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

MİLGEM’de İkinci Perde Yeniden Yazıldı
avunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’nin,
3 Ocak tarihli toplantısında alınan,
MİLGEM projesinin kalan 6 gemisinin seri
üretimi için RMK Marine ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına ilişkin karar, 26 Eylül
tarihli toplantıda iptal edildi. Aynı toplantıda
alınan yeni karara göre, 3’üncü ve 4’üncü gemiler de ilk iki gemi gibi İstanbul Tersanesi
Komutanlığında inşa edilecek; kalan 4 gemi
için ise ihale tekrar edilecek.
İptale giden sürece baktığımızda, basında yer
alan haberlerden; söz konusu ihaleye, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından
sadece RMK Marine ve DEARSAN firmalarının
çağırılmış olması üzerine, ihaleye çağrılmayan
tersanelerin şikâyetleri sonrasında, Başbakanlık Teftiş Kurulunun konuyu incelediğini ve
ihalenin dar kapsamı ile “kamu zararına” yol
açtığı sonucuna ulaştığını görüyoruz.
Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi,
MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi, 2011 yılında
hizmete alınmıştı ve o tarihten beri gemi aktif
olarak görevde. İkinci gemi ise birkaç hafta
önce, 27 Eylül’de hizmete alındı. Dolayısı ile
MİLGEM; tasarım çalışmaları tamamlanmış,
alt sistemleri entegre edilmiş ve yaklaşık 2 yıldır, kamuoyuna yansıyan önemli bir sorun yaşamadan hizmet veