aşamasını da başarıyla tamamladığını duyurdu. ABSAA, 
çevredeki hava araçlarını, projenin gereksinimi olan 
60 saniyelik uyarı süresinin öncesinde tespit etmeyi başardı.

Saab, Gripen muharip 
jet uçağı ile kazandığı 

ihracat başarılarının yanı sıra
ihracat yaptığı ülkelerde 
yerine getirdiği offset 
yükümlülükleri ile de 
gündeme geliyor. Toplam 
14 adet Gripen uçağını kiralık
olarak kullanan Çek 
Cumhuriyeti’nde yürütülen
offset programının 2012 yılı
raporu, 13 Haziran’da 
açıklandı. Çek Savunma 
Bakanlığı tarafından da
onaylanan rapordan belli
başlı satır başları şöyle:
n 2012 yılı sonu itibari ile

gerçekleşen toplam offset

bedeli, yaklaşık 
1,35 milyar dolara ulaştı.

n Gerçekleştirilen offset
miktarı, orijinal sözleşme
bedelinin yüzde 107’sine
ulaştı.

n Dolaylı offset yükümlülükleri
tamamlandı.

n Savunma ve havacılık ile
ilgili doğrudan offset 
yükümlülüklerinin, 
2014 yılı sonunda 
tamamlanması 
planlanıyor.

n 2012 yılı içinde gerçekleşen
49 offset işleminin toplam
bedeli, yaklaşık 
90,5 milyon dolar oldu.

Yaklaşık 1,26 milyar dolar
olan sözleşme bedelinin,
yüzde 130’u oranında 
gerçekleşmesi gereken 
Saab offset yükümlülüklerinin
yüzde 20’sinin, savunma ve
havacılıkla ilgili doğrudan

offset; geri kalanının ise 
dolaylı offset olması, 
sözleşme altına alınmış 
durumda. Offset 
yükümlülüklerinin 
tamamlanması için son tarih
ise 31 Aralık 2014.

PAC-3 MSE, İki Farklı
Hedefi Etkisiz Hale
Getirdi

SNC ve Embraer, LAS’ta 
Bürokrasi Savaşını Kazandı

Saab, Offset Yükümlülüklerini Yerine Getirmeye Devam Ediyor
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Ümit Bayraktar: IDEF 2003 ve geride 
bıraktığımız IDEF 2013 arasında geçen
zaman diliminde, Türk savunma ve 
havacılık sanayisinin gelişimine ve 
bu gelişimin ardında yatan ekonomik, 
siyasi ve teknolojik dinamiklere ilişkin
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Dr. İsmet Yılmaz: Son 10 yılda, savunma
ve havacılık ihracatımızı 5 katına çıkar-
dık. İhracat, 2012 yılında, yaklaşık 
1,3 milyar doları buldu. Bu başarı, şüp-
hesiz Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM), şirketlerimiz ve sivil toplum ku-
ruluşlarımız başta olmak üzere, bir
bütün olarak sektörümüzün başarısıdır.
Hükümetimizin, ülkemizin dışa bağımlı-
lığını azaltmak amacıyla sektörümüze
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Türkiye, Savunma 
ve Havacılıkta 
Sınıf Atlamaya 
Hazırlanıyor
Türkiye’nin, savunma ürünleri 
ihracatında dünyanın 
ilk 10 ülkesi arasına girme hedefine odaklandığı 
bu dönemde; tüm faaliyetleri yöneten, koordine eden 
ve düzenleyen makam olarak Milli Savunma Bakanlığı
başrolde bulunuyor. Yapılan çalışmaların en önemli
vitrini olan IDEF sonrasında, Milli Savunma Bakanımız
Dr. İsmet Yılmaz ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Bu sayımıza konuk olan Dr. Yılmaz, sınıf atlamaya 
hazırlanan Türk Savunma Sanayisi’nin mevcut durumu
ve geleceği ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Ümit BAYRAKTAR / u.bayraktar@savunmahaber.com
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verdiği destek ve bu doğrultuda artan 
Ar-Ge fonları ile hayata geçirilen yapısal
reformlar, bu başarıya zemin hazırla-
mıştır. Bu durum, SSM’nin iki temel 
görevinden biri olan “yerli sanayiyi geliş-
tirme” sorumluluğunu layıkıyla yerine
getirmesinde etken olmuştur.

İhracat Hedeflerine Doğru
Emin Adımlar
Ümit Bayraktar: Türkiye’nin temel 
sorunlarından biri olarak tespit edilen 
dış ticaret açığı ile mücadele için, 
ihracat hedefleri belirlenmiş durumda.
Savunma, havacılık ve güvenlik 
sektörleri için tespit edilen 2023 yılı 
ihracat hedefi de toplam ihracat hedefi
olan 500 milyar doların yüzde 5’i, yani 
25 milyar dolar. Bu hedefe ulaşılması
için, sizce; Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve
bahsi geçen sektörlerin, bugünden farklı
olarak neler yapması gerekiyor?
Dr. İsmet Yılmaz: Türkiye’nin 2023 yı-
lında ulaşmaya çalıştığı 500 milyar do-
larlık ihracat hedefine beklenen katkıyı

sağlamak için; hükümetiyle, sektörüyle,
sivil toplum kuruluşlarıyla tüm oyuncu-
lara ciddi bir sorumluluk düşmektedir.
Bundan böyle, savunma sanayisinde
elde ettiğimiz bilgi birikimini, tüm dost ve
müttefik ülkelerle paylaşırken, sektörü-
müzün uzun vadede sağlam ve istikrarlı
bir yapıya kavuşmasını sağlayacak yeni
uluslararası stratejileri de belirlememiz
gerekiyor. Öncelikle, konsorsiyum anla-
yışıyla uluslararası pazarlama süreci de-
ğerlendirilmeli, bunun için de kamu
kurumları ile firmalarımızın aynı dilden
konuştuğu bir koordinasyon iklimi yara-
tılmalı. Kamu kurumlarımız, ihracata
engel teşkil eden her türlü bürokratik
engeli ortadan kaldırmak için gerekli
adımları atmaya devam etmelidir. Zira
rekabetin oldukça yüksek olduğu küre-
sel pazarda, şirketlerimizin enerjisini ve
zamanını alan bürokratik prosedürler
değil; şirketlerimize yol gösteren, onları
uluslararası arenada destekleyen bir

kamu vizyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu anlamda, savunma ürünlerini kredi-
lendiren yeni nesil bir kredi mekaniz-
ması gibi, rekabetçi tekliflere zemin
hazırlayacak kamusal çözümler sunmak
için de yürütülen çalışmalara hız verme-
liyiz. Bu yönde çalışmalar devam etmek-
tedir.
İhracat, sürdürülebilir bir savunma ve
havacılık sanayi tabanının en önemli un-
surudur. Sektörün yurt içi toplam tale-
bine bakıldığında, yaklaşık 3,5-4 milyar
dolar seviyelerinde bir hacim söz ko-
nusu. Bu rakam, yıllık gayri safi milli ha-
sılamızın yüzde 0,6’sı dolayındadır.
Bunun içindeki yerlilik hedefini azami
seviyelere getirdiğimiz durumda dahi,
toplam hacim çerçevesinde teknoloji un-
surunun bu nebze kritik olduğu ve ürün
gamlarının birçok farklı temel disiplini
barındırdığı bir sektörde, yukarıda bah-
settiğimiz sürdürülebilirliği sağlamak
mümkün değildir. Bu noktada, ihracat
unsurunun devreye girmesi gerektiği
söylenebilir.
İhracat hedeflerine ulaşılmasında, ön-
celikle tedarik mekanizmasının ko-
numu ve işleyişi -ki bu; ihtiyaç
planlama, tedarik ve ömür devri lojistik
döngüsünü kapsıyor- kritik önemdedir.
Burada belirleyici rol oynayan SSM’nin
2012-2016 Stratejik Planı çerçevesinde,
“Savunma ve güvenlik sektörünün et-
kinliğinin arttırılması yönünde tedbirler
geliştirmek” ve “İhtiyaçların yurt için-
den karşılanma oranını tabana yayılmış
bir tedarik zinciri oluşturarak arttır-
mak” hedeflerini belirledik.
Yurt içi savunma ve havacılık sanayisinin
yetkinlik seviyesini arttırmakla milli ihti-
yaçların yurt içi imkânlarla karşılanması
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Öncelikle, konsorsiyum 
anlayışıyla uluslararası 
pazarlama süreci 
değerlendirilmeli, bunun için de
kamu kurumları ile 
firmalarımızın aynı dilden 
konuştuğu bir koordinasyon 
iklimi yaratılmalı. Kamu 
kurumlarımız, ihracata engel
teşkil eden her türlü bürokratik
engeli ortadan kaldırmak için 
gerekli adımları atmaya 
devam etmelidir. 

HAVELSAN’ın IDEF’13
fuarında sergilediği, uçaklara

takılabilen eğitim podu
HIPOD (HAVELSAN 

Instrumentation Pod)
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oranının artması ve bunun paralelinde
uluslararası platformda rekabet edebilir
bir sanayi tabanı oluşturulması, birbirini
tamamlayan unsurlardır.
Öncelikle satılabilir ürünlere sahip ol-
manın temel şartı, rekabet edebilir fiyat
ve kalitede tasarım ve üretim fonksiyon-
larına sahip olmaktır. Günümüzde ve
bundan sonra; ürünleri kendi ordu-
muzda kullanıyor olmamızın yanı sıra re-
kabetçi fiyat ve üstün kalite
parametrelerinin önemi de tartışılmaz.
İhracat hedeflerine yönelik temel yapı-
lanmada, gerek platform ve sistem ge-
rekse alt sistem ve komponent olarak
rekabet edebilecek bir savunma sanayisi
altyapısını geliştirmek ve ihracat hedef-
lerine ulaşabilmek için; Ar-Ge altyapısı
ve mekanizmasının, teşvik araçlarının,
tedarik politikasının ve modellerinin,
sektör firmalarının yapıları ve konum-
lanmalarının birlikte planlanacağı bir sa-
vunma sanayisi sektör yönetimi gerekir.
Türkiye’de bu sistem, TSK’nın ihtiyaç
planlamasında, MSB’nin ise tedarik
planlaması ve uygulamasında koordineli
olarak yer aldığı bir yapıdadır. Önümüz-
deki dönemde de yerlileştirme politika-
mız teknoloji tabanının geliştirilmesine
odaklanan tedbirlerle birlikte devam
edecektir. Bu politikada, özellikle 
KOBİ’lerin desteklendiği, üretim ve Ar-
Ge altyapısının tabana yayıldığı bir sana-
yileşme stratejisi esas olacaktır.

Ümit Bayraktar: 2023 hedefleri 
kapsamında savunma, havacılık ve 
güvenlik sektörlerinin, bir örneği, 
geçtiğimiz günlerde Türk Eximbank ile
imzalanan ve savunma ürünlerinin 
ihracatı konusunda ihtiyaç duyulan 
kredi mekanizmasının ilk adımının 
atıldığı protokolde görülen, devlet 
kademesinden çeşitli beklentileri 
bulunuyor. Bu beklentileri karşılamaya
yönelik diğer çalışmalarınız konusunda
bilgi verebilir misiniz?
Dr. İsmet Yılmaz: Türkiye hâlihazırda,
küresel savunma sanayisinde tamamen
dışa bağımlı bir “müşteri” değil; dünya-
nın pek çok ülkesine zırhlı araçlar, sahil
güvenlik botları, karakol botları, mühim-
mat, elektronik harp, haberleşme ve si-
mülasyon sistemleri, hava araçları ve
deniz sistemleri modernizasyon hizmeti
ihraç eden önemli bir tedarikçidir. Ancak
savunma ihracatı, diğer sektörlere naza-
ran politik, siyasi, kültürel ve tarihi para-
metreleri olan daha karmaşık bir yapıya
sahiptir. Ülkemizin yakaladığı ürün kali-
tesini, doğru finansman araçları ile des-

teklemesi elzemdir. Bu noktada, SSM ile
Türk Eximbank arasında geçtiğimiz dö-
nemde imzalanan protokol önemli bir
adım olmakla birlikte, başta içerik sınır-
laması olmak üzere, koşulları itibarı ile
ihtiyaca ancak sınırlı seviyede cevap ve-
rebilecek niteliktedir. Hazine kaynakları
ve ihdas maksadı itibarı ile Savunma Sa-
nayii Destekleme Fonu (SSDF)’nun tüm
imkânları ve ilgi duyacak özel finans sek-
törünün bu alana davet ve teşviki, her
platformda gündeme alınmaktadır. Ge-
liştirmekte olduğumuz Devletler Arası
Askeri Satışlar (DAS) yönetim yaklaşımı,
bahse konu kredi mekanizmalarının tah-
sis, yönetim ve sarfı hususlarında da
platform görevi üstlenebilecektir.

2016 Ciro Hedefi 8 Milyar Dolar
Ümit Bayraktar: 2023 yılında ihracat 
hedefi dışında; ciro, personel sayısı,
firma sayısı ve dağılımı (faaliyet alanı 
ve özel / kamu / vakıf kuruluşu gibi), 
Ar-Ge harcaması ve diğer parametreleri
ile nasıl bir Türk Savunma Sanayisi 
öngörüyorsunuz?

Ülkemizin yakaladığı ürün kalitesini, doğru finansman araçları ile
desteklemesi elzemdir. Bu noktada, SSM ile Türk Eximbank arasında
geçtiğimiz dönemde imzalanan protokol önemli bir adım olmakla bir-
likte, başta içerik sınırlaması olmak üzere, koşulları itibarı ile ihtiyaca
ancak sınırlı seviyede cevap verebilecek niteliktedir.

HÜRKUŞ C modelinin deniz kuvvetlerine 
yönelik kullanımı da TUSAŞ tarafından 

IDEF’13 fuarında vurgulandı.





Dr. İsmet Yılmaz: 2023 yılı için koyduğu-
muz hedefler doğrultusunda, iskeletini
yine bugünkü yapının oluşturacağı,
ancak özellikle yan sanayi ve KOBİ fir-
malarının hem sayı olarak artacağı hem
de nitelikli, katma değeri yüksek ürünle-
rin yerli ve uluslararası pazarlara sunu-
labileceği bir yapı öngörülmektedir.
Nitelikli yan sanayi ve KOBİ’lerin destek-
lenmesi kapsamında yürütülen önemli
bir çalışmamız, Ankara-Kazan bölge-
sinde, TUSAŞ tesislerine komşu arazide
kurulacak Kazan Savunma ve Havacılık
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ku-
rulmasıdır. Kazan Projesi öncelikle ha-
vacılık alanındaki kapasiteyi önemli
ölçüde arttıracak; bir kümelenme orga-
nizasyonu biçiminde geliştirilerek hedef-
lenen nitelikli yan sanayi profilinin
oluşturulmasına önemli katkıda buluna-
caktır.
Ana yüklenici firmalarımız ise sistem en-
tegrasyonu ve modernizasyon faaliyetle-
rinin yanı sıra platform seviyesindeki
ürünlerinin pazarda yer bulacağı bir ya-
pıya kavuşacaktır. Bugünlerde üzerine
çalıştığımız ve önemli aşamalar kaydet-
tiğimiz ATAK, HÜRKUŞ, ANKA ve ALTAY
programlarının yanı sıra FX/TX ve Özgün
Helikopter gibi geliştirme projelerine ye-
nilerinin ekleneceğini ve bu ürünlerin
önemli ihracat katkıları sağlayacağını
öngörüyoruz.
Bu öngörüler, özellikle mühendislik iş-
gücü bağlamında, önemli oranda istih-
dam artışının gerekliliğine işaret
etmektedir. Üretimde ihtiyaç duyulacak
kalifiye işgücü de hesaplandığında, sek-
törün bugünkü büyüklüğünün önemli öl-
çüde üzerinde istihdam oluşturacağı
söylenebilir. Keza, Ar-Ge kaynaklarının
da arttırılması, hedeflenen seviyelere
ulaşılması yönünde önemli bir gereksi-
nim olarak ortaya çıkmaktadır.
Savunma sanayimizin toplam cirosu,
2011 sonu itibari yaklaşık 4,4 milyar
dolar; 2012 toplam ihracat ise yaklaşık
1,3 dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektör
için 2016 yılında 8 milyar dolar ciro ve 
2 milyar dolar ihracat hedefi belirlen-
miştir. 
Bu veriler ışığında, sektör cirosuna göre
dünyada 16. sırada yer alan ülkemizin,
önümüzdeki dönemde, ilk 10 ülke ara-
sında yer alması hedeflenmektedir.
2000’li yılların başında, Türkiye’de, sa-
vunma, havacılık ve güvenlik ihtiyaçlarının
yüzde 20’si yerli kaynaklardan karşılan-
makta iken; 2011 itibari ile bu oran, yüzde
54’e ulaşmış durumdadır ve ileride daha
da yükselmesi beklenmektedir.

Sektör genelinde yapılan toplam Ar-Ge
harcamaları, 2011 yılında yaklaşık 
672 milyon dolara ulaşmıştır. Toplam
Ar-Ge harcamaları içerisindeki öz kay-
nak kullanım oranı ise yaklaşık yüzde 33
olmuştur.
TSK’nın modernizasyon ihtiyaçları doğ-
rultusunda, yurtiçi karşılanma oranının
arttırılarak sürdürülebilir kılınması için
öncelikli olarak teknoloji kazanımı odaklı
Ar-Ge projelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla, önümüzdeki dönemde, 
Ar-Ge harcamalarının arttırılarak devam
etmesi ve sektörün öz kaynak kullanım
oranının arttırılmasını hedefliyoruz.

Ümit Bayraktar: Son 10 yıla ilişkin 
değerlendirmelerinize dayalı olarak, 
savunma ve havacılık sanayimizle ilgili
2023 uzgörünüzü paylaşır mısınız? 
Bu uzgörüye ulaşılmasının önünde 
mevcut şartlarda sizce en büyük 
eksiklikler / engeller nelerdir? 
Ne gibi iyileştirmeler yapılmasını 
planlıyorsunuz?
Dr. İsmet Yılmaz: 2023’te, kendi uçağını,
helikopterini ve kritik savunma sistem-
lerini tasarlayıp üretebilen, sistemlerini
idame ettirebilen ve uluslararası plat-
formda bu ürünleri ile belirli bir pazar
büyüklüğüne sahip bir savunma ve hava-
cılık sanayisi hedefliyoruz.

Savunma ve havacılık sanayisinin dünya-
daki özel konumu göz önüne alındığında,
ürün ihtiyaçlarının genel olarak teknolo-
jiyi yönlendiren, gelişmelere öncülük
eden bir doğası olduğunu görebiliriz. Do-
layısı ile bu sektörün faaliyet temelinde
ileri teknolojiler yatmaktadır. Bu alanda
var olabilmek ve 2023 hedeflerine ulaşa-
bilmek; yoğun emek, disiplin ve iyi bir yö-
netim yaklaşımını gerektiriyor.
Elimizdeki ülke kaynağını daha etkin kul-
lanarak bu sektörü yönetmek ve yönlen-
dirmek bağlamında her seviyede
tedbirler almaya, iyileştirmeler yapmaya
devam edeceğiz.

Ümit Bayraktar: 25 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşabilmek amacı ile
tesis ve altyapının geliştirilmesinin 
yanı sıra nitelikli insan kaynağına 
ihtiyaç olacağı da aşikâr. 
Bu konuyla ilgili sizin düşünce ve 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Dr. İsmet Yılmaz: Sözünü ettiğimiz he-
deflere ulaşılabilmesinin temelinde, ni-
telikli insan gücü var. İnsan kaynağının
geliştirilmesine ilişkin projeler devam
ediyor. Burada, özellikle belirtmek iste-
diğim bir çalışma, SSM’nin firmalar ve
üniversitelerle birlikte yürüttüğü Sanayi
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2023’te, kendi uçağını, 
helikopterini ve kritik savunma
sistemlerini tasarlayıp 
üretebilen, sistemlerini 
idame ettirebilen ve uluslararası
platformda bu ürünleri ile belirli
bir pazar büyüklüğüne sahip 
bir savunma ve havacılık 
sanayisi hedefliyoruz.
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İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı
(SAYP). SAYP kapsamında, önümüzdeki
dönem projelerde yer alacak nitelikli
mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanı-
yor. Sektör ihtiyaçlarından yola çıkılarak
belirlenen disiplinlerde yüksek lisans ve
doktora programları tespit edilip, yurt içi
ve yurt dışındaki üniversitelerde çalış-
malar yürütülmesi planlanıyor. Yetişmiş
personelin, tam burslu imkânlardan
sonra, hem üniversitelerin akademik
kadrolarına hem de sektöre mühendis
olarak dönmesi hedefleniyor. Diğer ta-
raftan, çeşitli eğitim projelerinin de des-
teklenmesine devam edilecek, üniversite
ve araştırma kurumlarının eğitim altya-
pıları elde bulunan imkânlarla destekle-
necektir.

Ümit Bayraktar: İhracat hedeflerini 
gerçekleştirmeye yönelik öncelik hedef
pazarlarımız hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. İsmet Yılmaz: Savunma sanayisinde,
gerek ülkemizin jeopolitik konumu ve
buna bağlı ulaşım yolları gerekse siyasi
ve askeri ilişkilerimizin doğal bir sonucu
olarak Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine
yönelik iş geliştirme faaliyetlerimizin
diğer bölgelere nazaran daha önde ol-
duğu söylenebilir. Ancak son dönemde,
dünya üzerinde açılan her ihaleyi eşit se-
viyede değerlendiriyoruz. Türkiye’nin,
savunma ihracatında belli bir coğrafya
ile kendini sınırlamadığını ifade etmek
doğru olur.

TSK’dan Önemli Katkılar
Ümit Bayraktar: Özellikle ABD ve 
İngiltere başta olmak üzere, birçok 
ülkede muvazzaf askeri personelin 
ülkelerinin savunma sanayisine destek
veren katılımlarını; fuar, seminer ve 
çalıştaylarda görmemize rağmen, 
TSK personelinin, savunma sanayisi 

etkinliklerinde, yeterli seviyede 
yer almadığını gözlemliyoruz. Hatta 
bu konunun, yurt dışından etkinliklere
katılan misafir subaylar nezdinde de 
dikkat çektiği, tespitlerimiz arasında. 
Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
Dr. İsmet Yılmaz: “Son kullanıcı” olması
sebebiyle muvazzaf askeri personel ile
savunma sanayisi; tasarım, üretim, pa-
zarlama, ömür boyu destek süreçlerin-
deki profesyonel ilişki ve iş birliklerinde,
sektörün güçlü ve öncü ülkelerinden alı-
nabilecek dersler olduğu doğrudur. Bu-
nunla beraber, “Milli Katılım” yapılan
fuarlarda askeri personelin de görevlen-
dirilmesi, askeri gemilerin liman ziyaret-
leri gibi uygulamalarla askeri personelin
sektörel pazarlama faaliyetlerine olumlu
katkı sağlaması yönündeki çalışmalar
daha önce başlatılmış ve olumlu sonuç-
lar alınmıştır. Bunun ötesinde, DAS yön-
teminin yürürlüğe girmesi halinde
TSK’nın altyapı / tesis, yetenek / kapasite
ve hizmetlerinin doğru, adil ve süratli bir
mekanizma ile fiyatlandırılabilmesi;
uygun ve mümkün olduğu durumlarda,
bedeli mukabilinde satışı veya kiralan-
ması / kullandırılabilmesi imkânı, DAS
tedarik yönetim yaklaşımının önemli bir
elemanı olacaktır. Bu durumda, TSK
uzman personelinin yetenek ve tecrübe-
lerinin de konumunun gerektirdiği has-
sasiyetlere riayet şartıyla, tahsisi
mümkün bir değer olarak tanımlanması
kolaylaşacaktır.

Ümit Bayraktar: Nihai kullanıcı olarak
TSK’nın, Türk Savunma Sanayisi’nin 
gelişmesinde daha aktif rol alması 
yönünde, sektörün bir beklentisi 
olduğunu görüyoruz. Bu beklentinin 
karşılanmasında sektörün taleplerinden
biri de gerekli yatırımları doğru ve 
zamanında yapabilmek için, kullanıcı 

ihtiyaçlarının belirlenme ve planlanma
aşamalarına da dâhil olmak. Bu talebin
karşılanması için yapılan çalışmalar
nelerdir; ilave olarak neler yapılabilir?
Dr. İsmet Yılmaz: Geçtiğimiz dönemde
gerçekleştirilen, hem sektör hem de
MSB ve TSK temsilcilerinin katıldığı
arama konferanslarında, bu hususlar
üzerinde önemle durulmuştur. Burada
görülen resim, ihtiyaç belirleme nokta-
sında, sanayinin ve tedarik makamları-
nın da belirlenen seviyelerde planlamaya
katkıda bulunması gerektiği olmuştur.
Bulunduğumuz nokta itibarı ile tedarik
sürecinin belli aşamalarında, sektörün
doğrudan katkısını zaten görmekteyiz.
Projelerde birlikte çalışılıyor, ilave istek-
ler, eksiklerin tamamlanması, buralarda
bulunan çözümler bir masa etrafında
tartışılıyor. Bu birlikteliği planlama aşa-
malarına da çekmek için tedbirler al-
mayı, bu yolla daha etkin bir tedarik
sistemini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Ümit Bayraktar: Mevcut durumda, 
yüksek teknolojiye haiz, ancak SSM 
tarafından hazırlanan stratejik plan 
nedeniyle son yıllarda güncelleme 
yatırımlarından da mahrum kalan 
TSK sınai tesislerinin ve teknolojik 
kabiliyetlerinin ve ayrıca MSB bağlısı
KİT’lerin, Türk Savunma Sanayisi’nin 
gelişmesinde daha fazla pay sahibi 
olmasının sağlanacağı bir dönüşümün
kısa sürede (mevcut teknolojiler 
güncelliğini kaybetmeden) sisteme 
kazandırılması konusunda ne gibi 
çalışmalarınız var ya da olacak?
Dr. İsmet Yılmaz: TSK tesisleri ve MSB
bağlısı KİT’ler, ekonomik pencereden
bakıldığında etkin çalışan kurumlar ola-
rak görülmese de bu kuruluşların stra-
tejik önemleri olduğu ortadadır.
Hedefimiz, bu imkân ve yeteneklerimi-
zin, performans etkinlikleri esas olmak
üzere, mevcut sanayileşme politikamız
doğrultusunda değerlendirilmesidir. Bu
yönde çalışmalarımız devam etmektedir.
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Diğer Kurum ve Sektörlerle
Yakın İş Birliği
Ümit Bayraktar: 2015 yılından itibaren,
yurt içinde büyük boyutlu savunma 
projelerinin sayısının ve hacminin 
azalacağı; sektörün, ihracatın yanı sıra
lojistik destek ve diğer kamu kuruluşlarına
çözüm sağlamak gibi alanlara daha fazla
yönelmesi gerekeceği, SSM’nin strateji
belgesine de girmiş değerlendirmeler
arasında yer alıyor. İhracat kısmıyla ilgili
az önce bilgi verdiniz.
SSM’nin liderliğinde savunma 
sektöründe oluşturulan;
a) Kullanıcı-Sanayi,
b) Devlet-Sanayi,
c) Sanayi-Okul,
d) Devlet-Sanayi-Okul (hatta 
araştırma kuruluşu)
arasındaki iş birliklerinin, diğer 
sektörler-örneğin sağlık ve enerji- için
de model oluşturduğunu görüyoruz. 
Bu konuyla ilgili sizin 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Dr. İsmet Yılmaz: Savunma ve havacılık
sanayimiz ekseninde oluşturduğumuz
modelin, özellikle yatırım konuları geniş
olan bakanlıklarımızın çalışmalarına
örnek teşkil edebileceği doğrudur. Birçok
platformda bu konu işlenmiş ve çeşitli et-
kinliklerde görüş alış verişinde bulunul-
muştur. Görüşmelerin odaklandığı nokta,
yerlileştirme ve yerli sanayi olmuştur.
Bu noktada, bizler, “sektör sahipliği” ola-
rak adlandırdığımız bir olgunun üzerinde
önemle duruyoruz. Özellikle büyük ölçekli
kamu alımları ve kamusal hizmetlere yö-
nelik teknolojik altyapı oluşturulması faa-
liyetleri -örneğin haberleşme, ulaşım,
enerji, sağlık, eğitim sektörleri-  ilgili
ürünler veya hizmetlerin tedarikinden so-
rumlu kuruluşlar tarafından yönetilmekte
ve yönlendirilmektedir. İhtiyaçların yerli
kaynaklardan tedarikinin arttırılması için
yerli teknoloji altyapısının da geliştirilmesi
ve buna yönelik düzenlemelerin, tedariki
yapan veya düzenleyen kuruluşların doğ-
rudan sorumluluk ve etki alanında olması
gerektiği değerlendirilmektedir. İhtiyaç
sahibi kuruluşun; ihtiyaç konusu ve bunun
teknolojik altyapısı ile ilgili uzmanlık edin-
mesi, yurt içi sanayi imkânlarına vakıf ol-
ması ve bu anlamda ilgili sektörün
geliştirilmesine yönelik tedbirleri tedarik
programları çerçevesinde uygulayabilir
olmasının gerektiği düşünülmektedir. Bu
uygulamalar ve tedbirlerin ilgili kuruluşlar
ile koordineli olarak yürütülmesinin,
ancak sanayileşme uzmanlığının ilgili te-
darik kuruluşunca sağlanmasının gerekli
olduğu değerlendirilmektedir.

Ümit Bayraktar: SSDF’nin son durumu
hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz?
Dr. İsmet Yılmaz: SSM tarafından yürü-
tülmekte olan savunma projelerinin
temel finansman kaynağı SSDF’dir.
Fonun en önemli gelir kalemi, gelir ve
kurumlar vergisi üzerinden aktarılan
yüzde 3,5 oranındaki paydır. Son on yıllık
dönem incelendiğinde, SSDF’nin, tahak-
kuk eden gelir ve kurumlar vergisi payı
ile birlikte toplam geliri, yıllık ortalama
1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleş-
miştir. SSDF’den;
-2007 yılında 1 milyar dolar,
-2008 yılında 1,5 milyar dolar,
-2009 yılında 1,3 milyar dolar,
-2010 yılında 1,6 milyar dolar,
-2011 yılında ise 1,1 milyar dolar
ödeme gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında
ise SSDF’den 1,2 milyar dolar harcama
gerçekleşmiştir.

Ümit Bayraktar: MSB, Ar-Ge ve yenilikçilik
kaynakları konusunda, Bilim, Teknoloji ve
Sanayi Bakanlığı ile; ihracat ve diğer destek
mekanizmaları ile ilgili de Ekonomi Bakanlığı
ile yakın temasta bulunuyor. Bakanlıklar
arası koordinasyon ve iş birliği mekanizmaları
hakkında bilgi verebilir misiniz? Sektör
firmalarının görüş ve önerilerinin, bu 
koordinasyon ve iş birliği mekanizmalarına
yansıması nasıl gerçekleşiyor?
Dr. İsmet Yılmaz: 3238 sayılı kanun, 
Ar-Ge ve ihracat faaliyetleri ve bu alan-
larda devlet kurumları nezdindeki koordi-
nasyon ihtiyaçlarına yönelik olarak, SSM’yi
görevlendirmiştir. Ekonomi Bakanlığının,
Müsteşarlığımız ile koordineli kuruluşunu
sağladığı Savunma ve Havacılık Sanayi İh-
racatçıları Birliği, diğer ticari sektörlerde
olduğu gibi, savunma ve havacılık sanayi-
sinde de firmalarımızın ihracat faaliyetle-
rine yönelik olarak devlet yönlendirmesi ve
desteğine kavuşabilmesi açısından elve-
rişli bir araç ve sorunuza cevap olabilecek
bir örnek teşkil etmektedir. Birlik önce-
sinde koordinasyon görevi yapan ve halen
de Birliğe yardımcı olarak, Savunma ve
Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD) görev yapmakta ve sektör ihtiyaç-
larının, iletişiminin ve verilerinin koordi-
nasyonunu sağlamaktadır. Bu devamlı
yapılar haricinde, gerekli ihtiyaçlara cevap
veren, önceden planlanmamış toplantılar,
konferanslar, sempozyumlar ve benzeri
faaliyetler, firmalarımızın ve ilgili devlet
kurumlarının ihracat ve Ar-Ge dâhil sa-
vunma sanayisinin ihtiyaç duyulan tüm
alanlarına yönelik destek sağlanmaktadır.
Benzer şeklide, Ar-Ge faaliyetlerine yöne-
lik olarak Bakanlığımızın diğer birimleri,
silahlı kuvvetler, diğer ihtiyaç makamları,
üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sa-
vunma ve havacılık sanayisi firmalarımızın
çeşitli aşama ve seviyelerde katılabildiği,
teknoloji panelleri çerçevesinde örgütlen-
miş mekanizmalar mevcuttur.
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Birlik öncesinde koordinasyon
görevi yapan ve halen de Birliğe
yardımcı olarak, Savunma ve 
Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SASAD) görev yapmakta
ve sektör ihtiyaçlarının, iletişiminin
ve verilerinin koordinasyonunu
sağlamaktadır. Bu devamlı yapılar
haricinde, gerekli ihtiyaçlara cevap
veren, önceden planlanmamış
toplantılar, konferanslar, 
sempozyumlar ve benzeri faaliyetler,
firmalarımızın ve ilgili devlet 
kurumlarının ihracat ve Ar-Ge
dâhil savunma sanayisinin ihtiyaç
duyulan tüm alanlarına yönelik
destek sağlanmaktadır. 

ALTAY projesinde çalışmalar, 
nihai ürüne doğru hızla ilerliyor.





Ümit Bayraktar: TSKGV Mütevelli Heyeti
Başkanı olarak Türk Savunma Sanayisi’nin
önde gelen şirketlerinin en üst düzey 
yönetimi ve denetiminde rol alıyorsunuz.
Türkiye’ye özgü birçok özellik taşıyan
“vakıf şirketi” modeli hakkında 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Dr. İsmet Yılmaz: Dost ve müttefik ülke-
lerde ve dünyadaki diğer uygulamalarda
savunma sanayisinin oluşturulması ve
yönetilmesinde icraat her zaman devle-
tin olmuştur. Zira savunma sanayisinin
özellikleri nedeniyle de özel sektörün as-
keri stratejik boyutu olan alanlarda
büyük yatırımlara gitmesi beklenemez.
Özel sektör bunu yapsa da yine devletten
aldığı bazı garantilerle birlikte hareket
edebilir. Ülkemizde savunma sektörü-
nün ana oyuncuları, benzer şekilde ida-
resinde devletin bulunduğu TSKGV yapısı
ile yönetilmektedir.

Ümit Bayraktar: TSKGV ve bağlı 
şirketlerde, önümüzdeki dönemde 
yapılması planlanan yapısal değişiklikler
var mı? Varsa neler olduğuna ilişkin 
bilgi verir misiniz?
Dr. İsmet Yılmaz: Önümüzde TSKGV şir-
ketlerinde yapısal değişiklik yapılması
gündemi mevcut değil. Ancak, hedeflere
ulaşılması için gerekli görülen iyileştir-
meler ve geliştirmelerin yapılması kaçı-
nılmazdır. Bunlar, planlamalar
doğrultusunda ele alınacak ve mümkün
olan en etkin yapıya sahip olmak için il-
gili düzenlemeler yapılacaktır.

Denizcilikteki Başarı 
Büyük Bir Çabanın Ürünü
Ümit Bayraktar: İstanbul Yüksek 
Denizcilik Okulu (şimdiki adı ile İstanbul
Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi)’nden
mezun oldunuz ve geçmişte Denizcilik
Müsteşarlığı görevinde de bulundunuz. 

Konuşmalarınızda “Mavi Vatan” olarak
sıklıkla dile getirdiğiniz denizler ve denizcilikle
ilgili önemli bir tecrübeniz de var. Bu 
paralelde, Türk Askeri Gemi İnşa Sanayisi’nin
bugün geldiği nokta ve geleceği hakkında
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Bu
kapsamda, özel tersanelerin savunma
projelerinde rol almaya başlaması, 
MİLGEM’in özel bir tersanede seri 
üretiminin yapılması gibi konular 
hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Dr. İsmet Yılmaz: Geçmiş dönemde, ül-
kemizin ihtiyaçlarını yabancı tasarım ve
malzeme paketleri ile karşılamaktayken,
bugün geldiğimiz noktada, askeri gemi
inşa sanayimizin gerçekleştirdiği milli
tasarımlar bünyesinde, yine Türkiye’de
geliştirilen birçok malzeme ve sistemi
entegre ederek, ürüne dönüştürebilme
yeteneğini kazanmış olması, büyük bir
çaba ve başarının göstergesidir.
Bir sonraki aşamada ise MİLGEM ile bir-
likte, diğer tüm askeri gemi projelerinde
elde edilen kazanımları koruyarak geliş-
tirmeyi ve uluslararası platformda Türk
Askeri Gemi İnşa Sanayimizi önemli bir
oyuncu haline getirmeyi hedeflemekteyiz.
Bu süreçte, askeri gemi projelerimizde
ana yüklenici olarak yer alan özel tersa-
nelerimiz, kullanıcı ihtiyaçlarını tam ola-
rak karşılayan milli ürünlerin üretim ve
teslimatlarını zamanında ve eksiksiz ger-
çekleştirmekle kalmayıp, ihracat başarısı
elde etmeye de başlamışlardır. Bu nok-
tada gemi inşa sektörünün öncüsü ve ilk
milli harp gemimiz olan MİLGEM’in özel
bir tersanede seri üretiminin yapılacak ol-
ması, hem gelecek dönemdeki milli ihti-
yaçlarımızın karşılanması hem de
uluslararası platformda elde etmek iste-
diğimiz hedeflere ulaşabilmemiz adına
büyük önem arz etmektedir. Sektöre olan
güvenimizin ve uzun vadeli beklentimizin
bir sonucu olarak; müteakip dönemde

özel sektör tarafından MİLGEM’in seri
üretim gemilerinin başarılı şekilde teslim
edilmesini ve uluslararası platformda ih-
racatının gerçekleştirilmesini bekliyoruz.

Ümit Bayraktar: Son olarak geçtiğimiz
Şubat ayında düzenlenen IDEX fuarında
ROKETSAN standında sergilenen SOM
(Stand-off Mühimmat)’a ilişkin, projenin
son durumu ve SOM’un seri üretim 
süreci hakkında detaylı bilgi 
verir misiniz?
Dr. İsmet Yılmaz: SOM Geliştirme Pro-
jesi, Milli Savunma Bakanlığınca ve 
TÜBİTAK SAGE yükleniciliğinde yürütül-
mekte olup, halen yer ve uçuş testleri icra
edilmektedir. Proje kapsamında, 2013 yılı
içerisinde teslimatların gerçekleştiril-
mesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan,
SOM Seri Üretim Sözleşmesi’ne yönelik
olarak ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE’nin
birlikte çalışacağı bir model çerçevesinde
ihale sürecini yürütüyoruz.
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF)
Uyumlu Hassas Güdümlü Akıllı Füze
(HGAF) Tasarım- Geliştirme ve Prototip
Üretim Projesi kapsamında da SSM tara-
fından teklif değerlendirme çalışmalarına
devam edilmektedir. Proje modelinde,
ROKETSAN ana yüklenici olarak, 
TÜBİTAK SAGE ise tasarım sorumlusu alt
yüklenici olarak yer almaktadır.
Proje kapsamında, TÜBİTAK SAGE tara-
fından geliştirilen SOM füzesinin, F-35
uçağına uyumlu hale getirilmesi için ge-
rekli tasarım ve mühendislik değişiklikle-
rinin gerçekleştirilmesi, ayrıca 
JSF Programı çerçevesinde “ortak konfi-
gürasyon kalemi” ya da “kısmi ortak kon-
figürasyon kalemi” olarak kabul
görmesini desteklemek üzere, katılımcı
ülkeler nezdinde pazarlama ve lobi faali-
yetlerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Milli Savunma Bakanımız Dr. İsmet 
Yılmaz’a, bize zaman ayırdığı ve verdiği
bilgiler için okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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SOM’un, ROKETSAN - TÜBİTAK SAGE 
ortaklığı ile seri üretime geçmesi planlanıyor.





Etkinliğin bilgilendirme kısmında ilk sunum, Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı ve Hafif, Orta ve Türev Uçaklar Başkanı
Rafael Tentor ve Pazar Geliştirme Başkanı Gustavo Gar-

cia tarafından yapıldı ve uçak pazarındaki durum anlatıldı. Su-
numda;
n Avrupa’da daralan savunma bütçelerine rağmen, 

Avrupa’nın, sorumluluk taşıdığı küresel operasyon 
ihtiyacı ile gelişen bir dönüm noktasında 
bulunulduğu,

n Hükümetlerin “araştırma-geliştirme” ve 
“araştırma-teknoloji” bütçelerindeki daralmaların, 
endüstri üzerindeki baskıyı arttırmasına rağmen, 
Airbus Military’nin A400M ve Çok Rollü Tanker ve 
Nakliye (Multi Role Tanker Transport / MRTT) uçaklarının
gelişmiş teknolojilere sahip olduğu,

n Gelecek 5-10 yılda, geleneksel savunma pazarlarında 
görev yükü artmasına rağmen, savunma harcamalarının
sabit kalmasının, çok amaçlı / kullanımlı ürünlere talebi
arttıracağı ve Airbus Military ürünlerinin yeni durum ve
şartlara çok daha iyi uyum sağlayacak operasyonel kabiliyet
ve teknolojik seviyede olduğu,

n Gelişmekte olan ülkelerde savunma pazarının büyümesinin,
yerel endüstriyel kabiliyetler ile ortaklığı ve iş değeri 
paylaşımını gerektirdiği,
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Airbus 
Military, 

Yeni Döneme
Hazır

Askeri nakliye ve tanker uçakları ile 
istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı

özel görev uçakları alanlarında 
dünyanın önde gelen oyuncularından 

olan Airbus Military, projelerinde geldiği
son durumu paylaşmak ve gelecek 

planlarını anlatmak için, 28-30 Mayıs 
tarihlerinde, uluslararası nitelikte 
bir basın turu düzenledi. Etkinliğe, 

aralarında MSI Dergisi’nin de 
bulunduğu, uluslararası çeşitli basın 

kuruluşlarına mensup, 17 ülkeden, 
yaklaşık 60 davetli katıldı. İspanya’nın

Seville kentinde yer alan San Pablo 
tesislerinde gerçekleştirilen basın turu
kapsamında; Airbus Military üst düzey

yöneticilerinin, çeşitli konularda güncel
durumu anlatan detaylı sunumları, 

şirket yöneticileri ile konukların katıldığı
sosyal etkinlikler ve ürünlerin yerinde
incelenmesini kapsayan bir tesis turu

gerçekleştirildi.
Can EREL / c.erel@savunmahaber.com

Airbus Military San Pablo tesisleri uçak havuzu
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n 2003–2013 yılları arasında, Airbus Military şirketinin 
faaliyet gösterdiği alanda;
l Hafif-orta (CN235 / C295) uçak kategorisinde yüzde 51,
l Ağır (A400M) uçak kategorisinde yüzde 32,
l Tanker uçağı kategorisinde yüzde 88,

küresel pazar kapsama durumunun olduğu,
n Gelecek 10 yılda, küresel pazar kapsama performansının

sürdürüleceği, ancak uçaklar üzerinde ABD kaynaklı 
sistem ve çözümler bulunması nedeniyle Uluslararası 
Silah Ticareti Mevzuatı (ITAR) hükümleri dolayısıyla 
satış beklentilerinde Çin ve Rusya’nın yer almadığı,

n A400M uçağının,
l Yüksek taşıma ve menzil gibi stratejik kabiliyetleri

yanında kısa ve yumuşak alanlara iniş gibi taktik 
kabiliyetleri ile eski ve klasik standartları 
değiştirerek,

l EASA sivil havacılık sertifikasyonu da yapılarak,
l Yeni (yakıt tankeri gibi) görev kabiliyetleri de 

ilave edilerek,
adeta “doğru zamanda doğru uçak” haline getirildiği,
n Gelecek 30 yılda 400 adet satılacağı öngörülen A400M’nin,

ilk teslimatının 2013 yılı yaz aylarında başlayacağı,
n A330 gibi kendini kanıtlamış ve güvenilir bir hava 

platformunun geliştirilmesi ile pazara giren MRTT ile de
pazarda kuvvetli bir konum alındığı
ve 90 uçaklık bir hedef belirlendiği,

n Geliştirilen C295W uçağının da 2014 yılından itibaren 
müşterilerine teslim edilmeye başlanarak sahip olunan
pazar payının gelişimine katkı sağlayacağı,

bilgileri paylaşıldı.
Mühendislik ve Teknoloji Başkanı Angel Bario tarafından yapı-
lan “Mühendislik ve Teknoloji Durumu" konulu sunumunda;
n C295W ile ilgili mevcut üründe teknolojik ve ürüne yönelik

geliştirme ve tadilat çalışmaları,
l C295W ile ilgili teknolojide, Clean Sky I, CFRP, 
PERSEUS projelerine katkılar ve sağlanan gelişmeler,

anlatıldı.
Türev Ürünler Program Direktörü Antonio Caramazana tara-
fından yapılan "MRTT ve Türev Programları Durumu" konulu
sunumunda ise A330-200 yolcu uçağı üzerinden geliştirilen bir
türev ürün olan MRTT’nin tanker olarak kullanımının yanı sıra; 31
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n Uçağa kazandırılan,
l Havada yakıt ikmali ve hava (taktik ve VIP) ulaştırma,
l Sıhhi tahliye,
l Kanat altı podları,

gibi kabiliyetlere değinildi.
Savunma Kabiliyetleri Pazarlama Başkanı Yardımcısı Ian Elliott
tarafından yapılan “Kullanımda Olan Airbus Military Ürünleri"
konulu sunumda;
n Son yıllarda küresel ölçekte gerçekleştirilen (Libya, Mali 

ve Peru’da gerçekleştirilen insani yardım veya sıhhi 
tahliye amaçlı) operasyonlardan,

n Bu operasyonların Airbus Military ürünleri kullanılarak 
yapılması halinde elde edilebilecek avantajlardan 
bahsedildi.

Müşteri Hizmetleri Başkanı Philippe Galland tarafından yapı-
lan, "Müşteri Hizmetleri" konulu sunumunda;
n Airbus Military’nin, 66 ülkede kullanılan 1000 uçağıyla ilgili

elde edilen müşteri hizmetleri deneyimi ile ürün desteği ve
hizmeti yapısından, komple hizmet içi destek kapsamına
geliştirilen uygulamalar ile müşteri ihtiyacına yönelik 
yenilikçi çözümler geliştirildiği,

n Airbus Military ürünlerinin, bugün ve gelecekte 
desteklenmesini sağlayacak müşteri hizmetleri yapısının
belirlenerek kapsamının geliştirilmeye çalışıldığı,

n Yaz aylarında Fransız Hava Kuvvetlerine teslim edilecek

uçak ile başlayacak A400M müşteri hizmetleri konusunda,
müşteri destek organizasyonu modelinin hazırlanmış olduğu,

n Benzer şekilde seri üretim hattının üçüncü uçağını 
2013 sonbaharında teslim alacak Türk Hava Kuvvetleri 
için de müşteri destek organizasyonu modelinin 
hazırlanmış olduğu bilgileri verildi.

Müşteri Hizmetleri Eğitim ve Uçak Mürettebatı Faaliyetleri
Başkanı Ian Burrett tarafından yapılan, "A400M Uçağı Hizmete
Giriş Eğitimi (Entry-Into-Service / EIS)" konulu sunumda;
n Airbus Military Aircraft eğitim uygulamalarında Airbus ve

Airbus Military şirketlerinin uluslararası eğitmen takımının
bilgi ve deneyiminden faydalanıldığı,

n EASA tarafından sertifikalanan tip eğitimi ve bakım eğitim
organizasyonları,
l İspanya, Fransa ve İngiltere’de kurulan A400M eğitim

merkezleri,
l Uçuş mürettebatı eğitimi,
l Yer mürettebatı eğitimi,

n Airbus Military bütünleşik eğitim ve işletim destek 
organizasyonları,

n Eğitim yardımcılarında ticari etkinliği sağlayacak 
endüstriyel katılım

konuları ele alındı.

A400M Program Başkanı Cedric Gautier tarafından yapılan
"A400M Programı Güncel Durumu” konulu sunumda ise;
n Askeri ve sivil nakliye ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

pazarda yer alacak A400M’nin,
l Lojistik ağırlıklı “Başlangıç Yeteneği” (IOC),
l Taktik ve stratejik ağırlıklı “Standart Yetenek” (SOC),

n Airbus Military 2012 Yılı Basın Turu (Mayıs 2012) 
sonrası ilerlemeler;

n Üretim hattından çıkan ilk uçakların güncel durumları 
ve yakın dönem planlamalar:
l Üçüncü seri üretim uçağın (IOC / MSN9) Türk Hava 

Kuvvetlerinin ilk uçağı olarak Eylül 2013 içinde 
teslim edileceği,

l Uçağın halen uçuş testlerine verilme öncesi aşamasında 
olduğu,

l Uçak teslim merkezine Ağustos ayı içinde girerek 
teslimata hazırlanacağı,

n Türkiye’de 2013 yılı son çeyreğinde A400M faaliyetinin 
başlayabilmesi için sürdürülen hizmet içi destek (ISS) 
çalışmaları,

n A400M üretim programında güncel gelişmeler ve
genel program durumuna değinildi.

Görev özellikleri açısından da karmaşık bir uçak olan A400M,
ilk aşamada sadece lojistik amaçlı nakliye uçağı olarak kulla-
nılmasına izin veren bir konfigürasyonda teslim edilecek. Ge-
lecek sene ise uçağın, taktik nakliye ve tanker uçağı özellikleri
kullanılabilir hale gelecek.
A400M Uçuş Test Baş Mühendisi Eric Isorce tarafından yapılan
"A400M Uçuş Testleri Güncel Durumu” konulu sunumda,
n İlk uçuşun yapıldığı 11 Aralık 2009 tarihinden bu yana 

tanımlanmış her bir görev ve kritik operasyon şartları için
dünyanın farklı coğrafyalarında prototip, geliştirme ve 
seri üretim uçakları ile yapılan uçuşlar,

n Geliştirme (MSN6) uçağında 52 uçuş ve 500+ yolcu ile 
tamamlanan 300 saatlik “fonksiyonellik ve güvenilirlik”
testleri,

detayları ile açıklandı.
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Türkiye’nin ilk A400M Uçağı Güç Grubu Entegrasyonu 

Airbus Military San Pablo tesisleri A400M üretim hatları



Anlatılanlar Uygulamada...
Airbus Military ürün yelpazesinde yer alan; NC212, CN235,
C295, A400M ve A330 MRTT uçaklarının statik olarak basın
mensuplarına tanıtıldığı basın turu esnasında, tesis incelemesi
ve A400M ile bir uçuş da gerçekleştirildi. A400M projesinde
kullanılan test uçaklarından MSN6 ile yapılan ve Airbus Military
CEO’su Domingo Urena-Raso başta olmak üzere, Airbus 
Military yöneticilerinin de katıldığı uçuş oldukça etkileyici idi.
Tesis incelemesi kapsamında ise A400M uçağının;
n Kuyruk Alt Grubu Ön Hazırlama (Empennage Join Up) 

İstasyonu,
n Ana Kanat Alt Grubu Ön Hazırlama (Wing Join Up) İstasyonu,
n Uçak Gövde Alt Grubu Ön Hazırlama (Fuselage Join Up) 

İstasyonu,
n Uçak Gövde Final Entegrasyon İstasyonu,
n Yer Sitemleri Test İstasyonları ve
n Güç Grubu Montaj ve Uçuş Testi Hazırlık Testleri İstasyonu
basın mensuplarına tanıtıldı.
Ayrıca, CN235 ve C295 uçaklarının montaj hatları da gezildi.

Değerlendirme
Seville’de geçirilen birkaç günde, programın başlangıcından
beri yaşanan sorunlar ve gecikmelerin ardından, seri üretim
hattından çıkacak ilk A400M uçağının (MSN7) yaz aylarında
Fransız Hava Kuvvetlerine teslim edilebileceğine dair inanç ve
yaşanmaya başlanan coşku çok açık bir şekilde hissedilmiştir.
Tesis turu esnasında, Güç Grubu Montaj ve Uçuş Testi Hazırlık
Testleri İstasyonu’nda bulunan ve Eylül ayı içinde Türk Hava
Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan, seri üretimin 3 numa-
ralı uçağı (MSN9) da incelenmiş ve görüntülenmiştir.
Airbus Military şirketinde geçirilen sürede;
n A400M ile ilgili şirket stratejisinin, savunma bütçelerinin

artması eğilimi gösteren Afrika, Asya-Pasifik ve 
Güney Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine 
odaklanarak geliştiği,

n A400M’nin, diğer kargo uçaklarının yapabileceği taktik 
görevlerin yanında uzun menzilli stratejik sorti de 
yapabilmesinin, uçağa yönelik talebi arttırabileceği

öğrenilmiştir.

Sonuç
Airbus Military, Paris Air Show’da, planlandığı şekilde, geliş-
tirme uçağı MSN6 ile hava gösterileri gerçekleştirmiş ve önü-
müzdeki haftalarda Fransız Hava Kuvvetlerine teslim edeceği
ikinci A400M olan MSN8’i de statik alanda sergileyerek büyük
bir ilgi toplamıştır.
Airbus Military’nin, seri üretim ilk uçak olan MSN7’nin tesli-
matını, bu yılın ikinci çeyreğinde Fransız Hava Kuvvetlerine ya-
pabilme hedefi, bazı sertifikasyon sorunları nedeni ile
tutturulamamış olsa da önümüzdeki haftalarda, ürün teslimat-
larında önemli bir aşama kaydedileceğine kesin gözü ile bakıl-
maktadır.
Türkiye’nin uçaklarının da sonbahar aylarında teslim alınmaya
başlaması planlanmaktadır.
Türk semalarına havalanacak A400M uçağının, 1926 yılından
itibaren, A400M program yönetiminin de yapıldığı Fransa’ya öğ-
renime gönderilerek yetiştirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
tayyare mühendisi büyüklerimizin ruhlarını şad edeceğine ina-
narak, Eylül ayı içinde, Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek
ilk A400M uçağını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve umut ediyoruz ki,
Türkiye, uçağın tasarım ve üretimine sağladığı katkıya ilave
olarak;
n A400M’nin "satış" ve "satış sonrası hizmet" konusunda da

program ortaklığı sorumlulukları zaman içinde geliştirebilir,
n Gelişen sorumluluklarımız, satış getirilerinden daha fazla

pay almamızı sağlayacak şekilde farklılaştırabilir,
n Sivil havacılık sertifikasyonlarına sahip olamayan mevcut

organik kabiliyetlerimiz, A400M’nin idame-işletmesinde
kullanılabilir hale getirilerek hava aracının sahip olduğu
sivil hava aracı sertifikasyonu korunabilir,

n Ulusal endüstrimizin;
l Satış sonrası hizmetler (lojistik ve bakım),
l Eğitim uygulamaları (temel ve tip eğitimleri),
l Eğitim yardımcıları oluşturma,

alanlarında da iş payı alması sağlanarak,
bu projeden daha fazla ulusal katkı ve yarar elde edilebilecek
gelişim sağlanabilir.
Bu programın gelişmesine ve sonuçlanmasına katkı ve destek
sağlayan büyüklerimizi ve emeği geçenleri, şimdiden tebrik
ediyoruz.
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Savunma sistemlerinin
yazılımlarının milli ol-
ması, sıklıkla vurgu ya-

pılan konuların başında
geliyor. Fakat burada önemli
bir ayrıntı, genellikle fazla
üzerinde durmadan geçiliyor:
Yazılımın üzerinde koştuğu
altyapı da milli mi? Aşama
aşama gelişen Türk Savunma
Sanayisi, bu tür ayrıntıları ilk
zamanlarda göz ardı edebildi.
Fakat gelinen noktada, artık
fark yaratan bu ayrıntılar da
öne çıkmaya başlıyor.
Yazılım ile ilgili bu durumu bir
örnekle; günlük bilgisayarla-
rımızda kullandığımız Micro-
soft Word kelime işlemci
programını bir uygulama ya-
zılımı; Microsoft Windows iş-
letim sistemini de bu
uygulama programının koş-
ması için gerekli olan yazılım
altyapısı olarak ele alarak
açıklayabiliriz. Geçmişte Türk
Savunma Sanayisi’nin uygu-
lama yazılımını geliştirmesi,
“milli yazılım” denilmesi için
yeterliydi. Bu uygulama yazı-
lımının üzerinde koştuğu alt-
yapı ise göz ardı edilirdi.
Gelinen noktada -olması ge-
rektiği gibi- milli yazılım kap-
samında, altyapının da
gündeme gelmeye başlaması
sürecinde önemli gelişmeler-
den biri TUSAŞ’ın, bu konuda

ilk adımı atan ve GİS’i gelişti-
ren TÜBİTAK BİLGEM’in ça-
lışmalarını bir sonraki
aşamaya taşıyacak ortak ola-
rak öne çıkması oldu. TUSAŞ
ve TÜBİTAK BİLGEM, GİS ile
ilgili iş birliklerine yönelik im-
zayı, IDEF’13 fuarı sırasında,
9 Mayıs’ta attılar.

TUSAŞ, Zorlu Bölgeye
Adım Atıyor
Sabit ve döner kanatlı çeşitli
insansız hava aracı (İHA) pro-
jeleri üzerinde çalışan
TUSAŞ, tüm bu platformlar
için otopilot geliştirmenin ka-
zandırdığı bilgi ve birikime

sahip. Diğer taraftan, insanlı
bir platforma yönelik otopilot
geliştirilmesi, bugüne kadar
yapılan çalışmalardan daha
zorlu bir hedef olarak ortada
duruyor. Platformun insanlı
olması, özellikle emniyet ile
ilgili gereksinimlerin çok
daha zorlu olması anlamına
geliyor. Bu konuda çalışma-
lar başlatan TUSAŞ Helikop-
ter Grup Başkanlığı’nın
hedefinde, insanlı bir helikop-
tere yönelik otopilot geliştiril-
mesi yer alıyor. Geliştirme
planı, ilk aşamada otopilot ile
ilgili algoritmaların ortaya ko-
nulmasını içeriyor. Bu algorit-

malar geliştirildikten ve doğ-
rulandıktan sonra, bunların
herhangi bir platforma uyar-
lanması, çok daha az iş gücü
gerektiren, rutin olarak nite-
lendirilebilecek işlemler ha-
line gelecek. Bu kapsamda,
2012 yılında, TUSAŞ’ın öz kay-
nakları ile bir Bağımsız Ar-Ge
(BARGE) projesi başlatan
TUSAŞ Helikopter Grup Baş-
kanlığı, bir Bell 206 helikop-
teri için otopilot geliştirmeyi
ve sertifikasyonunu gerçek-
leştirmeyi hedefliyor.
Emniyet kritik gereksinimler,
otopilot sisteminin, birbirinin
yedeği olacak iki bilgisayar-
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TUSAŞ, Gerçek Zamanlı
İşletim Sistemi ile 
Kritik Teknolojilere Eğiliyor
Özgün sistemlerinin ortaya çıkması ile yeteneklerini ve potansiyelini göstermeye
başlayan Türk Savunma Sanayisi, eskiden küçük bir ayrıntı olarak geçilen önemli
konuların da üzerine gitmeye başladı. Teknolojik derinlik kazanma yolundaki bu
girişimlerden birisi de TUSAŞ ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri
Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasındaki, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)’ne
yönelik iş birliği oldu. TUSAŞ, gelecek çalışmaları için kritik önem taşıyan bir 
projesinde, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen GİS’i kullanacak.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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dan ve her bilgisayarın da
kendi içinde farklı işletim sis-
temlerinin koştuğu iki farklı
işlemci kartından oluşmasını
zorunlu kılıyor. İşte bu nok-
tada, otopilotun bilgisaya-
rında koşacak farklı işletim
sistemlerinden birisinin GİS
olması gündeme geliyor.

TUSAŞ’tan Can Suyu
TÜBİTAK BİLGEM tarafından
geliştirilen GİS, emniyet kritik
gerçek zamanlı sistemlere
yönelik, DO−178B Seviye A
gereksinimlerini karşılayabi-
len; ARINC 653 ve POSIX
uyumlu bir işletim sistemi.
Savunma ve havacılık uygula-
malarına uygun olarak 

geliştirilen GİS, TÜBİTAK ta-
rafından, bu özelliklere sahip;
Türkiye’nin ilk ve tek, dünya-
nın ise 12. işletim sistemi ola-
rak tanıtılıyor.
Uygulama yazılımlarına ça-
lışma altyapısı sağlayan kritik
bir bileşen olan GİS, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayileri-
nin ihtiyaçları ile ilgili bir
öngörü neticesinde geliştirildi.
GİS’in oldukça zorlu rakipleri
bulunuyor. Bunların arasında,
on yıllardır çok çeşitli sistem-
lerde koşan, hatta Mars’ı da
kapsayan uzay uygulamala-
rında kendisini ispat etmiş iş-
letim sistemleri yer alıyor. Bu
koşullarda kendini ispat ede-
bilmesi için yakın çalışabile-
ceği bir ortağa ve GİS’in
performansını gösterebileceği
bir uygulamaya ihtiyaç duyan
TÜBİTAK BİLGEM, aradıkla-
rını TUSAŞ’ta buldu.
TUSAŞ ve TÜBİTAK BİLGEM‘in
planı, TUSAŞ tarafından 

Bell 206 helikopteri için geliş-
tirilecek ve sertifiye edilecek
otopilotun bilgisayarlarındaki
kartlardan birisinde, GİS’in
koşması. Böylece GİS, per-
formansını, diğer kartta
koşan ve dünyaca tanınan bir

işletim sistemi ile karşılaştır-
malı olarak da gösterme fır-
satı yakalayacak. Hem insanlı
bir sistem için yaşanacak

sertifikasyon süreci hem de
performans karşılaştırması,
GİS’in olgun ve etkin bir bile-
şen olarak kendini gösterme-
sinin yolunu açacak. Tüm bu
süreçte TUSAŞ, yerli ve ya-
bancı ihalelerde tekliflerine

dâhil edebileceği, eksiksiz ve
milli, diğer bir deyişle her-
hangi bir kısıtlamaya tabi ol-
mayan bir yazılım altyapısına

kavuşmuş olacak. Kuşkusuz,
GİS’in olgun ve etkin bir bile-
şen olarak ortaya çıkmasın-
dan, Türk Savunma
Sanayisi’nin diğer oyuncuları
da yararlanacak.

Büyük Hedefler
TUSAŞ’ın helikopterler ve GİS
ile ilgili hedefleri, Bell 206 ile
sınırlı değil. Otopilot cephe-
sinde, yaklaşık 3 senelik bir
süre içerisinde, TUSAŞ, orta
sınıf helikopterler de dâhil
olmak üzere, değişik helikop-
ter platformlarının otopilotunu
geliştirebilecek bir noktaya
ulaşmayı hedefliyor. Böylece,
helikopterin uçuş özellikleri
ve tasarımı ile ilgili kritik bil-
gileri içeren ve bu sebeple
geliştirilmesi, helikopter üre-
ticisi firmalarca temel 
yetkinlik olarak görülen oto-
pilot konusunda, TUSAŞ da
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Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi
Gerçek zamanlı sistemler, yapılması gereken bir işin yapılma zamanının da önemli olduğu sistemlerdir.
Örneğin; bir enerji santralinde basıncın belli bir değeri geçmesi durumunda, 50 milisaniye içinde bir 
kapağın açılması gerekiyorsa, bu zaman kritik bir iştir. Bu örnekte, kapağın açılmasının 10 milisaniye
bile gecikmesi, tehlikeli bir durum yaratabilir. Diğer bir deyişle gerçek zamanlı sistemlerde, bir işin
doğru yapılması (örneğimizde kapağın açılması) kadar, zamanında yapılması (örneğimizde 50 milisaniye
içinde) da önemlidir. Bu durum, “geç gelen cevap yanlış cevaptır, geç yapılan iş yanlış bir iştir” prensibi
ile de ifade edilir. Gerçek zamanlı sistem, yazılım tabanlı ise gerçek zamanlı bir işletim sistemi 
kullanımını gerektirir. Günlük hayatta kullandığımız masa üstü, diz üstü ya da tablet bilgisayarlarda
yüklü olan işletim sistemleri, gerçek zamanlı işletim sistemleri değildir. 
Gerçek zamanlı işletim sistemleri, en basit tarifi ile kullanıcılara bilgisayar kaynakları deterministik bir
şekilde kullanabilme imkânı verir. Biraz önceki enerji santrali örneğine dönecek olursak, basıncın 
yükselmesinin zamanlıca tespit edilmesi için, basınç değerinin her 10 milisaniyede 1 kere okunması
gerekebilir. Her 10 milisaniyede belirli bir süre boyunca; “işlemci” ve “bilgisayar ile basınç algılayıcısı
arasındaki iletişim kanalı” olarak sıralanabilecek iki kaynağın, sadece bu işe ayrılması ve başka hiçbir
işin bu işleyişi kesememesi gerekir. Eğer bu kaynaklardan birisi, örneğin işlemci, o anda başka bir görev
ile meşgulse, o görev derhal yarıda bırakılarak, basınç ile ilgili yazılım kodu çalıştırılır. Gerçek zamanlı
işletim sistemlerinde böyle deterministik kaynak kullanımı için, özel yapılar ve düzenekler bulunur. 
Bu özel yapılar ve düzenekler, akademik literatürde ayrıntıları ile anlatılıyor olsa da bunları bir işletim
sistemi altında paketlemek ve bu işletim sisteminin havacılığın katı ve zorlu standartlarına da uyacak
şekilde güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak, ayrıntılı ve emek yoğun çalışmaları gerektirir.
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söz sahibi olacak ve başta
Hafif Genel Maksat Helikop-
teri Geliştirme (ÖZGÜN) Pro-
jesi olmak üzere, çeşitli
helikopterler için otopilot ge-
liştirebilecek.
TUSAŞ’ın bir diğer önemli ça-
lışması ise geleceğin kokpiti
konusunda. IDEF’te “Heli-
kopter Modernizasyonu” te-
ması ile sergilenen kokpit
modeli, Apple firmasının 
iPhone ve iPad ürünleri ile
günlük hayatta yaygınlaşma-

sını sağladığı, çoklu dokunuş-
ları algılayan ekranları içeri-
yor. Hem ön hem de orta
konsolda yer alan tüm kont-
rollerin, geniş ve dokunmaya
duyarlı ekranlarla yer değiş-
tirmesi ile oluşturulan kokpit,
pilotların değişik kontrol ara-
yüzlerini ve bilgi ekranlarını,
istedikleri konumda ve iste-
dikleri şekilde görüntüleme-
sini sağlıyor. Örneğin, hava
aracının yönelim bilgilerini
gösteren yapay ufuk, birden

çok şekilde, ön konsolu oluş-
turan ekranın herhangi bir
bölgesinde yer alabiliyor. Bu
kokpitin kullanım konsepti ve
genel tasarımı ile ilgili gerekli
alan uzmanlığına sahip olan
TUSAŞ, işletim sistemi konu-
sunda, yine GİS’e güveniyor.
Mevcut gerçek zamanlı işle-
tim sistemlerinin, bu tür
büyük ve dokunmaya duyarlı
ekranları, standart kütüpha-
nelerle yönetebilmesi konu-
sunda açık noktalar olduğuna

dikkat çeken TUSAŞ yetkili-
leri, TÜBİTAK BİLGEM ile iş
birliği içerisinde, GİS’i bu ko-
nuda da geliştirmeyi hedefle-
diklerini belirtiyorlar.
Sıklıkla sözü edilen sanayi–
üniversite / araştırma ensti-
tüsü iş birliğinin ideal
örneklerinden birisi olmaya
aday olan GİS, TUSAŞ’ın des-
teği ile Türk Savunma Sana-
yisi’nin ilgili her ürününde
kendine yer bulabileceği bir
noktaya doğru ilerliyor.

ÖZEL HABER
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(TÜBİTAK BİLGEM’in GİS broşüründen alınmıştır.)
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HEMA’dan 
Kara Araçları Ailesi Atağı
Hattat Holding’in bünyesinde yer alan Hema Endüstri ve
Hema Defense, fuarda, birlikte geliştirdikleri 6x6 Özel Mak-
satlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA), 4x4 Silah Taşı-

yıcı Araç (STA) ve 4x4 Mayına Karşı Korumalı Taktik Teker-
lekli Zırhlı Araç (MKKTTZA) başta olmak üzere, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçleri için tasarladıkları araç-
ları, Türkiye’de ilk defa sergilediler. Tasarım çalışmalarına
HEMA Defense tarafından 2008 yılında başlanan araçlarla
ilgili bilgiler aktaran Hema Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Hattat, tasarım çalışmalarının 2012 yılında tamam-
landığını ve üretim sürecinin başladığını söyledi. 
ÖMTTZA’nın Hema Endüstri mühendisleri tarafından tasar-
landığını ve Kanadalı bir firma ile birlikte üretiminin yapıl-
dığını belirten Hattat, aracın, başta TSK olmak üzere diğer

müttefik ordular ta-
rafından en etkin
kullanılabilecek şe-
kilde tasarlandığını,
bu aşamadan sonra
üretimin Hema De-
fense tarafından ya-
pılacağını ifade etti.
Araçlarla ilgili teknik
bilgilere de değinen
Hattat, görev dona-
nımlarına göre; ko-
muta kontrol aracı,
keşif aracı, KBRN
keşif aracı, radar
aracı ve destek aracı
olarak 5 farklı konfi-

IDEF 2013 ÖZEL

,Yenilikçi Firmalar 
ve Yabancı Ortaklar İçin de
Buluşma Noktası Oldu

MSI Dergisi’nin Haziran sayısında 
ilk bölümünü yayınladığımız IDEF 2013
özel dosyamızın ikinci bölümü ile fuar
değerlendirmelerimizi tamamlıyoruz.

IDEF, savunma sanayisinin tanınmış 
ve büyük oyuncuları kadar, sektöre

yeni giren ya da girme hazırlıkları
yapan firmaların ve Türkiye’nin yabancı

ortaklarının da boy gösterdiği 
bir fuar oldu. Gerek yeni oyuncuların
gerekse yabancı ortakların savunma

sanayisi ekosisteminde nasıl 
konumlandırılacakları, gelecek 

dönemde cevabı netleşecek 
konular arasında yer alıyor.

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
Can EREL / c.erel@savunmahaber.com
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gürasyon için uygun olarak tasarlanan ÖMTTZA’nın, geliş-
miş silah sistemleri ile gece / gündüz görüş sistemleri ile
donatıldığını ve sınıfında en yüksek balistik ve mayın koru-
ması sağlamak için zırhlandırıldığını anlattı. Hattat, aracın,
aynı zamanda düşük izlenebilirlik sağlayan bir tasarıma
sahip olduğuna da dikkat çekti.
Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat da
stantta başta Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz olmak
üzere üst düzey Türk ve yabancı yetkililere yeni araçları ile
ayrıntılı bilgiler iletti. Hattat’ın bir diğer gündem maddesi
de Güç Paketi Projesi kapsamında yürütülen ihaleye ver-
dikleri teklif oldu.

Uzunluk : 7 m
Genişlik : 2,55 m
Yükseklik : 2,25 m
Yerden Yükseklik : 365 mm
Personel Taşıma Kapasitesi : 10 (2+8)
Azami Sürat : 110 km/sa
Personel Bölümü Ve Taban Koruması : STANAG 4569 Seviye-4’e kadar
Dik Eğim Tırmanma : Yüzde 60
Yan Eğim Geçiş : Yüzde 40 
Azami Sığ Su Geçişi : 1500 mm
Dikey Duvar Yüksekliği : 550 mm
Boş Ağırlık : 18.000 kg (İlave opsiyonlara bağlı)
Faydalı Yük : 2.500 kg (İlave opsiyonlara bağlı)
Muharebe Ağırlığı : 21.000 kg

6x6 ÖMTTZA Teknik Özellikleri

Kasırga 4x4
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Kale Grubu, 
Namlulu Silahlarını ve 
Uçak Motorlarını Sergiledi
Kale Grubu, Kalekalıp ve Kale Havacılık’ın ürünleri ile fuarda
yer aldı. Milli Modern Piyade Tüfeği (MMPT) Projesi’nde, Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’nun ana alt yük-
lenicisi olarak görev alan Kalekalıp, bir yandan bu projedeki
sorumluluklarını yerine getirirken diğer yandan da, Milli Sa-
vunma Bakanlığının, uzun namlulu silahların yurt dışına
satış izni kapsamında, yoğun ihracat çalışmaları yürütüyor.
Stantlarında, ihracat çalışmalarını yürüttükleri silahları ser-
gilediklerine dikkat çeken firma yetkilileri, ihracata yönelik
izin çerçevesinde, artık silah teknolojileri ile ilgili bilgi biri-
kimlerini, tasarım bilgilerini ve imalat teknolojilerini, yurt dı-
şına bir ürün ya da hizmet olarak satabilecek duruma
geldiklerini belirttiler. MMPT Projesi’nde geliştirilen tüfek-
ten farklılıklar içeren bu ürünler; tam otomatik ve yarı oto-
matik 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm, ve yarı otomatik 7,62 mm
keskin nişancı tüfekler ile 40 mm elektrikli bombaatar ve 
40 mm otomatik bombaatar olarak sıralanıyor. Yetkililer,
uzun senelerdir uzmanlık alanları olan havacılık endüstri-
sine dikkat çekerek, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki
tasarım ve imalat bilgisini, silah tasarım ve imalat teknolo-
jisine yansıttıklarını; malzeme, kaplama, ısıl işlem, imalat
ve analizler konusunda, bu birikimden ve MMPT Projesi ile
kazanılan tecrübeden yararlandıklarını; sonuç olarak ortaya
çıkan silahların, yurt dışında, herhangi bir ülkedeki kullanı-
cılar tarafından çok rahatlıkla kullanılabilecek nitelikte ol-
duğunu ifade ettiler.
Grubun diğer şirketi Kale Havacılık cephesinde ise turbojet
ve turboprop motor çalışmaları sergilendi. 2012 yılının Şubat
ayında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Turbojet Motorla-
rın Geliştirilmesi Projesi’ni imzalayan Kale Havacılık, bu pro-
jede, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM füzesinde
kullanılan, Fransız üretimi turbojet motorun yerini alacak
bir motor geliştiriyor. Toplam süresi 4 yıl olan projede,
motor, 3 döngü halinde ele alınacak çalışmalar sonucunda
nihai halini alacak. Projenin 1. yılında ilk prototipi ortaya
koyan ve bunu da IDEF’te sergileyen Kale Havacılık, yaz son-
larına doğru bu motoru çalıştırmayı hedefliyor. 2. prototip
ise yaklaşık 1 yıl sonra ortaya çıkacak. Kurulum çalışmaları
süren kapsamlı bir irtifa test düzeneği ile aynı zamanda hazır
olacak bu prototip, önemli testlere tabi tutulacak. Projenin
resmi prototipi ise 3. döngü sonunda üretilecek ve kapsamlı
kalifikasyon testlerine tabi tutulacak.

IDEF 2013 ÖZEL

40 mm elektrikli bombaatar



Fuarda sergilenen turboprop motor ise Savunma Sanayii
İcra Komitesi’nin, 17 Temmuz 2012 tarihli toplantısında alı-
nan; “ANKA insansız hava aracının daha uzun menzil ve yük
taşıma kapasitesine sahip turboprop motorlu versiyonunun
ön tasarım faaliyetlerine başlanması” kararı üzerine, Kale

Havacılık’ın öngörüsü ve inisiyatifi ile başlatılan çalışmaların
ürünü. ANKA’nın bu gelişmiş sürümünde kullanılacak tur-
boprop motoru tasarlayıp üretmeye talip olan Kale Havacılık,
motorun gaz türbini kısmını, turbojet motordan birebir ala-
rak tasarım çalışmalarına başladı. Bu çekirdek üzerine devri
azaltan bir dişli sistemi takılarak, turboprop motorun per-
vanesini ya da bir helikopterin rotorunu döndürecek motor
çözümleri oluşturmanın mümkün olduğuna dikkat çeken
Kale Havacılık yetkilileri, hedeflerinde turbofan bir motorun
da bulunduğunu belirttiler.

KALEBAYKAR ortaklığı tarafından üretilen Bayraktar mini insansız hava aracı da 
Kale standında sergilendi.
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Onur Mühendislik 
Sanal Gerçekliğe 
Ses Boyutunu Ekliyor
Gelişmiş simülatörler, gerek daha iyi eğitim vermek gerekse
eğitim maliyetlerini düşürmek amaçlarıyla silahlı kuvvetlerin
ve sivil kurum ve kuruluşların vazgeçilmezleri arasına giriyor.
Simülatörler düşünüldüğünde, akla ilk olarak görsel gerçeklik
ile hareketli ve karmaşık platformlar gelse de bu cihazların en
önemli bileşenleri arasında ses sistemleri de yer alıyor. Simü-
lasyon sırasında duyulması gereken seslerin sentezlenmesi,
simülasyonun kalitesini ve gerçekliğini belirleyen ölçütler ara-
sında bulunuyor. Dünya’da sadece birkaç firmanın ürün geliş-
tirdiği bu alanda faaliyetlerine başlayan Onur Mühendislik,
Türkiye’nin markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Simülatörlerin, kullanıcılarına mümkün olduğunca gerçeğe
yakın bir tecrübe yaşatması, bu alandaki teknolojik gelişimi
zorlayan en önemli etken olarak öne çıkıyor. “Gerçeğe yakın
tecrübe” deyimi, hava araçlarına yönelik simülasyonlar söz ko-
nusu olduğunda, özellikle kullanıcı girdilerine hava aracının
verdiği tepkiler açısından, “gerçeğin ta kendisi” niteliğine bü-
rünüyor, çünkü bu simülatörler, gerçek eğitim uçuşlarının ye-
rini almanın yanı sıra havacılık kazalarında, yaşananların
tekrarlanması gibi, kesinlik ve doğruluk gerektiren senaryo-
larda da kullanılıyor. Simülatör denildiğinde akla gelenler; der-
gilerde, broşürlerde ya da tanıtıcı görüntülerde, hep görsel
duyuya hitap ediyor. Oysa işitsel duyu da çok önemli bir yere
sahip. Örneğin, bir uçağın veya helikopterin motor sesi,  uçuş sı-
rasında pilot ve yardımcı pilot arasında gerçekleşen interkom,
diğer istasyonlar ile gerçekleşen telsiz konuşmaları, TACAN,
VOR, ATIS gibi seyrüsefer yardımcı sistemlerinden çalınan ta-
nımlayıcı sesler ve uçağın aviyoniklerinden gelen sesli uyarılar,
olağan uçuş simülasyonunda sentezlenmesi gereken sesler
arasında yer alıyor. Bunların sentezlenmesi ise basit bir ses oy-
natımının ötesinde karmaşıklık içeriyor. Telsiz konuşmalarındaki
gecikmeler, radyo frekans dalgalarında meydana gelen bozul-
maların yol açtığı parazitler, konuşan tarafların özellikle stres
altında ses özelliklerinin değişmesi gibi gerçek hayatta söz ko-
nusu olan pek çok parametrenin, ses ve komünikasyon simü-
lasyonu kapsamında göz önüne alınması gerekiyor.

Onur Mühendislik, Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) projesin-
deki tecrübesini, ses ve komünikasyon simülasyonu alanında,
Türkiye'nin yerli bir ürüne sahip olması gerekliliği motivasyonu
ile GÖKSESİM (Gömülü Komünikasyon ve Ses Simülasyonu)
ürününü ortaya çıkarttı ve Mayıs ayında düzenlenen IDEF’13 ve
İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen ITEC 2013 fuarlarında,
bu ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

“Gerçekliğinize Ses Ekleyin”
İşitsel uyarı, ses ve haberleşme simülasyon sistemi olarak ta-
nımlanan GÖKSESİM, simülatör sistemlerini geliştiren ve en-
tegre eden firmalara hazır bir ses simülasyonu çözümü
sunuyor. Çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde, modüler
bir yapıda tasarlanan sistem, “GSS API”, “GSS Edit” ve “GSS
I/O” bileşenlerinden oluşuyor.
GSS API, GÖKSESİM’in kullanıcılarına, çevresel sesler ve telsiz
haberleşmesi için bir programlama arayüzü sunuyor. Bu ara-
yüz ile kullanıcılar şu işlev ve özelliklere erişebiliyor:
n Ses sentezlemesi (gerçekçi çevresel ses / surround sound),
n Ses işlemesi (ses üzerine uygulanan filtre ve 3 boyutlu ses

dâhil çeşitli efektler),
n Ses oynatımı,
n Telsiz simülasyonu (HF, VHF ve UHF),
n Seyrüsefer destekleri (TACAN, VOR, ILS ve MB),
n Erişilebilir yeryüzü modeli sunucuları aracılığı ile görüş hattı

(line of sight / LOS) etkisi,
n Haberleşme sistemlerinin (iç haberleşme, VoIP) 

simülasyonu,
n Arayüz modülü ile HLA ve DIS desteği,
n Sistemin büyümesine imkân sağlayan, ölçeklenebilir, 

çoklu platform desteği,
n Kayıt ve yeniden oynatım ve
n Linux ve MS Windows işletim sistemleri desteği.
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Ses ile ilgili modellemenin yapıldığı ortam olan GSS Edit, kul-
lanıcı dostu bir arayüz üzerinden; model geliştirilmesini, işle-
tilmesini, gerçek zamanlı izlemeyi ve gerekli görülürse ses
eklenmesini destekliyor. Ağ üzerinden, uzaktan yönetim işlevi
de olan GSS Edit, modellerin yedeklenmesine ve yedekten geri
alınmasına da olanak sağlıyor.
GÖKSESİM’in simülatörlere giren fiziksel bileşenleri, GSS I/O
altında toplanıyor. Ses Kontrol ve Arayüz Sunucusu ve Onur
Mühendislik tasarımı ve üretimi Ağ Arayüz Modülü (Network
Interface Module / NIM) ile ticari olarak satılan, standart yük-
selteç, hoparlör ve mikrofonlu kulaklıklardan oluşan GSS I/O,
GSS Edit ile modellenen, GSS API ile programlanan ses simü-
lasyonunun eyleyicisi konumunda bulunuyor.
Onur Mühendislik tarafından tasarlanan, ARM işlemciye sahip
bir gömülü bilgisayar üzerine şekillendirilen NIM, yüksek sa-
dakat seviyesinde ses işlemesi (16 Bit - 44,1 KHz) yapabiliyor.
2 adet ses kanalına sahip olan NIM’de, Linux işletim sistemi
koşuyor.

Esnek Yapı
GSS I/O ile simülatör sisteminin bir alt bileşeni haline gelen
GÖKSESİM, simülasyonu yöneten ana sunucu üzerinden aldığı
komutlar ile ses simülasyonunu gerçekleştiriyor. Ses Kontrol
ve Arayüz Sunucusu, ses modeline göre sentezlenecek sesleri
belirliyor ve sayıları, bağlı olan yükselteç, hoparlör ve mikro-
fonlu kulaklıklara göre değişen NIM birimlerine, ağ üzerinden
gerekli komutları gönderiyor (Şekil 1).
GÖKSESİM, bu yapısı ile esnek bir çözüm sunuyor. Sisteme bağ-
lanacak yükselteç, hoparlör ve mikrofonlu kulaklık sayılarında
bir kısıt bulunmaması, değişik simülasyon ihtiyaçlarına aynı sis-
tem ile cevap verilmesine olanak sağlıyor. GÖKSESİM, uyumlu
olduğu standartların tanımladığı imkânları, kendi kullanıcılarına
sunuyor. Bunların yanı sıra müşterek simülasyon konsepti için
GÖKSESİM’in sunduğu özgün çözümler de yer alıyor. 

GÖKSESİM kullanarak geliştirilen ses simülasyon altyapısı, iki-
den fazla simülatörle bir ağ üzerinden yapılacak ortak eğitim
çalışmasında, seslerin duyulması ile ilgili işlevlerin diğer si-
mülatörlere aktarılmasına imkân sağlıyor.

Gelecek Parlak
Onur Mühendislik, ses simülasyonu çözümleri ile dünya ça-
pında sadece birkaç oyuncunun bulunduğu bir alana adım atı-
yor. Ses simülasyonunun başka uygulama alanları da
bulunuyor. Bunların başında, bilgisayar oyunları geliyor. Ayrıca,
3 boyutlu ses sentezlenmesini kullanan elektronik harp kendini
koruma sistemleri gibi niş uygulamalar da ses simülasyonu ile
bağlantılı alanlar arasında yer alıyor. Teknolojinin yanı sıra de-
vamlılık ve onun getirdiği güvenilirliğin de önemli olduğu si-
mülasyon pazarında sağlam bir yer edinme yoluna emin
adımlarla çıkmış olan Onur Mühendislik, geleceğe umutla ba-
kıyor.

Telekomünikasyon, 
Elektronik, İnşaat ve
Altyapı Çözümlerinde 
30 Yıllık Tecrübe
Merkezi Ankara’da bulunan Onur Mühendislik, kurulduğu 
1980 yılından bu yana, telekomünikasyon, elektronik ve altyapı 
ana faaliyet alanlarında faaliyet gösteriyor. Firmanın sunduğu
çözümler arasında; entegre hava trafik kontrol çözümleri, hava
trafik kontrol kuleleri, seyrüsefer ve gözetleme sistemleri 
(ILS, MLS, DGPS ve radar sistemleri), havaalanı haberleşme 
sistemleri, sinyalizasyon ve kontrol sistemleri, kablo dağıtım 
sistemleri (bakır ve fiber optik) ile radyo link ve radyo yayın 
sistemleri yer alıyor. Bu çözümlerden önemli bir bölümünü
Türkiye’nin savunma ihtiyaçları için uygulayan Onur Mühendislik,
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerine, 
aralarında fiber optik kablo dağıtım sistemlerinin, mobil hava
trafik kontrol kulelerinin, sayısal ses kayıt sistemlerinin ve 
radarların da bulunduğu çeşitli sistemler teslim etti. Firma, 
EN ISO 9001: 2000 kalite sertifikasının yanı sıra MSB ve NATO 
Tesis Güvenlik Belgelerine de sahip. Bazı projelerde ana yüklenici,
bazı projelerde ise altyüklenici ve iş ortağı konumunda yer alan
Onur Mühendislik’in birlikte çalıştığı firmalardan bazıları 
Northrop Grumman, Thales, Lockheed Martin, Terma ve L3 olarak
sıralanıyor.
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Askerin Forklift’i 
Sanko Makina’dan
Fuara ilk defa katılan firmalar arasında öne çıkanlardan birisi
olan Sanko Makina, Gaziantep’te, MST markası altında ürettiği
teleskobik forklift ile büyük ilgi gördü. Bugüne kadar inşaat,
tarım, geri dönüşüm, gıda ve yem sektörlerinde çok maksatlı
olarak kullanılan MST Teleskobik Forklift, ön kısmına takılan
çeşitli eklentilerle, farklı kullanım alanlarına yönelik çözümler
sunabiliyor. Bu kapsamda, özellikle sandıklı ve paletli mühim-
mat yükleme ve indirme işlemlerinde kullanım potansiyeli olan
forklift, katılımcıların ilgisine sunuldu. Sanko Makina, fuarda,
forkliftin savunma alanında kullanımı ile elde edilecek taktik
avantaja da dikkat çekti ve aracın, muharebe şartlarında, ara-
zide 4x4 hareket yeteneğine vurgu yaptı. 7 metreden 17 met-
reye kadar 6 farklı yüksekliğe erişebilen, 3 ila 4 ton kaldırma
kapasitesine sahip forkliftin, teleskobik kolunun tüm hareket-
leri, bir kumanda kolu ile gerçekleştirilebiliyor. Sanko Makina
yetkilileri, Türkiye’nin ilk ve tek yerli forklift üretimini gerçek-
leştirdiklerinin özellikle altını çiziyorlar.

Özel Kuvvetler 
Atış Yeteneklerini 
Savronik ile Geliştirecek
Fuarda proje imzası atan firmalar arasında, Savronik de yer
aldı. Firma, 8 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı ile Atış Eğitim Simülatörü (ATESİM) Projesi’ni
imzaladı. Proje, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ihti-
yacı için; temel nişancılık eğitimi, ortak muharebe eğitimleri,
koruma ve özel operasyon atış eğitimleri ve ÖGN atış eğitimi
gibi atış ve nişancılık eğitimlerini icra etmeye imkân sağlaya-
cak, Temel Nişancılık ve Ortak Muharebe Eğitim Simülatörü ile
Boyalı Mühimmat Simülatörü’nden oluşan Atış Eğitim Simüla-
tör Sistemi tedarikini kapsıyor. ATESİM, dünyada benzer bir-
liklerin eğitim amaçlı kullandıkları Boyalı Mühimmat
Simülatörü ile sanal hedefler ve tehdit unsurları oluşturarak
muharebe eğitiminin icra edilmesine imkân tanıyacak. Ayrıca,
yapay zekaya sahip sanal tehdit unsurlarına, lazerle veya ger-
çek mühimmatla ateş edilebilecek; böylece sadakat seviyesi
ve verimliliği daha yüksek bir simülasyon gerçekleştirilecek.
24 ay içerisinde tamamlanması öngörülen proje sonucunda or-
taya çıkacak sistemin, uluslararası piyasada da rekabet ede-
bilecek nitelikte olması ve ihraç edilmesi de hedefleniyor.

Se Savunma, 
Albatross’u
Tanıttı
Fuarın en ilginç ürünlerinden
birisi, Se Savunma standında
yer alan Albatross tilt rotor in-
sansız hava aracı (İHA) oldu.
Sabit kanatlı olan Albatross,
dikey kalkış ve iniş yapabilme-

sinin yanı sıra havada asılı kalma özelliği ile de dikkat çekiyor.
Kanatlarında bulunan iki adet elektrik motorunun yönlenme-
sini değiştirebilen Albatross, gövdesinin arka kısmında ise sabit
konumlu 3. bir motor taşıyor. Kanattaki motorların 90 derece
dönmesi ve gövde arkasındaki motorun çalışması ile dikey ola-
rak kalkış ve iniş gerçekleştirebilen araç, kanat motorlarının
normal konumunu alması ile sabit kanatlı bir uçak olarak ileri
uçuşuna devam ediyor. Albatross, kalkış ve inişini otomatik
olarak yapabildiği gibi, girilen rota doğrultusunda otonom ola-
rak da uçabiliyor.
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Motor : Fırçasız DC Elektrik Motor
Azami İrtifa : 10.000 ft
Kalkış Ağırlığı : 14 kg
Kanat Açıklığı : 2,7 m
Uçuş Süresi : 3,5 saat (Dikey kalkış,

düz uçuş, dikey iniş 
senaryosu için)

Faydalı Yük : 1,5 kg
Kontrol Menzili : 30 km (görüş hattı

takip anteni ile)

Albatross Tilt Rotor İHA
Teknik Özellikleri
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Askeri İtfaiye Aracı 
TURKAR 4x4 ASTEVO,
IDEF’te Boy Gösterdi
Türkiye'nin ilk yerli 4x4 arazi aracı TURKAR, yeni üst yapılı mo-
deli ASTEVO ile fuarda boy gösterdi. Nurol Makina ve Sanayi
A.Ş. (NMS) standında, çöl kamuflajı ile sergilenen askeri itfaiye
aracı ASTEVO, hem Türk hem de yabancı müşteri adaylarının
ilgisine sunuldu. TURKAR markasının sahibi Hisarlar Grup’un
CEO’su Zafer Türker, fuar ile ilgili yaptığı açıklamada, 
ASTEVO’yu yurt dışından gelen bir talep üzerine hazırladıklarını
ve NMS ile yapılan iş birliği kapsamında tanıttıklarını söyledi.
Aracın özelliklerinden de bahseden Türker, ASTEVO’nun; si-
lahlı kuvvetlerin yanı sıra iç güvenlik birimleri tarafından da
kullanabilecek, her tür zorlu arazi ve iklim koşullarında hizmet
verebilecek özelliklere sahip, tam donanımlı bir araç olduğunu
belirtti. İtfaiye görevine yönelik olarak 1.500 litre kapasiteli su
tankı bulunan araç, devrilme çubukları ve dört nokta emniyet
kemerli koltukları ile desteklenen ve “yaşam modülü” adı ve-
rilen emniyetli oturma sistemleri ile de dikkat çekiyor. Yaşam
modülü, araç devrilse dahi ölüm ve yaralanma riskini önemli
ölçüde azaltıyor. Çok maksatlı kullanım konsepti çerçevesinde
geliştirilen çöl kamuflajlı askeri itfaiye aracı, tüm bunlara ek
olarak çok kısa bir süre içinde kolayca sökülüp takılabilen çe-
şitli ekipmanlara da sahip.

KADDB’den Test ve 
Değerlendirme Merkezi 
Vurgusu
Ürdün’ün gelişen savunma sanayisinin başrol oyuncusu Kral
Abdullah II Tasarım ve Geliştirme Bürosu (King Abdullah II De-
sign and Development Bureau / KADDB), fuarda sergilediği
ürün ve hizmetleri arasında, silah ve mühimmat ile otomotiv
testlerine yönelik Test ve Değerlendirme Merkezi’ni ön plan çı-
karttı. Merkezde, kara araçlarına yönelik şu test ve ölçümler
yapılabiliyor:
n Genel karakteristikler (kütle, ağırlık merkezi, boyutlar 

ve açılar),
n Araç performansı (Hız, ivmelenme, soğutma testi, frenleme,

yakıt tüketimi ve sürüş),
n Engel aşma,

n Ergonomi (sürüş konforu, gürültü, titreşim ve araç içinden
dış ortamın görünürlüğü),

n Dayanıklılık ve seyir siası,
n Nakledilebilirlik,
n Arıza ve hasar durumlarında aracın kurtarılması ile 

ilgili özellikler ve 
n Bakım yapılabilirlik özellikleri.
KADDB standında, gelecek yıl Mayıs ayında, Ürdün’ün başkenti
Amman’da düzenlenecek olan SOFEX fuarının da tanıtımı yapıldı.

Rolls-Royce’un Gündemi:
Deniz Platformları ve MT30
Rolls-Royce’un fuar gündeminde, hava platformları için geliş-
tirilmiş olan Trent motor ailesinin bir üyesi olan ve deniz plat-
formlarında kullanılan MT30 gaz türbini vardı. Standında
MT30’un ölçekli bir maketini sergileyen firma, MT30 ile Tür-
kiye’nin hava savunma fırkateyni ve lojistik gemisi gibi prog-
ramlarında yer almayı hedefliyor. Halen ABD’nin kıyı muharebe
gemisi LCS ve Kore Cumhuriyeti’nin FFX fırkateynlerinde kul-
lanılan MT30, önümüzdeki yıllarda, ABD’nin DDG 1000 muh-
ripleri ile İngiltere’nin Kraliçe Elizabeth sınıfı uçak gemilerinde
de hizmete girmeye hazırlanıyor. MT30, hem mekanik hem de
elektrikli tahrik uygulamalarında kullanılabiliyor. 36 megavat
gücüyle, Rolls-Royce tarafından dünyanın en güçlü deniz gaz
türbini olarak tanıtılan MT30, gemi üzerinde az alan kaplaması
ve kolay bakım yapılabilmesi ile de dikkat çekiyor. Fuar sırasında
görüştüğümüz Rolls-Royce yetkilileri, Türkiye’nin MT30’u seç-
mesi durumunda, karmaşık ve önemli bir parça olan motor mu-
hafazasının Türkiye’de üretilebileceğini belirttiler. Türkiye’deki
diğer çalışmaları ile ilgili bilgi de veren yetkililer, bir önceki IDEF
sırasında, denizcilik alanında Türkiye ile yürüttükleri hiçbir proje
yokken, 2 senelik süreçte, Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi 
(MOSHIP), Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve Sismik Araştırma
Gemisi projelerinde yer aldıklarına ve 15 milyon avroluk bir iş
hacmine ulaştıklarına dikkat çektiler.
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Eurocopter’den 
Hem Sivil Hem de 
Askeri Alanda 
İş Birliği
IDEF’i, imza töreni, tanıtım faaliyetleri
ve ürünlerini sergileme boyutları ile
etkin olarak kullanan firmalardan birisi
de Eurocopter oldu. Silahlı keşif, ateş
destek ve nakliye gibi görevlerde kulla-
nılabilen hafif sınıftaki helikopter mo-
deli EC635’i fuarın açık alanında
sergileyen firma, fuar sırasında, basın
ile bir kahvaltı toplantısı da düzenledi.
Fuarın Eurocopter açısından en önemli
gelişmesi ise Türk Hava Kurumu
(THK)’na bağlı Gökçen Havacılık ile am-
bulans helikopteri olarak kullanılmak
üzere, 17 adet EC135 helikopterinin alımına dair atılan imza
oldu. THK Gökçen Havacılık, Saran Holding ile birlikte, Sağlık
Bakanlığının hava ambulansı hizmetinin 5 yıl süreyle verilmesi
ile ilgili açtığı ihaleyi kazanmıştı. 8 Mayıs’ta gerçekleştirilen
imza töreni ile duyurulan alım kapsamında, ilk aşamada 5 adet
EC135 helikopteri, Ağustos ayından itibaren hizmet vermeye
başlayacak. Böylece, küresel ambulans helikopteri pazarının
yüzde 25’ine sahip olan ve bu konfigürasyonda yaklaşık 500
adedi teslim edilmiş olan EC135, müşteri portföyüne Türkiye’yi
de katmış oldu. EC135’in askeri sürümü olan EC635 ise fuarda,
mühimmat taşıma istasyonunda ROKETSAN üretimi lazer gü-
dümlü CİRİT füzeleri ile birlikte sergilendi. IDEF’11 sırasında,
ROKETSAN ile CİRİT füzelerinin helikoptere entegrasyonu ve

atış testlerinin gerçekleştirilmesi konu-
sunda bir mutabakat muhtırası imzalayan
Eurocopter, firma yetkililerinin yaptığı
açıklamalara göre, silah entegrasyonunu
gerçekleştiren proje ortaklarının yaşadığı
mali sıkıntıların sona ermesinin ardından,
bu sene içinde atış denemelerini tamam-
lamayı hedefliyor. Basınla yapılan kahvaltı
toplantısında konuşan Eurocopter Satış ve
Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Thomas Hein, firma ve Türkiye
ile ilişkileri hakkında önemli açıklamalar
yaptı. Önce helikopter pazarı ile ilgili de-

ğerlendirmelerini paylaşan Hein, iş modellerine yeni ekle-
nen bir alandan bahsetti. Müşterilerinin simülatör işine
girmelerini talep ettiğini ve kendilerinin de simülatörler ge-
liştirerek ya da kendi simülatörünü geliştirmek isteyen ül-
kelere helikopterin uçuşu ile ilgili bilgileri sağlayarak bu
taleplere cevap verdiğini anlattı. Hein, gelecekte, ürün aile-
lerini genişletmeyi ve mevcut modeller arasında tasarımı
eskiyenleri güncellemeyi planladıklarını; ayrıca bakım ve
onarım konusunda bilişim teknolojilerini daha yoğun olarak
kullanacaklarını da ilettiği bilgilere ekledi. Türkiye’deki ça-
lışmalarına da değinen Hein, Türkiye’deki faaliyetlerinin ta-
rihçesini ve TUSAŞ ile birlikte yaptıkları çalışmaları özetledi.
Askeri helikopterler konusunda ROKETSAN’ın yanı sıra
ASELSAN ile de aviyonik ve elektro-optik cihazlar konu-
sunda iş birliği çalışmaları olduğunu belirten Hein, Türk fir-
maları ile ortaklığın, teknoloji boyutunun yanı sıra Türk
ürünlerinin, ABD kaynaklı ürünler gibi ihracat kısıtlarına tabi

olmaması nedeniyle de kendileri için önemli olduğunu ifade
etti. Hein, özellikle Almanya’nın lazer güdümlü roket talebi-
nin olması durumunda, CİRİT’in, Tiger helikopterine entegre
edilecek sistem adaylarının başında geldiğini de sözlerine
ekledi. Son olarak, daha önce Kore Cumhuriyeti ve Çin ile
ortak helikopter geliştirme çalışmaları gerçekleştiren 
Eurocopter’in, Türkiye’nin Hafif Genel Maksat Helikopteri
Geliştirme (ÖZGÜN) Projesi’ne yaklaşımını sorduğumuz
Hein, Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre bir model belirleyebile-
ceklerini; Kore Cumhuriyeti’nde mevcut bir modelin modi-
fikasyonunu, Çin’de ise yeni bir helikopterin geliştirilmesini
gerçekleştirdiklerini; bugüne kadar Türkiye’de ele aldıkları
projelerle başarılı bir iş birliği yapabileceklerini gösterdik-
lerini söyledi.
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İngiltere’den Güçlü Katılım
İngiliz Ticaret ve Yatırım Kurumu (UKTI) Savunma ve Güvenlik
Teşkilatı (DSO) liderliğinde 20’nin üzerindeki firmasıyla IDEF’te
yer alan İngiltere’nin fuardaki ana temasını, araç ve personel
koruma çözümleri oluşturdu. UKTI DSO İhracat Destek Takımı,
NBC ekipmanlarından el yapımı patlayıcılarla ilgili ekipmanlara
kadar geniş bir yelpazede ürün tanıtımında rol aldılar. Ayrıca
deniz platformlarına yönelik sistemler ve güç çözümleri ile
anayurt güvenliği de vurgu yapılan ürün ve hizmetler arasında
yer aldı. UKTI DSO Başkanı Richard Paniguian, fuar ile ilgili de-
ğerlendirmesinde, Türkiye ile stratejik ilişkilerine vurgu yapa-
rak, Türk ve İngiliz hükümetleri arasında 2011 ve 2012
yıllarında imzalanan mutabakat muhtıraları çerçevesinde, iş
birliklerini arttırmak istediklerini ifade etti. Fuar sırasında 
Jankel ve BAE Systems firmaları, Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.
(NMS) ile mutabakat muhtıraları imzaladılar. Diğer iş birlikleri
çerçevesinde; Thales ve ASELSAN, LMM füze lançeri çözüm-
lerini sergilerken, Amsafe Bridport firması ise Tarian RPG ko-
ruma sistemi ile FNSS PARS 6x6 aracı üzerinde ziyaretçilerin
karşısına çıktı.

Sikorsky,
Sivil ve 
Emniyet 
Pazarlarında
İlerliyor
Sikorsky, fuarda, geçtiğimiz sa-
yıda yer verdiğimiz ve TUSAŞ’ın
yapısal parça alanında “Yılın Te-
darikçisi” ödülünü aldığı törenin
yanı sıra basın açıklamaları ile
de gündeme geldi. Firma tara-
fından 7 Mayıs’ta yapılan açıkla-
mada, WIKING Kale Air firması
ile Türkiye’de, Sikorsky onaylı
Müşteri Servis Merkezi kurul-
ması için bir iş birliği anlaşması
imzalandığı bildirildi. Firmanın
S-76 ürününü destekleyecek
olan merkez, İstanbul’da kuru-
lacak ve Türkiye’nin yanı sıra
Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya
ülkelerine de hizmet verecek.
WIKING Helikopter Service
GmbH firmasının, Kale Air’in
çoğunluk hissesini satın alması
ile oluşan WIKING Kale Air,
JAA/EASA Part-145 sertifikalı
bir merkez olarak, helikopter-
lerin bakımının yanı sıra modi-
fikasyonunda da rol alacak. 
8 Mayıs’ta yapılan açıklamada
ise Sikorsky’nin, Başbakanlık
hizmetinde kullanılacak S-92
helikopterinden ilkini, Emniyet
Genel Müdürlüğüne teslim et-
tiği bildirildi. 2011 yılında imza-
lanan sözleşme, toplamda 
2 adet helikopterin teslim edil-
mesini kapsıyor. İkinci helikop-

terin de bu yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Bir adet S-92
helikopteri, 2005 yılından beri aynı amaçla kullanılıyordu. Bu son
teslimat ile Türkiye’de envanterde bulunan Sikorsky helikopter-
lerinin sayısı da 140’ı aştı. Bunların 100’den fazlası BLACK HAWK
modeli helikopterlerden oluşuyor. Bu sayıyı çok daha arttıracak
olan Genel Maksat Helikopteri Projesi cephesinden de fuar sı-
rasında bir haber geldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
8 Mayıs’ta yapılan açıklamada, T-70i BLACK HAWK helikopter-
lerinin Türkiye’de üretimi için müzakerelerin sonuçlandırılmak
üzere olduğu belirtildi.
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Türkiye’nin önemli projelerinde alt yüklenici olarak yer alan İngiliz firmaları, fuarda, bu özelliklerini öne çıkartan stantlarla yer aldılar.
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Paris Air Show, bu yıl da
hemen hemen tüm
göstergelerde etkile-

yici bir performans sergiledi.
Fuarda, 44 ülkeden, 2011 yı-
lına göre yüzde 4,8’lik artışla,
2.215 kurum ve kuruluş stant
açtı. Toplam 52.000 m2 kapalı
alanda gerçekleştirilen fuara,
30 ülke, ulusal pavyon ile ka-
tıldı. Bunlara ek olarak,
37.000 m2 toplam alana sahip
340 şale de kurum ve kuru-
luşlara hizmet verdi. Fuarda,
25.000 m2’si yapılı olan 43.000
m2’lik açık alanda, toplam
150 hava aracı sergilendi.
Fuarı, havacılık ve savunma
alanlarında çalışan 139.273
profesyonel ziyaretçi, toplam
203.000 kere giriş çıkış yapa-
rak ziyaret etti. Hafta sonu,
halka açık günlerde ise ziya-
retçi sayısı 176.299 olarak
gerçekleşti.
Fransa Başbakanı’nın açılı-
şına katıldığı, ilerleyen gün-
lerde Fransa Devlet Başkanı
ve toplam 11 bakan tarafın-
dan da ziyaret edilen fuarın
konukları arasında, 285 adet
delegasyon yer aldı. Fuarda
102 ülke temsil edildi. Akre-
dite edilen 3100 basın men-
subu fuarı izledi. Fuar, iş
hacmiyle de dikkat çekti. Et-
kinlik boyunca, toplam 1.250
uçağın kesin ve opsiyonel si-
parişini kapsayan sözleşmeler
imzalandı. Bu sözleşmelerin
mali boyutu, yaklaşık 150 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti.

Fuarın Yıldızları
Fuarda en çok konuşulan ko-
nuların başında, hava araçla-
rının yanında belki de akla en
son gelebilecek bir şey; sağa-
nak yağmur vardı. Yağmur,
fuarın başlama anından itiba-
ren defalarca katılımcıları ve

ziyaretçileri ıslatsa da etkin-
liğe ilgiyi azaltamadı.
Fuarın ana konusu ile ilgili yıl-
dızı ise Rusya oldu. Toplam 46
şirketi ile etkinliğe katılan
Rusya; ürünleri, tarzı, şale ve
stantları ile etkileyici bir profil

çizdi. Su-35 (Flanker-E) çok
amaçlı 4++ nesil muharip
uçağı, Yak-130 Mitten muha-
rip eğitim uçağı ve Ka-52
Hokum B taarruz helikopteri,
fuara renk katan hava araçları
oldu. Sukhoi tarafından tasa-

rımı yapılan, Komsomolsk-
on-Amur Aircraft Production
Association (KnAAPO) tarafın-
dan üretilen tek pilotlu ve çift
motorlu Su-35, gösteri uçuşu
sırasında sergilediği ve yıllar-
dır her havacıyı etkileyen 
"Frolov Chakra" ve "Pugachev's
Cobra" manevraları ile katı-
lımcılara görsel bir şölen
sundu. Uçak kadar, pilotu
Sergei Bogdan da ilgi çekti.
2011 yılında "Rusya Federa-
yonu Kahramanı" ilan edilen
Bogdan, aynı zamanda, Rus-
ya’nın yeni nesil muharip jet
uçağı T-50’nin de test pilotlu-
ğunu yapıyor. Bölgesel uçak
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Havacılığın Nabzı
Paris’te Tutuldu

İlk olarak düzenlendiği 1909 yılından bu yana, gelişerek
uluslararası bir nitelik kazanan ve havacılık tarihinde 
kilometre taşı olmuş çeşitli olaylara ev sahipliği yapan 
Paris Air Show, 17-23 Haziran tarihleri arasında, 50. kez 
kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, dünya havacılık 
pazarının nabzını tutmak isteyenlere önemli ipuçları verdi.
Can EREL / c.erel@savunmahaber.com
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pazarında da iddialı olan
Rusya, bu alandaki ürün ve
hizmetlerinde Batılılaşan çiz-
gisi ile dikkat çekti.

Fuarın Sürprizi
Fuarın sürpriz gelişmesi,
ABD silahlı kuvvetlerinin ve
savunma sanayisinin zayıf ka-
tılımı oldu. Geçtiğimiz yıl-
larda, fuara statik alanda
sergilenen ve hava gösterileri
yapan çok sayıda muharip
uçak ile katılan ABD, başta
bütçe kesintileri olmak üzere,
çeşitli nedenlerle bu yıl,
hemen hemen hiçbir varlık
göstermedi. Uçuş gösterisi
yapan muharip bir ABD uçağı
olmadığı gibi, çeşitli ihale-
lerde yarışmakta olan F-35,
F-15, F-16, F-18, C-17 ve 
C-130J gibi uçaklar da statik
olarak sergilenmedi. Sa-
vunma sanayisi cephesinde,
ABD’li firmalar, küçülen stant
ve şaleleri ile dikkat çekti.
Tüm bu gelişmelere rağmen,
çeşitli yabancı sektör yayınla-
rında, ABD’li şirketlerin,
hedef ihracat pazarları ile il-
gili önemli görüşmeler ger-
çekleştirdiğine dair haberler
de yer aldı.
ABD gibi Türkiye de zayıf bir
katılım ile boy gösterdi. Milli
katılımın gerçekleşmediği fu-
arda, Türk Havacılık Sana-
yisi’nin önde gelen oyuncuları,
TUSAŞ ve TEI’nin yanı sıra
Uygur Ltd. Şti ve Gür Metal fir-
maları stant açtılar. Bu katı-
lımla Türkiye, dünyanın
başlıca havacılık fuarlarının
bir tanesinde, en zayıf katılımı
gösteren ülkelerden birisi
oldu. Bu durumun, özellikle
2023 ihracat hedefleri ara-

sında, 10 milyar dolar ile aslan
payına sahip sivil havacılık
sektörü açısından ne anlama
geldiği, önümüzdeki dönemde
tartışılacak konular arasında
yer alacak gibi görünüyor.
Genel fuar değerlendirmeleri
kapsamında, son olarak basın
ile ilgili bir parantez de açmak
gerekir. Fuar; basın merkezi
ve bu merkezde basın men-
suplarına sağlanan kolaylık-
lar; basın kuruluşlarına
sağlanan stant mekânları ve
yerleri ve ulusal basın kuru-
luşlarından yararlanma yön-
temleri ile incelenmesi ve
örnek alınması gereken uygu-
lamalarıyla dikkat çekti. Fuar
organizasyonu bu yıl, basın ku-
ruluşları için, telif hakkı koru-
ması olmayan, ücretsiz video
ve fotoğraf hizmeti de sundu.

TUSAŞ 
Sivil Havacılıkta 
Konumunu 
Güçlendiriyor
Sivil havacılıkta yolcu uçağı
üreten büyük firmalara parça
ve bileşen üretmenin bir
adım ötesi, ilgili parça ya da
bileşenin tek kaynak üreticisi
haline gelmek olarak öne çı-

kıyor. TUSAŞ, fuar sırasında,
17 Haziran’da imzaladığı söz-
leşme ile Airbus A330-200 ve
A330-300 uçaklarının istika-
met dümeninin tek üreticisi
konumuna geldi. Airbus 
firmasının açtığı ihalenin
TUSAŞ tarafından kazanıl-
ması sonrasında atılan imza
kapsamında TUSAŞ, A330
platformunun ömrü boyunca,
istikamet dümenini tek kay-
nak olarak üretecek. Airbus
A330 istikamet dümeni üre-
timi; Airbus A350 XWB uçak-
ları kanatçıkları da dâhil
olmak üzere çeşitli ticari ve
askeri uçakların kontrol yü-
zeylerinin üretildiği TUSAŞ’ın
Ankara’daki tesislerinde ger-
çekleştirilecek.

Gür Metal, Fuarın 
Kazananları Arasında
Yer Aldı
Hassas döküm konusunda
1990 yılından beri çalışan,
Türkiye’de uluslararası 
NADCAP belgesine sahip tek
hassas döküm kuruluşu olan
ve uzun yıllardır havacılık ve
savunma sektörlerine hizmet
veren Gür Metal, 2011 yılında
gerçekleştirilen Paris Air
Show’un ardından, fuara
ikinci kez katılım gerçekleş-
tirdi. Fuara, Avrupa ve Ame-
rika’nın önde gelen havacılık
firmalarıyla irtibatını geliştir-
mek ve portföyündeki mevcut
havacılık müşterilerinin tepe
yönetimleriyle özel bir or-
tamda bir araya gelmek
amaçlarıyla katılan firma;
Boeing, Airbus ve Eurocopter
hava araçlarının yakıt sistem-
leri, aydınlatma sistemleri ve
iniş takımları gibi ihtiyaçla-
rına yönelik hassas dökü-
münü gerçekleştirdiği
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alüminyum, paslanmaz çelik,
17-4 PH, stellitler ve diğer
farklı alaşımlardan mamul
parçaların bir bölümünü
standında sergiledi. Gür Me-
tal’in titanyum malzeme has-
sas dökümüne de yatırımını
başlatmış olması, gerek Av-
rupa gerekse Amerika’daki
havacılık kurumları tarafın-
dan ilgiyle karşılandı. Fuar
sonrasında aldığımız bilgilere
göre, fuarın ardından henüz
birkaç hafta geçmiş olmasına
rağmen, fuar sırasında te-
maslarda bulunulan bazı fir-
maların yetkili ekipleri, Gür
Metal tesislerini ziyaret et-
meye başladılar.

GÖKTÜRK-1 Uzaya
Vega ile Çıkacak
Fuarda, Türkiye’yi yakından
ilgilendiren bir imza da 
Arianespace ve Telespazio
arasında, 18 Haziran’da,
GÖKTÜRK-1 uydusunun,
2015 yılında, Vega roketi ile
fırlatılmasını konu alan söz-
leşme için atıldı. Fırlatma sı-
rasında, 1.100 kg ağırlığa
sahip olacak GÖKTÜRK-1,
Vega tarafından, yaklaşık 
700 km irtifada, güneş eşza-
manlı yörüngeye oturtulacak.

Fırlatma, Fransız Guyana-
sı’nda bulunun Guyana Uzay
Merkezi’nden gerçekleştiri-
lecek. İmzalanan sözleşme,
Arianespace’in yıl başından
beri tüm fırlatma araçları için
imzaladığı 9.; Vega için imza-
ladığı 2. fırlatma sözleşmesi
oldu. Sözleşme, aynı za-
manda, yeni bir hafif fırlatma
sistemi olan Vega ile ilgili im-
zalanan 4. sözleşme olma
özelliğini de taşıyor.

Türkiye’nin Sikorsky
Filosuna, Alp Teknik
Havacılık Desteği
Sikorsky’nin satış sonrası hiz-
met kolu olan Sikorsky Aeros-
pace Services (SAS), fuarda,
Alp Teknik Havacılık A.Ş. ile
yedek parça dağıtımını kapsa-
yan bir sözleşme imzaladığını
duyurdu. 17 Haziran’da yapılan
açıklamada, Alp Havacılık’ın
alt kolu olarak faaliyet göste-
ren Alp Teknik Havacılık’ın,

Türkiye’de silahlı kuvvetler ve
devlet kurumlarında hizmet
gören helikopter ve sabit ka-
natlı uçakların yedek parçala-
rının ülkede depolanmasını ve
ihtiyaç duyulan noktalara da-
ğıtılmasını gerçekleştireceği
belirtildi. Atılan imza ile ilgili
değerlendirmelerini ileten
SAS Başkanı David Adler, sık-
lıkla ihtiyaç duyulan parçaların
yerel envanterinin tutulması-
nın, Türkiye’deki helikopterlerin
göreve hazırlık oranlarını yük-
selteceğini vurguladı. Adler,
sözleşmenin, Sikorsky’nin
görev ekipmanı alt kolu Life-
Port’un; zırh koruması, sıhhi
tahliye ve çok önemli kişileri
taşıyan helikopterlerin kabin-
lerine yönelik çözümleri de
dâhil olmak üzere tüm ürün
portföyünü kapsadığını da söz-
lerine ekledi. Türkiye’nin en-
vanterinde sayıları 120’yi aşan
BLACK HAWK ve SEAHAWK
helikopterleri ile S-92 heli-
kopterlerinden oluşan bir filo
bulunuyor. Bu sayının daha
da artmasını sağlayacak
Genel Maksat Helikopteri
Projesi kapsamında Sikorsky
ile yürütülen sözleşme gö-
rüşmeleri ise halen devam
ediyor.

ÖZEL HABER
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1. Giriş
Günümüzde, gerek bir ha-
berleşme ağındaki kullanıcı
sayısının gerekse noktadan
noktaya iletimde gönderil-
mek istenen veri miktarının
artması, iletişim kanalından,
olabildiğince yüksek hızda
veri aktarımı yapılmasını ge-
rektirmektedir. Örneğin, bir
baz istasyonu ve bu baz istas-
yonunu kullanan mobil istas-
yonlardan (kullanıcılardan)
oluşan bir GSM haberleşme
ağını göz önüne alırsak, baz
istasyonunun azami veri ak-
tarım hızı ne olursa olsun,
birden fazla kullanıcı bu baz
istasyonunu kullandığında,
veri hızı bu kullanıcılar ara-
sında paylaşılır ve böylece
kullanıcı başına etkin veri hızı
düşer. Bir başka örnek ola-
rak, uydu-yer istasyonu arası
haberleşme verilebilir. Nok-
tadan noktaya yapılan bu 
haberleşme için, yer istasyo-
nunu günün sadece belirli
vakitlerinde sınırlı sürede
gören bir “alçak dünya yö-
rüngesi” (Low Earth Orbit /
LEO) uydusunun veri aktarı-
mını göz önüne alalım. Eğer
uydunun veri aktarım hızının
çok büyük olduğunu düşü-
nürsek, yer istasyonu ile
temas kurduğu sınırlı süre-
lerde olabildiğince çok mik-
tarda veri aktarımı olanağına
sahip olacaktır. Bu da uydu-
nun daha fazla gözlem bilgisi
toplamasını sağlayacaktır.
Her iki örnekte de yapılması
gereken, azami veri aktarım
hızını olabildiğince arttır-
maktır. Bu durum, düzenle-
meye ve lisansa tabi RF
spektrumunda, ilgili haber-
leşmeye ayrılan kanalın ve-
rimli kullanılması açısından
çok önemlidir.
İletişim kuramında, iletişim
için yüksek frekanslı işaret-
lerin kullanılması, saniyede
iletilecek veri miktarını belir-
ten kanal sığasını arttıran en
önemli etkendir. Günü-
müzde, veri aktarımı yapılan
klasik kablosuz haberleşme
türleri, en çok 40 GHz’e
kadar olan frekansları kap-

sayan ve radyo frekansı (RF)
olarak adlandırılan frekans-
ları kullanmaktadır. Bunlar-
dan en bilinenleri, GSM
(800-900-1900 MHz), Blueto-
oth ve kablosuz modemler
(2,4 GHz), uydu haberleşmesi
(1-40 GHz) olarak verilebilir.
GSM haberleşmesinde veri
hızı, baz istasyonundan gön-
deride 14,4 Mbps; mobil is-
tasyonlardan gönderide 
5,8 Mbps olmaktadır. Kablo-
suz modemler ile 150 Mbps
(IEEE 802.11n) veri hızlarına
ulaşmak mümkündür. Uydu ha-
berleşmesinde ise 10 GHz’den
büyük frekanslardaki elek-
tromanyetik dalgaların yayı-
lımının, özellikle yağmurdan
etkilenmesi nedeniyle 10-100
Mbps veri hızları elde edile-
bilmekte; çoğullama yön-
temleri ile bu hız, 400 Mbps
mertebelerine kadar arttırı-
labilmektedir [1].
RF haberleşme teknolojisi,
daha hızlı veri iletimi için ile-
tişim frekansını arttırmak ye-
rine; değişik modülasyon

teknikleri, çoğullama ve kod-
lama yöntemleri ile kanal sı-
ğasını arttırma yolunda yapılan
araştırmalar ile ilerlemekte-
dir. Özellikle “ortogonal 
frekans bölmeli çoğulla-
ma” (Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing / OFDM)
tekniğinin, IEEE 802.11ac
standardı olarak (WiMAX ola-
rak da bilinmektedir) teoride
1 Gbps veri hızı sağlayabile-
ceği gösterilmiş olup, uygu-
lamada 40 Mbps veri hızı
sağlanmıştır.
KOH veya literatürde geçen
bir diğer ismi ile Serbest-
Uzay Optik Haberleşme
(Free-Space Optical Com-
munications / FSOC), te-
melde ışık kaynakları ve ışık
algılayıcıları kullanılarak
gerçekleştirilen haberleşme
olarak tanımlanabilir. KOH
teknolojisi, radyo frekansla-
rından çok daha büyük olan
(1014 Hz’in üstü) frekanslara
karşı gelen ultraviyole dalga
boylarından (200 nm) başla-
yarak, sırasıyla; görünür

(450-760 nm), yakın kızılötesi
(760 nm-1,5 µm), orta kızıl
ötesi (1,5 µm -5,6 µm) ve
uzak kızıl ötesi (5,6 µm -12
µm) dalga boylarındaki ışığı
kullanmaktadır. Bir başka
deyişle optik haberleşme ile
sağlanabilen veri hızları, ışık
dalga boylarına karşı düşen
yüksek frekansların kulla-
nımı ile Gbps mertebelerine
çıkarılabilmektedir. Bunun
yanında, optik haberleş-
mede sıkça kullanılan
“dalga boyu bölmeli çok-
lama” (Wavelength-Division
Multiplexing  / WDM) tekniği
ile çok daha yüksek hızlara çıkı-
labileceği, hem teorik hem de
pratik olarak gösterilmiştir [2].
Günümüzde kullanıcıların
kablosuz haberleşmeden is-
tedikleri en önemli paramet-
renin veri hızı olduğu açıktır.
KOH’nin veri hızındaki bu
avantajını burada vurguladık-
tan sonra, bundan sonraki
bölümlerde, bu teknoloji ile
ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve-
rilecektir.
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En Hızlı Haberleşme: 
Kablosuz Optik
Bu makalede; elektronik, malzeme ve lazer teknolojilerinde
son yıllarda yaşanan gelişme ve ilerlemeler ile geleneksel
haberleşme tekniklerinin en önemli alternatifi olan 
kablosuz optik haberleşme (KOH) hakkında bilgi verilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla içerik olarak, KOH’nin kısa 
tarihçesini, tekniğini, avantaj ve dezavantajlarını, geleneksel
haberleşme teknikleri ile karşılaştırılmasını, dünyada ve 
ülkemizdeki kullanımını ve gelecekte gelmesi beklenen 
durumu ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. KOH teknolojisi 
konusunda, 1998 yılından beri çalışmalar yürüten TÜBİTAK
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi (BİLGEM)’nin, bu konuda gerçekleştirdiği ve 
gerçekleştirmeyi düşündüğü proje / cihazlar da yazının 
kapsamı içindedir.
Dr. Selami ŞAHİN* / selami.sahin@tubitak.gov.tr
*TÜBİTAK BİLGEM Optik Haberleşme ve Kızılötesi Sistemler Birimi Uzman Araştırmacı
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2. Tarihçe
Işık kaynağı kullanılarak yapı-
lan ilk haberleşme, 1880 yı-
lında Alexander Graham Bell
tarafından gerçekleştirilmiş
olup, kaynak olarak Güneş
ışığı kullanılmıştır. Fotofon
olarak adlandırılan bu buluşta,
güneş ışığı, aynalar yardımıyla
ses ile titreşen bir diyafram
üzerine düşürülmüş; orta-
sında sese duyarlı bir selen-
yum hücresi olan, parabolik
bir reflektöre gönderilmiştir.
Bu yolla yaklaşık 200 m mesa-
fede optik ses iletimi yapılabil-
miştir [3].
KOH’nin gelişimi, 1960’ta laze-
rin bulunması ile başlamıştır.
1960’lı, hatta 1990’lı yıllara
kadar optik haberleşmenin ge-
lişme gösterememesinin bir
diğer nedeni de 1900’lü yılların
başında gelişmeye başlayan
RF haberleşmenin gereksi-
nimlere yeteri kadar cevap ve-
rebilmesidir. 1962’de GaAs
LED kullanılarak, MIT Lincoln
Laboratuvarı araştırmacıları,
yaklaşık 48 km mesafede 
TV işaretlerini iletmişlerdir.
1963 yılının Mayıs ayındaki bir
denemede, He-Ne Lazer ile TV
işaretlerinin iletimi, North
American Aviation şirketi tara-
fından Panamint Sırtları ile San
Gabriel dağları arasında ger-
çekleştirilmiştir. 1970 yılında
ise Japon Nippon Elektrik şir-
ketinin 0,6328 µm dalga bo-
yunda He-Ne Lazer ile aynı
anda iki yönlü (full-duplex)
optik haberleşmeyi gerçekleş-
tirdiği bir deneme kayıtlar al-
tına alınmıştır [4].

1970’li yıllarla birlikte, Ameri-
kan Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi (National Aeronautics
and Space Administration /
NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı
(European Space Agency  /
ESA) programlarına alınan
KOH’nin, derin uzay (deep
space) denilen uydular arası
haberleşmede kullanımı ön-
görülmüş ve son on yılda, bu
artık gerçekleştirilmiştir. ESA,
1990’lı yıllarda başlattığı SILEX
(Semiconductor laser Inter-
satellite Link Experiment / Yarı
iletken Lazer Uydular Arası
Link Deneyi) projesi ile 
ARTEMIS ve SPOT-4 uyduları
arasında optik iletişim, 2001
yılında gerçekleştirilmiştir.
Aynı yıl, ARTEMIS ile yer istas-
yonu arasında da optik iletişim
sağlanmıştır [5].
Günümüzde, özellikle yüksek
çözünürlüklü hiperspektral
görüntüleyici (HSI) bulunan
gözlem uydularında elde edi-
len verinin büyüklüğü, iletişi-
min optik olarak yapılmasını
gerektirmekte ve optik termi-

naller uydulara yerleştiril-
mektedir. 1970’li yıllardan
1990’lı yıllara kadar, bir son-
raki bölümde anlatılacak de-
zavantajları nedeniyle bir
bocalama dönemi geçirmiş
olan KOH, optoelektronik mal-
zeme ve lazer teknolojilerin-
deki gelişmelerin yeterli
düzeyde olması nedeniyle bir-
çok kuruluş ve araştırmacı ta-
rafından yeniden gündeme
alınmıştır. KOH’nin tarihçesi,
liste halinde Tablo 1’de veril-
mektedir [1],[4].

3. Yöntem
KOH, tekniğinde, geleneksel
RF haberleşme ile benzer
yöntemleri kullanabildiği gibi
çok farklı yöntemler de kul-
lanmaktadır. Genel olarak, ve-
rici kaynağı ve alıcı
sezimcisinin farklı olması ile
RF haberleşmeden ayrılmak-
tadır. Ayrıca, KOH’de yapılan
işaret modülasyonundan çok,
güç yoğunluğu modülasyonu-
dur. KOH, verici ve alıcı blok
diyagramları temel olarak

Şekil 1’de verilmektedir. Şekil-
den görüldüğü gibi, vericide
modülatör; alıcıda ise demo-
dülatöre kadar (modülatör ve
demodülatör dâhil) olan blok-
lar, aslında klasik haberleşme
blokları ile benzerdir. Kaynak
sürücüsü ile alıcı ön kuvvet-
lendirici ise kullanılan ışık kay-
nağı ve algılayıcı ile birlikte
iletim ortamı karakteristikleri
göz önüne alınarak değerlen-
dirilmelidir. KOH’de kullanılan
modülasyon teknikleri ise RF
haberleşmedekiler ile aynı ol-
makla birlikte, daha önce de
değinilen güç (ışık yoğunluğu)
modülasyonu temelli değer-
lendirilmektedir [6]. Bu kap-
samda, en çok kullanılan
modülasyon tipi Yoğunluk Mo-
dülasyonu (Intensity Modula-
tion)’dur.
Son yıllardaki gelişmelerle
birlikte, yüksek hızda çalışan
harici modülatörlerin kulla-
nımı, KOH’de veri hızını, 10
Gbps mertebelerine çıkar-
maktadır. KOH’de temel pren-
sip, verici ve alıcı birimler
arasında doğrudan görüşün
(Line of Sight / LoS) olmasıdır.
Dış ortam haberleşmesinde
tercih edilen bu yöntemin ak-
sine, iç ortam (örneğin oda
içinde) haberleşmesinde, ve-
rici ve alıcı arasında karşılıklı
yönlendirmenin olmadığı (sa-
çılmış veya yayılmış ışıklı) yön-
temler de tercih edilebilmekte
ve böylece gezginlik (mobility)
sağlanabilmektedir. Doğrudan
görüşün sağlanabilmesi için
ise literatürde Algılama, Takip
ve Yönlendirme (Acquisition,
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Tarih Gelişme

M.Ö. 800 Ateş ile haberleşme – Eski Yunan ve Roma

1790’lar Optik Telgraf – Claude Chappe
1880 Fotofon – Alexander Graham Bell, ABD

1960 Lazer

1970’ler Güvenli askeri haberleşmede kullanımı

1979 İç ortam KOH – F.R.Gfeller ve G.Bapst

1993 IR veri haberleşmesi standardı – IrDA

2003 Görünür Işık Haberleşme Konsorsiyumu – Japonya

2008 Ev ağları için küresel standart – OMEGA projesi (EU)

2009 IEEE 802.15.7 – Görünür ışık haberleşme standardı

Tablo 1 : Tarihsel gelişmeler

Şekil 1 : Temel verici 
ve alıcı yapıları
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Tracking ve Pointing / ATP)
olarak adlandırılan bir yön-
lendirme sistemine gereksi-
nim duyulmaktadır. Bu
yönlendirme sistemlerinin
hassasiyetleri, uydular arası
ya da uydu-yer arası optik
haberleşme gibi mesafenin
çok fazla olduğu durum-
larda, mikroradyanlar mer-
tebesinde olmalıdır [7].
Harici modülatör, yönlen-
dirme sistemi ve tümleşik
alıcı verici optiği kullanıl-
ması durumunda, bir KOH
sisteminin bileşenleri Şekil
2’de verilmektedir.

4. Avantaj 
ve Dezavantajları
KOH’un geniş kullanım ala-
nına sahip olmasını sağlayan
önemli avantajları şunlardır:
n Yönlendirilmiş lazer 

huzmesi ile iletişim 
sağlandığından, yüksek 
güvenlikli haberleşme 
olanağı sunmaktadır. 
İletişim, gönderilen lazerin
huzme konisi içinde 
kalmakta ve tespit 
edilmesi, karıştırılması ve
dinlenilebilmesi hemen
hemen çok zor olan bir 
iletişim tesis edilebilmekte
ve bilgi güvenliği doğrudan
sağlanabilmektedir.

n Görünmez ışık dalga 
boyu kullanıldığında, 
haberleşmenin (ışık 
kaynağının) tespiti ve 
dinlenebilmesi, hemen
hemen mümkün değildir.

n Saçılma yapmamaktadır.
Radyasyon yapmadığından
sağlığa zarar vermez.

n Elektromanyetik girişime
(EMI) ve karıştırmaya 
(jamming) son derece 

dayanıklıdır. Elektronik
susma (EMCON) gerektiren
elektronik harp (EH) 
ortamlarında kullanılabilir.

n Frekans tahsisi, lisans ve
bunlarla ilgili maliyetleri
gerektirmez.

n Kurulumu oldukça 
kolaydır. Yol kazımı, 
tekrar asfaltlama ve 
bunlarla ilgili maliyetleri
gerektirmez.

n Çok geniş kullanım bant
genişliği bulunmaktadır
(1014 Hz’den büyük). 
Bu nedenle gerek kullanıcı
sayısının gerekse aktarılmak
istenen veri miktarının 
artması ile oluşan geniş
bant iletişim gereksinimini
karşılayacak bir teknoloji
olarak görülmektedir.

n Bu teknolojiyi kullanan 
cihazlar, veri hızı avantajının

yanında, boyut, ağırlık 
ve güç (literatürde “Size,
Weight and Power / SWAP”
olarak tanımlanan 
performans göstergesi) 
gereksinimi olarak, aynı
başarımı sağlayan RF 
cihazlara göre daha 
avantajlıdır. Örneğin uydu
haberleşmesinde aynı 
performansı sağlayan bir
optik terminal teleskobunun,
RF antenlerinden boyut
olarak 10 kat daha küçük
olduğu ve ağırlığın ve 
boyutun önemli olduğu 
uydularda çok önemli
avantaj sağlayacağı 
gösterilmiştir.

Bunlarla birlikte, araştırma-
cıların uzun yıllardan beri ve
günümüzde de üzerinde ça-
lıştıkları dezavantajları da
bulunmaktadır:

n Dış ortamda, verici ile 
alıcının birbirini görmesi
(LoS) gerekmektedir.

n Atmosfer, içerdiği element
ve moleküller nedeniyle,
ışık dalgası üzerinde 
bozucu etki oluşturmakta
ve link mesafesini 
sınırlandırmaktadır.

n Uzay ya da hareketli 
platformlarda kullanımı 
sırasında, yüksek 
doğruluklu yönlendirme,
hizalama ve dengeleme
sistemlerine gereksinim
duymaktadır.

n Hava koşullarından 
etkilenmektedir. Özellikle
yoğun siste link mesafesi
oldukça düşmektedir.

Bunlardan ilki, işin doğası ge-
reği lazerin yönlendirilmesi
sonucu ortaya çıkan bir deza-
vantaj olarak görülse de yine

Özellik KOH RF

Uydu Boyutu Küçük ve orta ölçekli uydular Büyük ölçekli uydular

Uydu Anteni 10 cm - 30 cm 3 m-5 m
Veri Hızı 1 Gbps - 10 Gbps 200 Mbps - 800 Mbps

Çözünürlük Çok yüksek çözünürlük Yüksek çözünürlük

Hizmet Kalitesi Güvenli Düşük güvenlikli

İletişim Bandı Geniş ve kısıtsız optik spektrum (THz) Kısıtlı RF spektrumu (MHz)

EMI Başarımı Hiç etkilenmez Büyük oranda etkilenir
Karıştırılma Olanaklı değil Çok olanaklı

Kanal Etkisi Atmosferik türbülans Çok yollu sönümleme

Lisans Gerekmez Gerekli

Yerleşim Hizalama gerekli – LoS Non-LoS veya LoS
Maliyet Düşük Yüksek

Karmaşıklık Düşük Yüksek

Güç Gereksinimi Düşük Yüksek

İşaret Zayıflaması(Yol Kaybı) Çok yoğun sis veya yoğun kar: 30-350 dB/km UMTS-GSM (UHF)
Açık hava: 0,2 dB/km Açık hava
Arazi: 3 dB/km 110-140 dB@1km

150-190 dB@10km

En Çok Etkilendiği Hava Koşulu Sis Yağmur

Tablo 2 : KOH ve RF haberleşmenin karşılaştırılması.

Şekil 2 : Temel verici 
ve alıcı yapıları
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doğasında bilgi güvenliğini
sağlayıcı bir avantaj olarak da
görülebilir. Kaldı ki kullanıla-
bilecek yüksek hassasiyetli
ATP sistemleri ile bu dezavan-
tajın üstesinden gelinebilir ve
gelinmektedir.
İkinci madde ise bir dezavan-
tajdan ziyade, iletim ortamının
etkisi üzerinedir ki; tüm haber-
leşme tekniklerinde böyle bir
bozucu etki bulunmaktadır [8].
Araştırmacılar, atmosferin bo-
zucu etkilerini incelemek
üzere, atmosfer modellemesi
ve modülasyon tekniklerinin
modellenen atmosfer üzerin-
deki başarımlarına ilişkin çok
fazla sayıda araştırma yapmış-
lardır. Bunların sonucunda or-
taya konmuştur ki, KOH gibi
yönlendirilmiş haberleşmede,
RF haberleşmedeki gibi çok
yollu sönümleme (RF’nin sa-
çılma özelliğinden dolayı alıcıya
gönderilen işaretin birden fazla
örneğinin faz farkları olacak bi-
çimde gelmesi ve işaretin zayıf-
laması) oluşmamaktadır.
Üçüncü madde ise verici ve
alıcı birimlerin birbirini gör-
mesi için hareketli platform-
larda, dengeli yönlendirme
sisteminin kullanımı ile ilgili-
dir. Otomatik kontrol sistem-
leri, sensör sistemleri ve hızlı
işaret işleyici tümdevrelerin
gelişmesi ile bahsedilen yön-
lendirme sistemleri yapılabil-
mektedir. Böyle bir dengeli
yönlendirme sistemi, TÜBİTAK
BİLGEM Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
(UEKAE) altında Optik Haber-
leşme ve Kızılötesi Sistemler
(OpHaKS)  biriminde prototip
olarak yapılmıştır.
Araştırmacıların, optik link
mesafesini daha da arttırmak

ve linkin bağlı kalma oranını
daha da yükseltmek için çalış-
malarını yoğunlaştırdıkları ko-
nuların başında, dördüncü
maddede bahsedilen yoğun
siste KOH performansının iyi-
leştirilmesi gelmektedir.
Bunun için adaptif optik çö-
zümler, işaret işleme ve hata
düzeltme algoritmalarının iyi-
leştirilmesi gibi alternatifler
geliştirilmektedir [9].

5. Diğer Haberleşme
Teknikleri ile 
Karşılaştırılması
Günümüzde birbirleri ile ha-
berleşmek isteyen kullanıcı
sayısının artması, kanal sığası
talebini de önemli ölçüde art-
tırmıştır. Kablosuz RF ile yük-
sek çözünürlüklü (HD) TV
iletiminde 4-20 Mbps’lık bir
kanal sığasına gereksinim
duyulurken, kablolu bilgisa-
yar ağlarında, 100 Mbps’lık bir
hıza ulaşılmıştır. RF haber-
leşme ile KOH’nin çeşitli
özelliklerinin karşılaştır-
ması, Tablo 2’de verilmekte-
dir [1], [5], [12].
1990’lı yıllarda, fiberoptik
kablo iletiminin ivme kazan-
ması ile 1,5 μm civarında ışık
kaynakları kullanılarak ger-
çeklenen haberleşmede ise
100 Mbps-1 Gbps veri hızlarına
ulaşılmıştır. Ancak, fiberoptik
haberleşmenin hem altyapı
(yol kazısı, tekrar asfaltlama)
maliyeti hem de yerleşim böl-
gesinin kablo döşemeye uygun
olmaması nedeniyle son kul-
lanıcıya ulaşımdaki zorluklar
gibi dezavantajları bulunmak-
tadır.
Önemli bir husus da haber-
leşme tekniklerinin birbirleri-
nin yerine değil, birlikte

kullanılması gerektiğidir. Bu
nedenle, karma KOH/RF sis-
temleri üzerinde birçok araş-
tırmacı çalışmaktadır ve bazı
firmaların ürünleri bulunmak-
tadır. Buradaki amaç, her iki
sistemin birbirlerini tamamla-
yıcı özelliklerinin birlikte kul-
lanılmasıdır [10], [11]. Örneğin,
yüksek hızda haberleşme is-
tendiğinde KOH, sis nedeniyle
link mesafesinin azalması du-
rumunda RF kullanılabilir.

6. Dünya’da ve 
Türkiye’de 
KOH Cihazları
KOH alanında faaliyet göste-
ren firmalar araştırıldığında,
ortaya çıkan uzun listenin bir
bölümü, Tablo 3’te verilmiştir.
Bu firmaların bir kısmı üretici;
bir kısmı ise bu ürünleri kulla-
narak çözüm üreten firmalar-
dır. Bu üreticilerin bir kısmı
diğerlerine göre daha ön plana
çıkmaktadırlar. Bunlar ara-
sında AirFiber Inc., LightPointe
Communications Inc., MRV
Communications Inc. ve Tera-
beam Corp. sayılabilir. Bu fir-

maların birçoğu, iki bina ara-
sında optik veri hattı oluştur-
mak için “son kilometre
bağlantısı” olarak kullanılan
cihazların üreticileridir. Bu ci-
hazlardan bazılarının görsel-
leri Şekil 3’te verilmektedir.
Ülkemizde ise lazer teknolojisi
ile optik olarak yeterli bilgi bi-
rikimi olmasına rağmen, bu
teknolojileri kullanan KOH
teknolojisi istenen ilgiyi pek
yakalayamamıştır. Lazer tek-
nolojisi daha çok tıp, metal 
işleme vb. uygulama alanla-
rında kullanılmış; optik ise gö-
rüntüleme ağırlıklı elektronik
uygulamalarda kendine yer
bulmuştur. Yapılan araştırma-
lar ve incelenen tezler sonu-
cunda, ülkemizde bu teknoloji
ile son bir kaç yılda akademik
olarak ilgilenilmeye başlandığı
görülmüştür. Konu ile ilgili
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
kütüphanesinde yer alan tez-
ler, iki elin parmaklarını geç-
meyecek sayıdadır. Aynı
şekilde, konu ile ilgilenen üni-
versitelerdeki öğretim üyesi
sayısı da yok denecek kadar
azdır.

7. TÜBİTAK 
BİLGEM’deki 
KOH Cihazları
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin
OpHaKS birimi, 1998 yılından
beri, KOH alanında, ülkemizin
dışa bağımlılığını azaltmak
amacıyla kamu kurumlarımı-
zın gereksinim duyduğu stra-
tejik ve kritik öneme sahip
güvenli, milli ve özgün cihazları
ve sistemleri Ar-Ge yoluyla ge-
liştirmek ve bu konularda alt-
yapı ve bilgi birikimi sağlamak
üzere faaliyetlerini sürdür-
mektedir. 

• AirFiber Inc.
• Alcatel SA
• Cablefree Solutions Ltd.
• Canon Inc.
• Dominion Lasercom Inc.
• fSona Communications Corp.
• iRLan Ltd.
• LaserBit Communications Corp.
• LightPointe Communications Inc 
• Mostcom Ltd.
• MRV Communications Inc.
• Omnilux Inc.
• Quantum Beam Ltd.
• Sunflower Technologies Ltd.
• Terabeam Corp.
• Torey Pine Logic...

Tablo 3 : Dünya’da KOH 
ile ilgilenen firmalar

Şekil 3 : Firmaların ürettiği KOH cihazlarından bazıları





Birimin geliştirdiği KOH cihaz-
ları ile ilgili cihazlar ilerleyen
alt başlıklarda tanıtılmaktadır.

7.1. OLVAC 
OLVAC (Optik Link Veri Akta-
rım Cihazı), hiç bir altyapı ge-
rektirmeden iletişim ortamı
olarak atmosferi kullanarak,
iki yönlü haberleşmeyi sadece
birbirini gören iki nokta ara-
sında tesis etmekte ve böylece
güvenli, dış unsurlar tarafın-
dan dinlenemeyen ve kestiri-
lemeyen veri haberleşme
olanağını, ışık kaynakları ara-
cılığıyla sağlamaktadır. Avan-
tajları şöyle sıralanabilir:
n Kolay kurulum ve kullanım, 
n Frekans tahsisi ve izin 

(ve maliyeti) gerektirmemesi,
n İki yönlü iletişime olanak

sağlaması,
n Yol kazımı ve kablolama 

(ve maliyeti) gerektirmemesi,
n EM ve RF karıştırmaya 

dayanıklı olması, 
n İletişimin varlığının tespit

edilmesinin ve dinlenmesinin
hemen hemen imkânsız 
olması ve

n Pencere arkasından 
çalışabilmesi.

Sistemin temel özellikleri ise
şunlardır: 
n 2.048 Mbps hızında iki yönlü

haberleşme.
n 3-5 km ve 15-25 km menzili

olan 2 tip cihaz (hava 
koşullarına bağlı).

n Birden fazla iletişim 
cihazını çoklayıcı 
(Multiplexer-MUX) ile 
aynı anda optik link 
üzerinden birbirine 

bağlayabilme (32 kanal
PCM).

n Üçayak üzerinde sabit 
kullanım.

n UEKAE’nin geliştirdiği 
uç kripto cihazları ile
uyumlu çalışabilme.

n Röle olarak kullanılabilme.
Sistemin uygulama alanları
arasında; askeri haberleşme,
yönlendirme sistemleri ile
platformlar arası haberleşme
ve binalar arası güvenli haber-
leşme yer almaktadır. 
OLVAC’ın kullanım biçimi,
Şekil 4’te gösterilmektedir.

7.2. OLMUD
Şekil 5’te gösterilen OLMUD
(Optik Link Muhabere Dür-
bünü), aralarında doğrudan
görüşün olduğu iki kullanıcı
arasında, iletim ortamı olarak
atmosferi, iletici olarak yön-
lendirilmiş ışık kaynağı kulla-
narak, aynı anda iki-yönlü ses
haberleşmesine olanak sağla-
maktadır. Sistem, OLVAC ile
aynı avantajlara ve uygulama
alanlarına sahiptir.
Sistemin temel özellikleri
şöyle sıralanabilir: 

n İki yönlü ses haberleşmesi,
n 2.000 yd (1,83 km) menzil,
n Bilgisayar ses arayüzleri ile

kullanılabilme,
n Mikrofonlu kulaklık ve 

batarya ile mobil kullanım,
n Üçayak üzerinde sabit 

kullanım.

7.3. Optik Link 
Video Nakil Cihazı
Şekil 6’da verilen Optik Link
Video Aktarım Cihazı, hiç bir
altyapı gerektirmeden iletişim
ortamı olarak atmosferi kul-
lanarak, tek yönlü video akta-
rımını, sadece birbirini gören
iki nokta arasında tesis et-
mekte ve böylece; güvenli, dış
unsurlar tarafından izlene-
meyen ve kestirilemeyen veri
haberleşme olanağını, ışık
kaynakları aracılığıyla sağla-
maktadır. Sistemin avantajları
şunlardır:
n Kolay kurulum ve kullanım,
n Frekans tahsisi ve izin (ve

maliyeti) gerektirmemesi,
n Yol kazımı ve kablolama (ve

maliyeti) gerektirmemesi
n EM ve RF karıştırmaya 

dayanıklı olması,

n İletişimin varlığının tespit
edilmesinin ve dinlenmesinin
hemen hemen imkânsız 
olması ve

n Pencere arkasından 
çalışabilmesi.

Sistemin temel özellikleri:
n Tek yönlü kompozit video 

ve ses iletimi,
n 3 ila 5 km menzil 

(hava koşullarına bağlı)
n Üçayak üzerinde sabit 

kullanım.
Uygulamaları arasında ise
askeri haberleşme, binalar
arası güvenli haberleşme ve
sınır güvenliği uygulamaları
yer alıyor.
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 
OpHaKS birimi, sahip olduğu
bilgi birikimi ve altyapısı ile
BİLGEM bünyesinde, gerek
UEKAE’de gerek diğer enstitü-
lerde gerçekleştirilen projele-
rin optik, elektro-optik ve
kontrol iş paketlerinin sorum-
luluğunu üstlenerek gerçekle-
şen birçok projeye de katkı
sağlamıştır.
OpHaKS birimi KOH ile ilgili
ilgi alanlarını aşağıdaki konu-
larda yoğunlaştırmakta ve bu
konularda ülkemiz ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek çözüm-
ler üretmektedir:
n Geniş Bantlı Serbest-Uzay

Optik Haberleşmesi
n Atmosfer Ortamında Video

ve Ses İletişimi
n Uydu-Yer ve Uydular Arası

Optik Haberleşme
n Optik Tasarım
n Adaptif Optik Sistemler
n Düşük-Gürültülü Okuma

Devresi Tasarımı
n Elektro-optik Modülasyon

Tespiti
n Elektromekanik ve 

Optomekanik Tasarım
n Yönlendirme ve İzleme 

Sistemleri

8. Gelecekteki Durum
Lisanslı ve standardize edil-
miş RF haberleşmenin kulla-
nabileceği frekans spektrumu
kısıtlıdır. Kaldı ki yüksek fre-
kanslara doğru, RF iletimi,
ışığınkine benzemektedir. İn-
ternet’in yaygınlaşması ve cep
telefonlarında kullanılması
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Şekil 5 : 
OLMUD cihazı 
ve mikrofonlu

kulaklığı

Şekil 4 : OLVAC kullanımı



ile kişisel ve kamusal bilgi
güvenliği de çok önemli bir
hale gelmiştir. Askeri alanda
haberleşmenin gizliliğinin
RF haberleşme ile sağlan-
ması mümkün değildir ve
genellikle “elektronik
susma” dediğimiz olay oluş-
maktadır. Uydular tarafın-
dan sağlanan yüksek
çözünürlüklü verilerin yük-
sek hızda yer istasyonuna
transferi önemlidir. Tüm bu
nedenlerden dolayı, KOH’nin
kullanımı kaçınılmazdır. Bu
nedenle araştırmacılar, at-
mosferik türbülansın bozucu
etkilerini bertaraf edip link
mesafesini ve link varlığını

sağlayan araştırmalarını
hızlandırmıştır. Bununla bir-
likte, daha önce de değinil-
diği gibi KOH ile RF
haberleşmenin birbirlerini
tamamlayıcı özelliklerinin
birlikte kullanımı ile kayda
değer bir haberleşme siner-
jisi oluşturulacağı değerlen-
dirilmektedir.

Teşekkür
Yazar, OpHaKS birimi çalışan-
larından, makale hakkındaki
kayda değer yorumları için
Soner IŞIKSAL’a, şekil ve tab-
loların oluşturulmasındaki
destekleri için Dr. Murat 
AKGÜL’e teşekkür eder.
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Meclis toplantısında,
meclis üyelerinin yanı
sıra Savunma Sanayii

Müsteşarlığı (SSM) Sanayi Hiz-
metlerinden Sorumlu Müste-
şar Yardımcısı Sedat Güldoğan
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, TSE, SSM,
TÜBİTAK SAGE ve KOSGEB
temsilcileri katıldı. Toplantının, Meclis Başkanı Yılmaz Küçük-
seyhan tarafından açılmasının ardından, Müsteşar Yardımcısı
Güldoğan, sektördeki gelişmeleri özetleyen bir sunum yaptı.
İhracat destek kredisi için Eximbank ile “Savunma Sanayii İh-
racatı Destek Kredisi” protokolü imzaladıklarını hatırlatan Gül-
doğan; bunun ilk örneklerini bu yıl içinde görmeyi
beklediklerini; IDEF sonrasında, Mısır’a özel 250 milyon dolar-
lık bir kredi oluşturulduğunu söyledi. Güldoğan; Savunma Sa-
nayi Nitelikli Ürün ve Altyapı Programı hakkında da bilgi verdi.
Program ile savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu, dışa bağım-
lılığın devam ettiği nitelikli ürünlerin, KOBİ ve yan sanayi fir-
maları tarafından geliştirilmesi için altyapı ihtiyacını

karşılamak üzere, 50 milyon
dolar tutarında bir kredi paketi
oluşturduklarını ve bu ödene-
ğin bitmesi halinde, Savunma
Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ka-
rarı ile yeni ödenek oluştura-
caklarını anlatan Güldoğan,
program kapsamında kredile-
rin verilmeye başlandığını da
ilettiği bilgilere ekledi.
Güldoğan, devam etmekte olan
çalışmalara da değindi. Bunla-
rın başında, devletten devlete
satış mekanizması yer alıyor.

Alım gücü kısıtlı olan ya da alım mekanizmalarını yeterince
oluşturamamış ülkelerin, savunma tedariklerinde, firmalarla
değil, o firmaların bağlı olduğu devletle temas kurmayı tercih
ettiklerini belirten Güldoğan, kanuni çerçeve için Milli Savunma
Bakanlığı (MSB)’nın diğer birimleri ve Genelkurmay Başkanlığı
ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Ortaya çıkacak mekanizma ile
yapılacak devletten devlete satışlar, tedarik hizmetleri ve kredi
desteğini içerebileceği gibi, sadece tedarik hizmetlerini de içe-
rebilecek. SSM’nin, yine MSB’nin diğer birimleri ve Genelkur-
may Başkanlığı ile yürüttüğü bir diğer çalışma da sertifikasyon
kanunu. Güldoğan, son yıllarda, çeşitli projelerde sertifikasyon
altyapısını oluşturduklarını, bu konuda da kanuni düzenleme
yapmak istediklerini ifade etti.

Sektörü Büyütürken Devlete Yük Olmadık
Güldoğan, konuşmasında, sektörün gelişimi ile ilgili önemli bir
tespitini de dinleyicilerle paylaştı. 2000’li yılların başından beri
kaydettikleri gelişmenin, devletin savunma sanayisine açıktan
büyük yatırımlar yapmasını gerektirmeden, projelerin fonlan-
ması ile sağlandığına dikkat çeken Güldoğan, gayri safi milli
hasıla (GSMH)’daki savunma payının yıllar geçtikçe azaldığını;
bunun da sektörün devlete yük olmadan geliştiğinin bir gös-
tergesi olduğunu söyledi. Güldoğan, Türkiye’nin ekonomik per-
formansı sayesinde, GSMH’deki payın azalmasına rağmen,
ödenek miktarının arttığını da tespitlerine ekledi.
Güldoğan, konuşmasının devamında, Ar-Ge çalışmaları ile ilgili
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olumlu gelişmeler olduğunu belirtti ve SSİK’nin Ocak ayındaki
toplantısında, 2013-2014 dönemi için Ar-Ge’ye 500 milyon do-
larlık bir fon ayrıldığını; geçmişte projeler ortaya çıktıkça ayrı-
lan ödeneğin, artık projeler masaya gelmeden, baştan
belirlendiğini söyledi. Güldoğan, konuşmasını, savunma sek-
törü ile ilgili rakamları ve geride bırakılan dönemde atılan im-
zaları, yapılan teslimatları ve elde edilen ihracat başarılarını
özetleyerek tamamladı.

Sanayi Katılımı 
ve Offset’te 
Son Durum
Toplantıda bir sonraki konuş-
macı, SSM Sanayileşme Daire
Başkanı Bilal Aktaş oldu. “Sa-
vunma Sanayinde Sanayi-
leşme ve Offset Yönetimi“
başlıklı bir sunum yapan
Aktaş, sanayi katılımı ve offset
(SK/O) konusunda güncel ra-
kamları iletti. Aktaş’ın verdiği
bilgilere göre:

n 2012 yılı sonu toplam SK/O yükümlülüğü 17,57 milyar dolar,
n 2012 yılı sonu itibariyle toplam SK/O gerçekleşmesi 

8,44 milyar dolar,
n 2012 yılı sonu itibariyle gerçekleşen ihracat yaklaşık 

5,9 milyar dolar,
n 2012 yılı içerisinde gerçekleşen SK/O miktarı 

2,16 milyar dolar,
n 2012 içerisinde alınan SK/O yükümlülüğü 1,39 milyar dolar ve
n 2012 yılı sonu itibariyle bakiye SK/O yükümlülüğü 

9,13 milyar dolar oldu.
Bakiye yükümlülüğün, önü-
müzdeki dönemde şu şekilde
gerçekleşmesi öngörülüyor:
Sanayi katılımı 2,57 milyar
dolar, ihracat 5,55 milyar dolar
ve teknolojik iş birliği 1,01 mil-
yar dolar.
Toplantının ilk oturumunun son
konuşmacısı, SASAD Genel Se-
kreteri Hüseyin Baysak oldu.
Baysak, “Gelecek 10 yılın Yük-
selen Pazarları” başlıklı sunu-
munda, savunma ve havacılık
alanlarında dünyadaki geliş-
meleri ve eğilimleri özetledi ve gelecek 10 yılda bu sanayiler
ile ilgili öngörülerini şöyle özetledi:
n Güvenlik harcamaları, savunma harcamalarını geçecek,
n Gelişmekte olan pazarlar, ABD ve AB sanayicileri için 

hedef pazarlar olacak,
n Maliyet bilinci olan müşterilerle ticaret yapılacak ve
n Sanayicilerin, birleşme, satın almalar ve iş birlikleri 

sonucunda ve şeffaflık ve yenilikçilik gibi kavramların 
etkisiyle, yeni bir çehre ile rekabete girmesi gerekecek.

Kamu Temsilcileri, Sanayicilerin 
Sorularını Cevaplandırdı
Bu meclis toplantısını diğerlerinden ayıran gündem maddesi,
toplantının 2. yarısında gerçekleştirilen, soru-cevap oturumu
oldu. TOBB Savunma Sanayi Meclis Başkan Yardımcısı Haluk

Bulucu moderatörlüğünde gerçekleştirilen bu oturumda, sa-
nayiciler, çeşitli kamu kurumlarının yetki alanına giren konu-
larda soru ve yorumlarını ileterek, bunlarla ilgili yetkili
ağızlardan bilgi alma fırsatı buldular.
Savunma sanayicilerinin gündeme aldıkları ilk konu, Kamu
İhale Kanunu (KİK) kapsamında yapılacak ve yerli sanayiye
avantaj sağlayacak değişiklikler oldu. KİK kapsamına sivil alım-
lar için de offset mekanizmasının eklenmesi, kanun ile ilgili
teklif edilen ve karar aşamasında olan değişiklikler arasında
yer alıyor. Sanayiciler, gerek bu değişikliğin gerekse mevcut
durumda yerli yükleniciye yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağ-
lanabileceğini belirten maddelerin, “yapılabilir” anlamında ifa-
deler içerdiğini ve bu gibi maddelerin, kamu kurumları
tarafından uygulanmadığı ile ilgili tespitlerini dile getirdiler ve
uygulama ile ilgili ifadenin daha kesin olmasını talep ettiler.
Katılımcılar, TÜBİTAK Kanunu’nda yapılan ve TÜBİTAK’ın ge-
rektiğinde özel şirket kurabilmesine imkân sağlayan madde ile
ilgili bir soru da yönelttiler. TÜBİTAK’ı temsilen toplantıda bu-
lunan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Ens-
titüsü (TÜBİTAK SAGE) müdür vekili Özgür Tontu, üniversite ve
araştırma enstitülerinin geliştirdiği bazı alt sistemlerin sana-
yileşmeleri için ciddi bir süreç gerekebildiğini; bu süreçte ya-

pılması gereken üretim ve pazarlama çalışmalarının üniversite
ve araştırma kurumlarının ana görev alanında bulunmadığını;
sanayi için ise bu aşamada ürüne yatırım yapmanın cazip ol-
madığını belirterek, kanunun o maddesinin, bahsettiği sürece
yönelik olduğunu ifade etti.
Soru-cevap oturumunun bir sonraki konusu, ihracat izinleri
oldu. İhracat izinlerinin çıkartılması işlemlerinin süre uzunlu-
ğunun ve karmaşıklığının nasıl giderilebileceği, katılımcılar ta-
rafından tartışıldı. Sanayicilerin hep bir ağızdan verdikleri
mesaj ise özellikle ABD’nin ihracat düzenlemelerine benzer
katı düzenlemelerin Türkiye için gündeme gelmemesi gerektiği
oldu.
Toplantının devamında, başta KDV iadesi olmak üzere çeşitli
mali ve idari konular ele alındı. Meclisin bir sonraki toplantısı-
nın, yılın sonuna doğru yapılması planlanıyor.
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Bu bölümde ise PLM
dünyasındaki en kritik
ve hassas konulardan

biri olan, PLM ve ERP (En-
terprise Resource Planning /
Kurumsal Kaynak Planlama)
ilişkileri irdelenecektir.

ERP
ERP, ticari bir kuruluşun ope-
rasyonel fonksiyonlarını ve sü-
reçlerini destekleyen ve
otomatik hale getiren entegre
yazılım uygulamalarının hayata
geçirilmesi ve yönetimidir. Fi-
nans, İnsan Kaynakları, Satış
ve Hizmet, Tedarik, Lojistik,
İmalat Yönetimi, Malzeme Lis-
tesi (Bill-of-Materials / BOM)
Yönetimi, Stok, Varlık Yönetimi,
Kalite ve Planlama uygulamala-
rını içerir. Tedarik Zinciri Yönetimi
(Supply Chain Management /
SCM) ve Müşteri İlişkileri Yö-
netimi (Customer Relations
Management / CRM), ERP’ye
entegre edilebilir veya ayrı ola-
rak uygulamaya konulabilir.
ERP çözümünün temelini, nor-
mal olarak ortak ve entegre bir
veri tabanı oluşturur. Kayda
değer teknik zorluklar getir-
mesinin yanı sıra ERP uygula-
masının, kuruluşun stratejik
ve ticari ihtiyaçları ile de ör-

tüşmesi gerekmektedir.
Firmalarda, genel olarak hâ-
lihazırda kullanılmakta olan
bir ERP sistemi varken, bir
PLM sistemine ihtiyaç olup ol-
madığı sorusu yönetim kade-
melerinde tartışmalara neden
olmaktadır ve PLM sisteminin
özümsenmesinde sıkıntılar
yaşanabilmektedir. Bu sis-
temlerin her ikisi birden, ürün
bilgisini işlemektedir. PLM ile
ERP sistemleri arasındaki
fark nedir; sınırlar nerelerde-
dir ve bu sistemler nasıl etki-
leşimde bulunmaktadır? PLM
konusundaki bu 5. makale-
mizde, bu sorular cevaplandı-
rılmaya çalışılacaktır.

Herkesin Bir 
ERP Sistemi Var
ERP sistemi, bugün hemen
hemen tüm şirketler tarafın-
dan kullanılmaktadır. Bu sis-
temler tarafından işlenen;
örneğin maaşlar ve insan kay-
nakları, lojistik, siparişler,
üretim planlaması, zaman
kaydı gibi süreçler, firmadan
firmaya değişmektedir. Bu
makale kapsamında, ürünle
en çok bağlantısı olan alanlar
ele alınmaktadır ve ağırlıklı
olarak MRP (Malzeme Kaynak
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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) yayımlanan ikinci bölümde ise
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) yayımlanan üçüncü 
bölümde ise PLM’nin getirileri, üst düzey

yönetim birimleriyle olan ilişkileri ve “PLM
Yönetim Panosu” mantığı açıklanmıştı.
PLM ve CAD (Computer Aided Design / 

Bilgisayar Destekli Tasarım) ilişkilerine
açıklık getirilen dördüncü bölüm ise 

Mayıs sayısında (Sayı 93) yayımlanmıştı.

Savunma 
ve Havacılık

Sanayileri için 
Çağdaş Bir

Yönetişim ve 
İnovasyon Ortamı: 

Bölüm V

PLM

Tarcan KİPER* / tarcan.kiper@infotron.com.tr
*Yönetim Kurulu Başkanı, infoTRON A.Ş.
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Planlaması) ve lojistik (sipa-
rişler, stoklar, satın alma)
kapsamındaki hususlar üze-
rinde durulmaktadır.

ERP, Ürünün 
Maliyetini ve Nasıl
Üretildiğini Gösterir
Bir ERP sistemi, esas olarak
finansal bilgileri, lojistikle
bağlantılı bilgileri ve aynı za-
manda fiziksel ürünle ilgili
bilgileri işler. Finansal bilgi-
lere örnek olarak; üretim gi-
derleri, satın alma giderleri,
fiyatlar ve kâr marjı verilebi-
lir. Lojistikle bağlantılı bilgi-
lere örnek olarak da stok ve
lojistik bilgileri verilebilir. Fi-
ziki ürünle ilgili süreçler,
hammaddelerin / bileşenle-
rin alınması aşamasından,
üretim / imalat ve müşteriye
teslimat aşamasına kadar
kontrol edilir. Bir başka de-
yişle ERP sistemi, ürünün
imalatıyla ilgili değer ve ma-
liyet bilgilerini işler.

PLM, Ürünün Nasıl
Olacağını ve Nedenini
Gösterir
PLM sistemi, esas olarak ürü-
nün özellikleri, şekli ve işlevi
ile ilgili bilgileri işlemektedir.

Buna örnek olarak; tasarım-
lar, hesaplamalar ve teknik
özellikler verilebilir. Ürünün
tanımı, fikir / ihtiyaç aşama-
sından konsept / prototip ve
tam olarak tasarlanmış ürün
aşamasına kadar kontrol edi-

lir. Sistem aynı zamanda,
üründe nasıl değişiklik yapıla-
cağını da kontrol eder. Diğer
bir deyişle PLM sistemi, ürü-
nün ne olduğu ve ürünün ol-
duğu şey haline nasıl geldiği
ile ilgili bilgileri işlemektedir.

ERP ve PLM Farklı
İşlev Alanlarını 
Kapsar
Basitçe ifade etmek gerekirse
bir ERP sistemi, finansal ser-
mayeyi yönetirken; bir PLM
sistemi, fikri sermayeyi yönet-
mektedir. Bu fark aynı za-
manda, her iki sistemin
kullanıcılarına da yansımakta-
dır. ERP sistemindeki ürünle
bağlantılı bilgiler, esas olarak
muhasebe personeli ve üre-
tim planlamacıları tarafından
oluşturulur; buna karşılık,
PLM sisteminde, bu bilgileri,
kullanıcıların büyük çoğunlu-
ğunu teşkil eden geliştiriciler
ve tasarımcılar yaratmaktadır.
Birçok ERP ve PLM sistemi
çok sayıda görev yapma girişi-
minde bulunsa da sistemlerin
her birisinin uygulamada ya-
pabilecekleri ile ilgili bir takım
sınırlamalar bulunmaktadır.
Bir ERP sistemi ERP sistemi-
nin yapmak üzere tasarlandığı
şeyleri (finans, lojistik ve nakit
akışı) yapmalıdır; aynı husus
PLM sistemi için de geçerlidir
(ürün tanımları). Her ne kadar
PLM, ürün geliştirme ve ürün
yönetimi konseptini tüm
yaşam döngüsü boyunca kap-
sayıcı özellikte olsa da gerçek
hayatta, PLM ve ERP, genel-
likle birlikte, yan yana çalış-
malıdır.
Gerçek hayatta daha derine
inildiğinde, farklı bilgisayar
platformlarından ve yazılım
uygulamalarından oluşan
karmaşık dizinlerle ve çözüm-
lerle karşılaşırız. Bunlar, ge-
nellikle COTS (Commercial
Off-The-Shelf / Rafta Hazır Ti-
cari) çözümlerle ve şirket için-
deki diğer sistemlerle
genişletilen bir veya daha
fazla sayıdaki (müşteriye) özel
PLM sisteminin ve benzer sa-
yıda (müşteriye) özel ERP sis-
teminin etrafına kurulmuştur.
En önemli zorluklardan birisi,
çeşitli ve farklı sistem ve uy-
gulama arasından, hangileri-
nin “Gerçek PLM” ve “Gerçek
ERP” sistemlerini oluşturmak
üzere gruplandırılacağını ta-
nımlamaktır. Bir diğer zorluk
da Gerçek PLM ve Gerçek
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ERP uygulamalarını, ürünün
tüm yaşam döngüsü boyunca
etkin olarak hareket edecek
şekilde birbiriyle uyumlaştır-
maktır.
Tipik olarak ürünün fikri su-
numu ve yönetimi PLM tara-
fından desteklenirken, ürünün
fiziki ve ticari yönetimi ERP ta-
rafından desteklenir. Bu opti-
mum bir uygulamadan ziyade,
daha çok geçmişten gelen ge-
lişme sürecinin bir sonucudur
ve ancak şimdilerde olgunla-
şarak hemen hemen yerleşik
konuma gelmiştir. Bir PLM
sisteminin veya bir ERP siste-
minin gerçek işlevi birbirinden
çok farklı olabilir. Örneğin,
müşterilerinden prototip tasa-
rımları alarak kendi tarzını
oluşturan bir endüstriyel ta-
sarım danışmanının ERP ge-
reksinimi, bir beyaz eşya
üreticisinin ERP gereksinimi
ile karşılaştırılamaz. Öte yan-
dan, değişiklik yönetimi, proje
yönetimi, iş akışı ve içerik yö-
netimi gibi bazı fonksiyonlar,
her iki ortamda da bulunmak-
tadır veya üst üste çakışmak-
tadır.
Bu bölünmüş senaryo, ideal
değildir. Ürünlerin etkin yöne-
timi, işletme açısından büyük
önem arz eder ve bu iki ana
ürün yönetimi uygulamasının
bu “bölünmesi” veya “farklı-
laşması”, ek işletim yükünün
ve verimsizliğin başlıca sebe-
bidir. Şirketler giderek daha
fazla miktarda veri ürettikçe,
problem daha da karmaşık
hale gelmektedir. İdeal bir
dünyada, iki disiplin ve bu di-
siplinleri destekleyen uygula-
malar, tek bir disiplin /
uygulama bütünü olarak var
olur ve böylelikle entegrasyon
sorunu söz konusu olmaz. Ne
var ki uygulamada, tarihsel
bölünme, bunun gerçekleş-
mesine imkân vermeyecek
şekilde büyüktür. Dolayısıyla
çözüm, şirket dâhilinde PLM
ve ERP ortamlarını mümkün
olduğunca tamamen ve kesin-
tisiz olarak entegre etmektir.
Bu yalnızca verimsizliği asgari
seviyeye indirmekle kalmaya-
cak, aynı zamanda iş değeri

yaratılması için yeni alanlar da
açacaktır.
PLM ve ERP sistemleri, kendi
becerileri, yetenekleri, en iyi
uygulamaları ve IT çözümleri
ile ayrı ayrı gelişmekte ve ev-
rimleşmektedir. Sistemlerin
önem verdikleri ve vurgula-
dıkları alanlar birbirinden
farklı olduğundan, birçok ti-
cari kuruluş için başarılı bir
PLM-ERP kurulumu gerekli
olsa da bu sistemleri bağdaş-
tırmak zorlu ve zahmetli ol-
muştur. Bazı şirketlerde, PLM
ve ERP, kaynak, proje ve do-
küman yönetimi konularında
birbiriyle rekabet etmektedir.
“PLM ve ERP entegrasyonu”
için gereken çabanın ardında,
bu sistemlerin, aynı amacın
yalnızca farklı öğeleri olduk-
ları gerçeği gizlidir: Kuruluşun
tamamına ulaşan bir kapsayıcı
ürün yönetimi çözümü. Bu yeni
hedef çözüm -iki ortamın “bir-
liği / birlikteliği”- etkin ve ve-
rimli süreçler için elzem bir
bakış açısıdır. Başarılı PLM-
ERP entegrasyonu uygulama-
larını yürüten şirketlerde dahi
bu durum, ihtiyaçlara göre
uyarlanma eğilimindedir ve
yoğun bir desteği ve yönetim
eforunu gerektirmektedir. Öğ-
renilmiş olan ortak bilgileri ve
yöntemleri yakalamaya ve for-
malize etmeye ihtiyaç vardır.
“PLM-ERP” alanı, ürün yaşam
döngüsü yönetiminde ve ku-
rumsal kaynak planlamasında
son 10 yılda kaydedilen geliş-
melerin mantıksal bir sonu-

cudur. PLM ve ERP, birbirini
tamamlayıcı niteliktedir; her
ikisi de ürünlerin yaşam dön-
güleri boyunca geliştirilmesini
ve yönetimini destekler; ancak
PLM, fikri mülkiyete odaklıdır,
öte yanda ERP ise fiziki, finan-
sal ve beşeri sermayeyi des-
tekler. Sistemlerin önem
verdikleri, vurguladıkları alan-
lar birbirinden farklı olduğun-
dan, birçok ticari kuruluş için
başarılı bir PLM-ERP kuru-
lumu gerekli olsa da bu sis-
temleri bağdaştırmak zor
olmuştur. Başarılı PLM-ERP
uygulamalarının yürütüldüğü
ve performansı kanıtlanmış

entegrasyon araçlarının kulla-
nıldığı şirketlerde dahi, şirkete
özgü ortamla örtüşecek şe-
kilde uyarlamaların yapılması
gerekir ve ara yüzler, tipik ola-
rak yoğun IT desteği ve yöne-
timi gerektirir.

PLM ve ERP 
Sistemleri Arasındaki
Etkileşim
Sistemlerin her ikisi de ürün
bilgisini yönetir. Buna bağlı
olarak, sistemlerin birbiri ile
iyi bir etkileşim içinde olmaları
son derece önemlidir. Bu et-
kileşim ağırlıklı olarak, genel-
likle malzeme listesi olarak
bilinen, parçalar ve ürünün
yapısı için geçerlidir. Ürünün
yapısı, ürünün bileşenlerini
tanımlamak üzere, genellikle
tasarım departmanı tarafın-
dan oluşturulur. Bu bilgiler,
daha sonra, üretim planla-
ması ve lojistik için kullanılır.
Entegrasyon çözümlerinin ni-
teliklerine bağlı olarak, birçok
şirket, çoğu zaman, ürün ya-
pısını iki veya üç kez farklı sis-
temlere manuel olarak
girmek zorunda kalmaktadır.
Bu durum, ortadan kaldırıl-
ması gereken gereksiz zaman
kaybını ve potansiyel hata kay-
nağını temsil etmektedir.
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Geçmişte ERP’nin bir uzantısı gibi algılanan PLM’nin kapsama alanının genişlemesi ve
gelişmesi, her ikisini de birbirini tamamlayan bir konuma getirmiştir. (Kaynak: PTC)

PLM ve ERP farkına örnek olarak; ERP'nin Boeing’in 737 serisi uçaklarının aylık 
üretim sayısını arttırma çabasında önemli bir rol oynaması; PLM'nin ise 
Boeing 737 MAX’ın geliştirme çalışmalarında başrolde yer alması verilebilir.
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Zaman zaman aktif olarak ya-
pılandırılan bu malzeme lis-
teleri, kendi baş harfleri
(akronim) ile etiketlendirile-
bilir; örneğin SBOM (Support
Bill of Materials / Destek
Malzeme Listesi) gibi. Bazı
şirketler tarafından, aynı za-
manda “SuperBoM” veya
“Tam Yüklü Malzeme Listesi”
olarak da anılan; imalat için
özel malzeme listeleri oluş-
turmak üzere yapılandırılan
veya tüm öğeleri içeren mal-
zeme listeleri de oluşturula-
bilmektedir.

Ürün Yapısının 
“Sahibi” Kimdir?
Bu klasik bir sorundur ve ge-
nellikle de yoğun tartışmala-
rın başlangıç noktasını teşkil
etmektedir. Ürünün yapısı,
geliştirme aşamasında ortaya
çıkar ve akabinde diğer sis-
temlere aktarılır. Bu işlem,
yapıları otomatik olarak akta-
ran PLM sistemi vasıtasıyla
otomatik olarak yapılabilir.
Bunu yapmak için, yapının
planlama ve lojistik depart-
manları tarafından doğrudan
ERP sisteminden kullanılabi-
leceği şekilde, PLM siste-
minde nasıl oluşturulacağı ile
ilgili kurallar konusunda an-
laşmaya varılmalıdır. Ayrıca,
hangi bilginin sahibinin kim

olduğu ve hangi bilginin hangi
sistemde ve ne zaman değiş-
tirilebileceği konusunda da
karar verilmesi gerekir.

En Önemlisi 
İş Kurallarıdır
En önemli faktör, iş metodo-
lojisi ve sistemler arasındaki
aktarımla ilgili açık ve net iş
kurallarının tanımlanmasıdır.
Her iki yönde de bilgi transferi
yapılacak mı? Parçalar ERP
sisteminde mi yoksa PLM sis-
teminde mi oluşturulacak?
Yalnızca “değişmez” malzeme
listesi mi transfer edilecek?
“Değişmez” bir malzeme lis-
tesinde değişiklikler nasıl ya-
pılacak?
Amaç, ürün yapılarında yanlış
malların satın alınmasına ve ku-
surlu planlama ve üretime yol

açacak hataları engellemektir.
Bu tür hatalar çok maliyetli ola-
bilir ve genellikle birçok firmada
yaşandığı şekilde, önemli gecik-
melere yol açar. İş kuralları 
konulduktan sonra, sıra, kulla-
nılacak olan teknoloji tipinin ve
karşılıklı değişim / iletişim for-
matlarının belirlenmesine gelir.
İş kuralları iyi tanımlandığı tak-
dirde, sistemler arasındaki 
entegrasyonun sağlanması ol-
dukça basittir.
Bu hususta yardımcı bir ipucu
olarak, parça ve birim listele-
rinin PLM sisteminde oluştu-
rulması ve bu listelerin ancak
onaylandıktan sonra ve değiş-
mez halde aktarılmaları veri-
lebilir. Onaylanan her yeni
revizyon için, revizyonun bera-
berindeki malzeme listesi ye-
niden transfer edilmelidir;

böylelikle değişikliklerin
açıkça görülebilmesi sağlanır.

Seçimi İşlemler ve
Faaliyetler Yönetir
Belirli bir görevin ERP sistemi
mi yoksa PLM sistemi mi kul-
lanılarak çözüleceği konu-
sunu belirleyen yegâne
faktörler, sistemlerin güçlü ve
zayıf yönleri değildir; aynı za-
manda, şirketin faaliyetleri de
eşit derecede önemlidir. Eğer
şirketin faaliyetleri büyük öl-
çüde üretime yönelikse ve şir-
ket içinde çok az geliştirme
yapılıyorsa ERP sistemi kap-
samında sınırlı PLM işlevi ye-
terli olabilir. Benzer şekilde,
eğer şirket tasarıma yönelikse
ve şirket içinde üretim faaliyeti
yoksa veya çok basit üretimler
yapılıyorsa bu durumda MRP
işlevine ihtiyaç yoktur. Bu-
nunla birlikte, şirket, muhte-
melen, ağırlıklı olarak
muhasebe ve yönetim odaklı
bir ERP sistemi isteyecektir.
İdeal olarak bütün ürün veri-
leri ve geliştirme süreçleri,
akabinde bir PLM sistemi ta-
rafından işlenecektir.

PLM ve ERP 
Sistemlerinin 
Entegrasyonunda
Sihir Yok
Bir PLM sistemi ile bir ERP
sistemi arasındaki standart
entegrasyon, bir çok durumda
hazır bir çözüm paketi olarak
satın alınabilir. Eğer kulla-
nıma hazır bir entegrasyon
mevcut değilse sistemler ara-
sında bağlantı, yine de kolay-
lıkla sağlanabilir. 
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PLM Odağı ERP Odağı

Mühendislik Malzeme Listesi İmalat Malzeme Listesi

(Engineering Bill-of-Materials / EBOM) (Manufacturing Bill-of-Materials / MBOM)

Malzeme listeleri üreten ve işleyen şirketlerde, EBOM, Malzeme listeleri üreten ve işleyen şirketlerde, MBOM, 

ürünün tasarlanan (as-designed) konfigürasyonundan imalat için aktif olarak veya özel olarak yapılandırılan 

doğrudan türetilen bir malzeme listesidir. malzeme listesi şeklindedir.

Dolayısıyla EBOM ya Üretim sonrası faaliyetlere yönelik, çeşitli sayıda 

(a) yapılandırılmamıştır farklı ürün  yapılandırmaları olabilir (örneğin, 

ya da Uygulama (As-Built), Teslimat (As-Delivered), Desteklenen

(b) ürün yapısı ile pasif olarak yapılandırılmıştır. (As-Supported) veya Bakımı Yapılan (As-Maintained).

PLM ve ERP Odak Farklılıkları

Hem “finans” tarafında hem de “geliştirme” tarafında aynı ve güncellenmiş malzeme listesi yapısının bulunması elzemdir. 
Malzeme listesi, ERP ve ürün geliştirme araçları arasındaki arayüzdür ve bunu en iyi şekilde PLM sağlar.
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Birçok PLM sistemi, otomatik
bilgi toplama ve girme bakı-
mından oldukça açık bir yapı-
dadır. Aynı zamanda, bu
sistemler, entegrasyonda kul-
lanılan çok çeşitli teknolojileri
(dosya transferi, SOA, ODBC

ve çeşitli mesajlaşma servis-
leri) ve farklı formatları
(metin, XML ve web servisleri)
desteklemektedir. Sınırlama-
lar, genellikle ERP sistemi ta-
rafındadır ve özellikle de eski
sistemlerde, bu sınırlamalar
problem konusu olmaktadır.

Bir sonraki adım, ERP ve PLM
sistemlerinden alınan bilgile-
rin, birbirine eklenerek bir-
likte verilmesi / sunulması
olabilir. Örneğin, üretimdeki
bir terminalden iş numarası
girilerek ürünün özellikleri ve
iş tanımları alınabilir. Sipariş-

ler ve iş tanımları, ERP siste-
minden ve teknik özellikler de
PLM sisteminden gelir.

Özet
PLM sistemi ile ERP sistemi
birbiriyle örtüşüyor, üst üste
kesişiyor gibi görünebilir;
ancak her sistemin odaklan-
dığı alanlar ve özellikleri bir-
birinden farklıdır. Buna bağlı
olarak, ürün geliştirme ve
üretim faaliyetlerinde bulu-
nan birçok şirket, ERP siste-
miyle birlikte bir PLM
sistemine sahip olmanın
büyük faydasını görecektir.
En büyük fayda, paylaşılan iş
kuralları tanımlandığında ve
sistemler birlikte iyi şekilde
çalışmaya başladığında elde
edilir.
Yazı dizimiz, Eylül ayında ya-
yımlanacak 6. bölümüyle
son bulacaktır.
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Örnek bir ERP yazılımı ekranı

PLM ve ERP alanlarının önde gelen 
firmaları Dassault Systemes ve SAP, 
iş birliği içinde çalışıyorlar.
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Deniz ve kara olmak
üzere 2 safhada ve 
3 farklı senaryo dâhi-

linde gerçekleştirilen tatbikatı,
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu’nun yanı sıra Pakistan
ve Afganistan’dan gelen ya-
bancı gözlemciler, Güney
Deniz Saha Komutanı Korami-
ral Atilla Kezek, Kıbrıs Türk
Barış Kuvvetleri Komutanı
Korgeneral İsmail Serdar
Savaş, 39. Mekanize Tümen
Komutanı Tümgeneral İbra-
him Yılmaz, Güvenlik Kuvvet-
leri Komutanı Tümgeneral
Baki Kavun ve Güvenlik Kuv-
vetleri Komutan Yardımcısı
Tuğgeneral Mehmet Soğancı
takip etti. Tatbikatı izleyenler
arasında, Şehit Teğmen Caner
Gönyeli’nin annesi Kezban
Gönyeli de yer aldı.
Tatbikatta, arama kurtarma
(AK) operasyonları ile görev-
lendirilmiş sivil ve askeri ku-
rumlar ile güvenlik kurumları
yer aldı. Tatbikata katılan sivil
kurumlar şöyle sıralandı:
n Türkiye’den; Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile Deniz ve 
İçsular Düzenleme 
Genel Müdürlüğü,

n KKTC’den; Dışişleri 
Bakanlığı, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Sivil 
Savunma Teşkilat 
Başkanlığı ile Kıyı Emniyeti

ve Gemi Kurtarma Limited
Şirketi.

Tatbikata katılan askeri ve gü-
venlik kurumları ise Türki-
ye’den Genelkurmay Başkanlığı
ve bağlı kuvvetler ile Sahil Gü-
venlik Komutanlığı; KKTC’den
Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Özel Görev Kuvvetleri Komu-
tanlığı, Havacılık Birlik Komu-
tanlığı ve Polis Genel
Müdürlüğü olarak sıralandı.
Tatbikatta; TCG GÖKÇEADA 
(F-494) fırkateyni, CN235 AK
uçağı ve AS532 AK ve ambulans
helikopterleri başta olmak
üzere, çeşitli kara, deniz ve
hava platformları görev aldı.
Tatbikat öncesinde yapılan bil-
gilendirme sırasında, AK faa-
liyetlerinin zamana karşı bir
yarış niteliği taşıdığını belirten
Tümgeneral Kavun; AK faali-
yetlerinin, profesyonelce yetiş-
miş personele ve iyi bir
organizasyona sahip olması

gerektiğinin altını çizdi. Tüm-
general Kavun, AK faaliyetle-
rinin, birimler arasında yakın
bir koordinasyon ve iş birliğine
ihtiyaç duyduğunu ve 24 saat
esasına göre görev yapmayı
gerektirdiğini de sözlerine ek-
ledi.
Tatbikat kapsamında dağıtılan
kitapçıkta yer alan bilgilere
göre, KKTC birimlerinin 2003-
2013 yılları arasındaki 10 yıllık
dönemde, toplam 40 adet
arama kurtarma faaliyeti ger-
çekleştirmiş olması da Tüm-
general Kavun’un sözlerini
doğrular nitelikteydi.

Kara Safhası
Tatbikatın ilk safhası olan kara
safhası, 101 Evler (St. Hilarion)
bölgesinde, 11 Haziran’da icra
edildi. Tatbikat senaryosuna
göre, İzmir-Ercan hattında
uçuş yapan özel bir havayolu
şirketine ait bir yolcu uçağı ta-

rafından, KKTC hava saha-
sında, acil durum (ELT/PLB -
Emergency Locator Transmit-
ters / Personal Locator Bea-
con) tehlike sinyali verildi. Bu
sinyal, Uydu Destekli Arama ve
Kurtarma Sistemi (Search and
Rescue Satellite Aided Trac-
king / SARSAT) üzerinden, Ana
Arama Kurtarma Koordinas-
yon Merkezi (AAKKM) tarafın-
dan alındı. Durumun Ercan
Hava Arama Kurtarma Koor-
dinasyon Merkezi (Hv.
AKKM)’ne bildirilmesi üzerine,
KKTC Arama Kurtarma Teşki-
latı faaliyete geçirildi. Bölgeye
1 adet AK helikopteri ve 1 adet
ambulans helikopterinin yanı
sıra kara araçları ile uygun AK
birlikleri ve yeteri kadar sağlık
personeli sevk edilerek arama
kurtarma faaliyetine başlandı.
Ayrıca Türkiye’den de AK faa-
liyetine destek talebinde bulu-
nuldu. Bunun üzerine bölgeye,
1 AK uçağı ve 1 AK helikopteri
ulaştırıldı. Ekipler, yolcu uça-
ğının konumunu tespit ettikten
sonra, yaralılara müdahale
ederek, durumu ağır olanları
ambulans helikopterleri ile
tahliye ettiler.

ÖZEL HABER

Arama Kurtarma Ekipleri 
En Kötüsü İçin Hazırlandı:
Şehit Teğmen Caner Gönyeli
Arama Kurtarma Tatbikatı
Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı, 
11-12 Haziran tarihleri arasında, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprakları, hava sahası ve kara suları
üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer
alan uluslararası sularda icra edildi ve başarı ile tamamlandı.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com

Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanı
Tümgeneral
Baki Kavun
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Deniz Safhası
Tatbikatın ikinci safhası olan
deniz safhası ise 2 farklı 
senaryoya dayandırılarak, 
12 Haziran’da, Gazimağusa
açıklarında gerçekleştirildi. Bu
safhada, KKTC karasuları dı-
şında, Türk Arama Kurtarma
Bölgesi içerisinde seyir halinde
olan bir feribotun yardım çağ-
rısı, KKTC makamları tarafın-
dan alındı. Çağrı, tehlikedeki
gemilerin aranmasına yönelik
uzay sistemi üzerinden,
AAKKM’ye de ulaştı ve 
feribotun konumu ile bilgilerin
Deniz Arama Kurtarma Koor-
dinasyon Merkezi’ne iletilmesi
sağlandı. Bu sırada, Türki-
ye’nin ilgili birimleri faaliyete
geçti ve Gazimağusa’da liman
ziyaretinde bulunan bir sahil
güvenlik botu, yardım tale-
binde bulunan feribotun bili-
nen konumuna sevk edildi.
Yardım çağrısında bulunan fe-
ribotun kaptanı tarafından,
açık güvertede bir tırın yandığı
ve yangının kontrol altına alı-
namadığı ihbarının verilmesi
üzerine, Türk yetkililer,
KKTC’nin ilgili birimleri ile te-
masa geçti. Hemen ardından,

KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi
Kurtarma Limited Şirketi'nden
Söndüren-10 römorkörü ile
Güvenlik Kuvvetleri Komutan-
lığı kuruluşunda yer alan 
1 adet AK helikopteri, 1 adet
ambulans helikopteri ve 3 adet
sahil güvenlik botu görevlendi-
rildi. Feribot ile telsiz irtibatının
kesilmesi üzerine, bölgeye,
TCG GÖKÇEADA fırkateyni ile 
1 adet korvet, 1 adet karakol
gemisi, 1 adet AK helikopteri, 
1 adet sahil güvenlik helikopteri
ve 1 adet AK uçağı sevk edildi.

Kazazedeler 
Kurtuluyor
Feribottan can salı ile ayrılan
kazazedeler ise görevlendiri-
len AK uçağı tarafından tespit
edildi ve fırkateyn tarafından
kurtarılarak ilk müdahaleleri,
gemideki mevcut revirde ya-
pıldı. Ancak kazazedelerden 2
kişinin sağlık durumunun kö-
tüleşmesi neticesinde, perso-
nelin hastaneye nakli
maksadıyla ambulans heli-
kopteri görevlendirildi. Gö-
revlendirilen ambulans
helikopteri ile kazazedeler fır-
kateynden alınarak Gazima-

ğusa Devlet Hastanesi'ne
sevk edildi.
Kurtarılan kazazedelerin yapı-
lan ilk sorgulamalarında, 
1 adet daha can salının olduğu
ve olay mahallinden doğu yö-
nünde sürüklenerek uzaklaş-
tığı öğrenildi. Bunun üzerine,
olay yeri koordinatörü tarafın-
dan AK uçağına durum akta-
rıldı ve AK uçağı tarafından
bölgenin tekrar aranması sağ-
landı.
İkinci can salının yerinin tespit
edilmesi üzerine, gerekli gö-
rülen yüzer ve uçar unsurlar,
kazazedelerin bulunduğu böl-
geye sevk edildi. Tespit edilen
kazazedelerin 4’ü AK helikop-
terleri; diğerleri ise bölgeye
sevk edilen deniz unsurlarınca
kurtarılarak Gazimağusa Dev-
let Hastanesi'ne tahliye edildi.
Kurtarma faaliyetleri sürerken
feribotun güvertesindeki tırda
çıkan yangın, Söndüren-10 rö-
morkörü tarafından söndürü-
lerek geminin kıyıya çekilmesi
sağlandı.
Deniz safhasındaki diğer se-
naryo, KKTC kara sularında ve
gece tam karanlık ortamda
icra edildi. Gazimağusa açıkla-
rında ve KKTC karasuları içe-
risinde bir deniz uçağı tehlike
sinyali verdi ve bu sinyal,
SARSAT üzerinden, AAKKM
tarafından algılandı. Durumun
Ercan Hv. AKKM’ye bildiril-
mesi üzerine, KKTC makam-
ları harekete geçirilerek,
Güvenlik Kuvvetleri Komutan-
lığından 1 adet AK helikopteri,
1 adet ambulans helikopteri ile
3 adet sahil güvenlik botu böl-

geye sevk edildi. Konumu AK
helikopteri tarafından tespit
edilen kazazede uçağın 2 per-
soneli AK helikopterince; 
4 personeli de sahil güvenlik
botları tarafından denizden
kurtarılarak tahliye edildi.

Tatbikatın önemi
Güney Deniz Saha Komutanı
Koramiral Atilla Kezek, tatbi-
kat bitiminde yaptığı açıkla-
mada, tatbikat ile AK
konusunda iki ülke arasındaki
iş birliğinin ve koordinasyonun
arttırıldığını ve AK harekâtına
ilişkin komuta kontrol ve mu-
habere usullerinin denendiğini
belirtti. Koramiral Kezek,
dünya ticaretinin çeşitlenme-
sine ve küreselleşmesine pa-
ralel olarak deniz ve hava
taşımacılığının artış gösterdi-
ğine de dikkat çekerek deniz-
den yasa dışı göçün
yaygınlaşması, korsanlık ve
terörizm gibi yasa dışı eylem-
lerin zaman zaman deniz ve

hava trafiğini de hedef alması-
nın, denizlerde AK organizas-
yonları teşkili ve gerektiğinde
AK faaliyetini icra edilmesi ih-
tiyaçlarını her geçen gün art-
tırdığını söyledi.
Doğu Akdeniz’de yaşanan son
gelişmelerin, Türkiye ile KKTC
arasında gerek askeri gerekse
güvenlik alanında iş birliğinin
önemini arttırdığı bir dönemde
gerçekleştirilen Şehit Teğmen
Caner Gönyeli Arama Kur-
tarma Tatbikatı, katılımcıla-
rına, iki ülkenin yeteneklerini
ve uyumlu çalışma kararlılığını
bir kez daha göstermiş oldu.

Güney Deniz Saha
Komutanı 
Koramiral 
Atilla Kezek
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Ana yerleşim alanlarından uzak bölgelerde, yüksek veri
iletim hızına sahip kablosuz ağların kurulması ve 

kullanılması, yakın zamanda, silahlı kuvvetlerin tekeli 
olmaktan çıkabilir. Hatta bu gelişme, silahlı kuvvetlerin 
yöntemlerinden çok daha maliyet etkin teknolojilerin, günlük
hayatta kullanıma girmesi ile sonuçlanabilir. İnternet arama
motoru ve İnternet üzerinden sunduğu diğer hizmetlerle 
tanınan Google firması, stratosferde uçan balonlar aracılığı
ile İnternet hizmeti verme denemesini, Haziran ayı ortalarından
itibaren havalandırdığı balonlarla başlattı. Project Loon 
olarak isimlendirilen projede, Yeni Zelanda’nın Canterbury
bölgesi ve Christchurch şehrinde yaşayan gönüllüler, 
evlerine kurulan özel antenler aracılığı ile balonlarla bağlantı
kuracak ve İnternet’e erişecekler. Bu deneme kapsamında,
yerden 20 km yükseklikte uçacak 30 balon kullanılıyor. 
Herhangi bir evdeki kullanıcının, anteninin menzilindeki
balon ile kurduğu iletişim, balonlar arasında tekrarlanarak,
İnternet erişimi olan balona kadar ulaşacak ve böylece, 
kullanıcı İnternet’e bağlanmış olacak. Her bir balonun hizmet
verdiği alanın yerdeki iz düşümü, çapı 40 km olan bir daireye
denk geliyor. Balonlar, 3G ile uyumlu hızlarda bağlantı 
imkânı sağlıyor. Projede, iletişim için, mevcut durumda 
2,4 ve 5,8 GHz bantları kullanılıyor.
Balonlarla iletişim hizmeti verilmesi yeni bir fikir olmasa da
Project Loon gibi iddialı bir girişim için bir dizi zorluğun 
aşılması gerekiyor. Balonlar, bulundukları irtifa sayesinde,
yolcu uçağı trafiğinin yaklaşık 2 katı yukarıda; birçok 
muharebe jetinin de servis tavanının yaklaşık 10.000 fit 
üstünde yer almakla birlikte, bu irtifada sabit olarak 
duramıyor. Çünkü Stratosfer’de rüzgâr, ortalama 
8 ila 32 km/sa hızla esiyor; rüzgârın hızı ve şiddeti, irtifa ile
değişiyor. Balonların ise birbirleri ile koordinasyonu 
kaybetmeyecek ve yerde hizmet 
kesintisine yol açmayacak 
şekilde bir rota takip etmeleri
gerekiyor. Bu gereksinim,
proje kapsamında, 
ABD’nin Ulusal Okyanus ve
Atmosfer Dairesi 
NOAA’dan alınan rüzgâr
bilgileri doğrultusunda,

balonların irtifalarının sürekli olarak, uygun rüzgârın bulunduğu
irtifaya göre değiştirilmesi ile sağlanıyor. Balonların tasarımı
da projenin önemli teknolojik özellikleri arasında yer alıyor.
Her balon, “zarf” olarak isimlendirilen, şişirilebilir kısımdan,
güneş panelinden ve faydalı yükten oluşuyor. Zarf, hava 
yoğunluğunun deniz seviyesindeki yoğunluğun yüzde 1’i 
olduğu çalışma irtifasında, içindeki havanın yüksek basıncına
dayanabilecek şekilde, polietilen plastikten üretilen 
tabakalardan oluşuyor. Tam olarak şişirildiğinde 15 m 
genişliğinde ve 12 m yüksekliğinde olan zarfın üst bölümünde,
balonun görevi bittiğinde kurtarılmasını sağlayacak bir 
paraşüt bulunuyor. Güneş paneli, güneşi tam olarak 
görebildiği koşullarda, 100 W güç sağlayabiliyor. Bu güç, 
faydalı yük için yeterli olmanın yanı sıra geceleri kullanılacak
olan bataryayı da şarj edebiliyor. Güneş panelinin hemen 
altında yer alan faydalı yük, küçük bir kutu boyutlarında, 
gerekli olan kontrol, haberleşme, anten ve batarya 
ekipmanlarını içeriyor. Balonun uçtuğu irtifada sıcaklığın 
-50 santigrat derece civarında olması ve atmosferin alt 
tabakalarına göre UV ışınım korumasının çok daha az olması,
faydalı yük için zorluk yaratan koşulların başında geliyor. Project
Loon bir askeri proje olarak ele alınsaydı, kuşkusuz, daha

zorlu güvenilirlik ve performans gereksinimleri ile 
tasarlanması gerekirdi. Diğer yandan, Afganistan örneğinde
de görüleceği gibi, uydu iletişim kapasitesinin yetersiz
kaldığı ve başta Global Hawk insansız hava aracı
olmak üzere, çeşitli hava unsurlarının haberleşme
rölesi olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, 
Google’ın yenilikçi projesinden alınabilecek dersler
olduğunu söyleyebiliriz. (Kaynak:  Google)

Uzak Bölgelere Havadan, Maliyet Etkin İnternet
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ABD Kara Kuvvetleri 
Araştırma Laboratuvarı

(Army Research Laboratory /
ARL), 2008 yılında geliştirme
çalışmalarına başladığı ve
geçtiğimiz Nisan ayında 
tamamladığı SWEEPM
(Smart Weapon End-to-End
Performance Model / Akıllı
Silah Uçtan Uca Performans
Modeli) yazılımı ile ilgili 
bilgilendirmeyi, 18 ve 
19 Haziran’da yayınladığı
açıklamalarla yaptı. 
SWEEPM, 1956 yılından beri
geliştirilen ve kullanılanlar
da dâhil olmak üzere, 
bugüne kadar geliştirilmiş
çeşitli model ve yazılımları
entegre ediyor. Temel 
kullanım amacı yeni nesil 
silahların tasarımı ve 
değerlendirilmesi olan
SWEEPM, örneğin, güdümlü
bir top mermisinin; güdüm
sistemi ve performansı 
ile ilgili hesaplamaları 
yapabilecek ve bir tank 
ya da kamyon hedefine karşı
nasıl kullanılabileceğini ve
ne ölçüde etkili olabileceğini
ortaya koyabilecek. 

Bu hesaplamalar sırasında,
merminin üretiminde 
kullanılan madde, namlu
çıkış hızı ve hava koşulları
gibi çeşitli parametreleri de
dikkate alacak. 
Modüler Monte Carlo 
simülasyonlarını 
kullanan SWEEPM, 
her bir çalışma için
yeni kod yazılması ya da
daha önceden yazılmış
kodun güncellenmesi 
gerekliliklerini ortadan 
kaldırıyor. 
Ayrıca, SWEEPM, paralel
işlem yapabilen güçlü 
bilgisayarlar sayesinde, 
simülasyon sayısı ve 
tekrar sayısı gibi 
parametrelere bağlı olarak
hesaplamalarının büyük 
bölümünü gün ya da 
hafta mertebesinde 
tamamlayabiliyor. 
SWEEPM tarafından üretilen
kod, istenildiğinde talep
eden birime, Linux ya da
Windows işletim sistemine
sahip bilgisayarlarda 
koşabilecek şekilde teslim
de edilebilecek. SWEEPM

kullanılarak yapılan ilk 
çalışma, 40 mm bombaatar
ile ilgili yürütülecek ve bu
çalışmada, toplam 1.000.000
simülasyon ve 10.000 
tekrar gerçekleştirilecek. 
Çalışma kapsamında, 
tek bir kişinin toplam 
316 yılda gerçekleştirebileceği
hesaplamaların, SWEEPM
tarafından 2 haftada 
tamamlanması öngörülüyor.
ARL’nin Haziran ayındaki bir
diğer gündem maddesi, 
helikopter rotor palleri oldu.
ARL araştırmacıları, yapısal
olarak kararlı olan pallerin,
helikopter gövdesine daha
fazla miktarda titreşim 
aktardığına; daha az 
titreşim aktaran pallerin
ise yapısal bütünlüğünün
daha zayıf olduğuna dikkat

çekerek, çözümü, kompozit
pallerin maddesel bileşimine
karbon nanotüplerin 
eklenmesinde buldular. 
Karbon nanotüplerin, titreşim 
enerjisinin sürtünme yolu ile
azaltılmasını ve palin 
geneline yayılmasını 
sağlayacağını öngören 
araştırmacılar, böylece 
pallerin, ağırlık getirecek 
yapısal güçlendirme 
işlemlerine ihtiyaç 
duymadan üretilebileceğini
düşünüyorlar. Küçük 
çaplı denemelerde kendini
ispatlayan bu çözüm, 
ilerleyen süreçte gerçek
boyutlu denemelerde de 
test edilecek. ARL, 
konu ile ilgili açıklamayı 
6 Haziran’da yaptı. 
(Kaynak: ARL)

Geleceğin Silahlarını 
Geliştirecek Karar 
Destek Sistemi Hazır
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A irbus tarafından 
düzenlenen Fly Your

Ideas (Fikirlerinizi Uçurun)
yarışmasının sonuçları, 
14 Haziran’da açıklandı.
Üniversite öğrencilerinden
oluşan takımların, 
havacılık alanındaki 
çevreci fikirleri ile yarıştığı
ve UNESCO tarafından da
desteklenen yarışmada
önerilen projeler şöyle 
sıralanıyor:
n Uçakların bagaj

bölümlerinin, oyun 
salonlarında bulunan
hava hokeyi ile benzer
bir mekanizmaya
sahip, kayan bölmelerle
donatılması ve 
bagajların uçaktan
boşaltılmasının 
yüzde 30’a kadar 
hızlandırılması, 
aynı zamanda işlemin
emniyetinin arttırılması
(Brezilya),

n Uçak motorlarının 
sıvı metan ile 
çalıştırılması, sıvı 
metanın ise kanat 
altında bulunan, özel
olarak tasarlanmış ve
kritik soğukluğa 
getirilmiş yakıt 
tanklarında taşınması,
böylece karbon 
salımının yüzde 97 
oranında azaltılması
(Avustralya),

n Özel olarak tasarlanmış,
şekil değiştiren 
maddeler sayesinde,
motorun içindeki 
hava akımının 
değiştirilmesi
ve böylece gürültü 
seviyesinin azaltılması
(Hindistan),

n Hibrit motorlar 
kullanan uçakların
bagaj ve kargo 
bölümleri için özel 
olarak tasarlanmış,

şarj edilebilir 
bataryaların, uçuşun
uzunluğu için gerekli
sayıda kullanılması 
sayesinde ağırlığı 
ayarlanan uçakların
yüzde 60’a kadar 
yakıt tasarrufu 
sağlaması ve karbon
salımının yüzde 40 
oranında azaltılması
(İtalya) ve

n Koltuklar aracılığı ile
yolcuların vücut 

ısısından elde edilen
elektriğin, uçak 
üzerindeki elektronik
sistemlere güç 
sağlaması (Malezya).

Yarışmayı, Brezilya’dan
katılan ekip kazandı 
ve 30.000 avroluk 
ödüle layık görüldü. 
İkinciliği, 15.000 avroluk
ödülün de sahibi olan
Avustralya ekibi 
kazandı. 
(Kaynak: Airbus)

Airbus, Üniversite Öğrencilerinden 
Yenilikçi Fikirler Aldı
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Parça üretiminin, kalıp halinde hammaddenin aşındırılarak ya da talaş 
kaldırılarak gerçekleştirilmesi yerine, sıfırdan, katman katman yapılması olarak 

tanımlanabilecek “katmanlı üretim” (additive manufacturing) tekniklerinin 
kullanımı ve bu tekniği kullanan 3 boyutlu yazıcılar, özellikle havacılık alanındaki 
yenilik gündeminin ön sıralarında bulunmaya devam ediyor. Heyecan yaratan 
her yeni teknoloji gibi, kendini ekonomik fayda getirme konusunda ispatlaması 
gereken 3 boyutlu yazıcılar cephesinden, Haziran ayında gerçekleştirilen Paris Air 
Show fuarı sırasında bir haber geldi. EADS’ye bağlı bir Fransız şirketi olan 
Survey Copter, prototip üretimi ile düşük hacimli üretim projelerinde, Stratasys Ltd 
üretimi Dimension Elite 3 boyutlu yazıcısı ile Fortus 400mc 3 boyutlu üretim sistemini 
kullanacağını açıkladı. Başta insansız hava araçları olmak üzere, çeşitli hava, 
deniz ve kara araçları için gözetleme sistemlerinin tasarımını, üretimini ve 
entegrasyonunu gerçekleştiren Survey Copter, böylece, daha önce dışarıda ürettirdiği
parçaları, 24 saat içinde kendi bünyesinde üretme yeteneği kazanacak. Firma,
yeni ekipmanları ile 406 x 355 x 406 mm boyutlarına ve 0,178 mm inceliğe kadar 
termoplastik tabanlı parçalar üretebilecek. (Kaynak: Stratasys Ltd)

3 Boyutlu Yazıcılar Yaygınlaşıyor
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Beş ana başlıktan olu-
şan belge, ilk bakışta,
biçimlendirmesinin

düzenli ve anlaşılır olması ile
dikkat çekiyor. İçerik olarak
olgun bir yapıya sahip olması,
açıklamaları ve referansları-
nın yanı sıra hem teknik hem
de idari açıdan anlaşılır bir
tarzda yazılmasıyla da dünya-
daki diğer ülkelerin benzer
belgeleri ile karşılaştırıldı-
ğında, bir adım öne çıkıyor.
Kapsamında, 2013 ile 2014
döneminde gerçekleştiril-
mesi planlanan işlerin yanı
sıra sürekli yürütülecek gö-
revler de yer alan belgenin,
her yıl, en az bir kere, ilgili
kurumların koordinasyonu ile
güncelleneceği de belirtilmiş.
Belgenin amacı; “kamu
kurum ve kuruluşlarınca bilgi
teknolojileri üzerinden sağla-
nan her türlü hizmet, işlem
ve veri ile bunların sunu-
munda kullanılan sistemlerin
güvenliğinin” ve “kamu ya da
özel sektör tarafından işletilen
kritik altyapılara ait bilişim
sistemlerinin güvenliğinin”
sağlanmasına yönelik altyapı
oluşturmak olarak tanımlanı-
yor. Böylece, geçtiğimiz yıl alı-
nan kararda, “kritik altyapılar”
konusu bakanlığın yetkileri
çerçevesinde kalırken, eylem
planında, özel sektör de kap-
sama dâhil edildi. Kritik alt-
yapıların neler olduğuna dair
doğrudan bir tanım olma-
makla birlikte, belgenin giri-
şinde “enerji, su kaynakları,
sağlık, ulaşım, haberleşme
ve finansal hizmetler gibi”
ifadesi ile bu yapıların genel-
leştirildiği görülüyor. Bu alt-
yapıları belirleme görevi,
TÜBİTAK’ın sorumluluğuna
bırakıldı.
Belgede belirtilen bir diğer
amaç ise “siber güvenlik olay-
larının etkilerinin en düşük
düzeyde kalmasına, olayların
ardından sistemlerin en kısa
sürede normal çalışmalarına
dönmesine yönelik stratejik
siber güvenlik eylemlerinin
belirlenmesine ve oluşan
suçun adli makam ve kollukça
daha etkin araştırılmasının ve

soruşturulmasının sağlanma-
sına yönelik altyapı oluştur-
mak” olarak ifade ediliyor.
Siber güvenlik konusunda, il-
gili bütün kurum ve kuruluş-
ların koordinasyonunda,
dengeli, sürekli iyileştirmeye
dayalı, teknik, sosyal, ekono-
mik, politik, idari ve hukuki
bütüncül bir yaklaşımı esas
alan belgenin, “İlkeler” başlığı
altında yer alan 6., 7. ve 8.
maddelerinde tanımlanan
uluslararası iş birliği ve bilgi
paylaşımı ile bu paylaşımın
diplomatik, teknik ve kolluk
iletişim kanallarından etkin
kullanımı; yapılacak çalışma-
ların, dünya genelindeki uygu-
lama ve mevzuat ile uyumlu
olacağını da gösteriyor.

Eylem Planı Şekillendi
“Stratejik Siber Güvenlik Ey-
lemleri” başlığı, belgenin kri-
tik bölümü olarak öne çıkıyor.
n Yasal düzenlemelerin 

yapılması,
n Adli süreçlere yardımcı

olacak çalışmaların 
yürütülmesi,

n Ulusal siber olaylara 
müdahale organizasyonunun
oluşturulması,

n Ulusal siber güvenlik 
altyapısının 
güçlendirilmesi,

n Siber güvenlik alanında
insan kaynağının 
yetiştirilmesi ve 
bilinçlendirme faaliyetleri,

n Siber güvenlikte yerli 
teknolojilerin 

geliştirilmesi ve
n Ulusal güvenlik 

mekanizmalarının 
kapsamının genişletilmesi

olarak 7 başlık altında tanımla-
nan stratejik eylemler, “2013-
2014 Dönemi Ulusal Siber
Güvenlik Eylem Planı” bölümü
altında, 29 eylem maddesi ola-
rak alt eylemlere ayrılıyor. Bu
alt eylemler için, bitirilme ta-
rihleri ile sorumlu ve ilgili 
kurumlar da belirlenmiş du-
rumda. Alt eylemlerin bir kıs-
mının, belge kanunlaşmadan
önce tamamlanacağı görülüyor
ve en uzak hedef olarak da Ara-
lık 2014 belirtiliyor.
Eylem planının en önemli çık-
tıları, 15 Mayıs itibarı ile faa-
liyete geçen, Ulusal Siber
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Geçtiğimiz yıl 20 Ekim’de, 2012/3842 karar sayısı ile Resmi
Gazete’de yayınlanan; “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının
Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”
ile hazırlanması görevi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına verilen “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve
2013-2014 Eylem Planı”, 20 Haziran’da, 2013/4890 karar 
sayısı ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi ve 
2013-2014 Eylem Planı 
Yayınlandı
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Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) olarak adlandırılan,
7/24 esasında çalışan merke-
zin kurulması ve USOM 
koordinasyonunda oluşturu-
lacak sektörel ve yerel Siber
Olaylara Müdahale Ekipleri
(SOME) oldu. SOME, siber
olaylara müdahale etmenin
yanı sıra suç soruşturmasına
destek vererek, verilerin sağ-
lanması için adli makam ve
kolluk kuvvetleri ile koordi-
nasyonu gerçekleştirecek ve
USOM ile entegre olacak.
USOM’un ise ulusal temas
noktası olarak diğer ülkelerin
eşdeğer makamlarıyla ve
uluslararası kuruluşlarla iş
birliği yapması hedefleniyor.
Plan içinde diğer bir dikkat
çekici konu da güvenlik ted-
birleri ile birlikte, iş sürekliliği
ve veri yedekleme sistemleri-
nin kurulması ve yedekleme
usul ve esaslarının belirlen-
mesi ile ilgili ifadeler. Ayrıca,
alımların güvenlik değerlen-

dirilmesi yapılmış ve sertifi-
kalandırılması gerçekleştiril-
miş ürünler arasından
yapılması ve yerli ürün teşviki
de belgede değinilen konular
arasında yer alıyor.

Değerlendirmeler
Türkiye’nin siber savunması
için önemli bir kilometre taşı
olacak belge ile ilgili dikkati-
mizi çeken noktaları şöyle sı-
ralayabiliriz:
n Sorumluluğu sadece 

Türk Dil Kurumunda 
verilen, Siber Güvenlik
Terimleri Sözlüğü 
çalışmasında diğer 
kurumların isimlerinin
belirtilmemesi, 
kavramların çok iç içe
geçtiği siber güvenlik 
alanında ortak bir dilin,
ancak iş birliği ile 
oluşturulabileceği 
göz önüne alındığında, 
bir eksiklik olarak 
göze çarpıyor.

n Hem her kamu 
kurumunda oluşturulacak
SOME hem de sektörel
bazdaki SOME, işlevi 
itibari ile çok fazla sayıda
eğitimli personele 
gereksinim duyuyor. 
Hedeflenen Aralık 2014
tarihi, bu süreç için 
oldukça iddialı 
gözüküyor.

n Estonya, İngiltere gibi 
yurt dışında örnekleri 
görülen, okullarda, 
ilk sınıflardan başlayarak
siber güvenlik eğitimlerinin
verilmesi ve akademik
çalışmaların desteklenerek
farklı programların 
açılması, stratejik planı
yaşayabilir bir ekosisteme
çevirecektir.

n “Ulusal Siber Güvenlik
Çalışmalarının 
Yürütülmesi, Yönetilmesi
ve Koordinasyonuna 
İlişkin Karar” sonrasında 
kurulan “Siber Güvenlik

Kurulu”, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşları
doğrudan temsil 
edilemediği için eleştiri
aldı. Sonrasında, İnternet
Geliştirme Kurulu 
tarafından oluşturulan,
sektör oyuncularının katkı
sağlayarak siber güvenlik
alanında çalışmalar
yapan ve ulusal 
politikalara yön veren 
yapı olarak tasarlanan
“Siber Güvenlik İnisiyatifi”
altında oluşturulacak 
çalışma gruplarının 
çıktılarının, dünyadaki 
örneklerinde olduğu gibi,
belge güncellenmesinde
kullanılması gerekiyor.

Ulusal siber güvenliğimiz için
oluşturulan eylem planı, alt
eylemlerin bitirilme takvimi-
nin dar olmasına rağmen, di-
leriz ki toplumumuzun
tümüne fayda sağlayan bir
yaklaşım ile entegre bir yapı
oluşturur. 
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MSI Etkinlik Takvimi
Etkinliğinize;

- en üst seviyeli,
- en geniş,

katılımı sağlamak ister misiniz?
Etkinliğinizi bildirin;
TAKVİmsi içinde yayınlayalım.

Bilgi ve etkinlik yayını için: 
Şebnem ASİL
s.asil@savunmahaber.com
+90 (312) 225 41 73

AĞUSTOS
AUVSI'S UNMANNED 
SYSTEMS 2013
12-15 Ağustos 2013
Washington DC, ABD
www.auvsishow.org

MAKS 2013
27 Ağustos – 1 Eylül 2013
Zhukovsky-Moskova, 
Rusya
www.aviasalon.com/en

EYLÜL
DSEI 2013
10-13 Eylül 2013
ExCel - Londra, İngiltere
www.dsei.co.uk/

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

DEFENCE IQ’S
ARMOURED VEHICLES TURKEY
30 Eylül-2 Ekim 2013
İstanbul, Türkiye
www.armouredvehiclesturkey.com

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

KASIM
DUBAI AIRSHOW
17-21 Kasım 2013
Dubai, BAE
Paris, Fransa
www.dubaiairshow.aero

MILIPOL 2013
19-22 Kasım 2013
Paris, Fransa
http://en.milipol.com/Milipol/
Milipol-Paris

ARALIK
BRIDEX 2013
3-7 Aralık 2013
Jerudong, Brunei 
Darussalam
http://bridex2013.com/

GULF DEFENSE 
& AEROSPACE
10-12 Aralık 2013
Kuveyt
www.gulfdefense.com

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

MRO Middle East
- Maintenance, Repair & 

Overhaul 2014
5-6 Şubat 2014
Dubai, BAE
www.mrome.aero

SINGAPORE 
AIRSHOW 2014 
11-16 Şubat 2014
Singapur
www.singaporeairshow.com

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

FIDAE 2014
25-30 Mart 2014
Santiago, Şili
www.fidae.cl

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

MAYIS 2014
SOFEX 2014
5-8 Mayıs 2014
Amman, Ürdün
www.sofexjordan.com

Berlin Air Show ILA 2014
20-25 Mayıs 2014
Almanya
www.ila-berlin.com

KADEX 2014
22-25 Mayıs 2014
Kazakistan
www.kadex.kz

EBACE 2014
20-22 Mayıs 2014
Cenevre, İsviçre
www.ebace.aero

HAZİRAN 2014
EUROSATORY 2014
16-20 Haziran 2014
Paris, Fransa
www.eurosatory.com

TEMMUZ 2014
Farnbrough Airshow 2014
14-20 Temmuz 2014
Hampshire, İngiltere
www.farnborough.com

TAKVİ
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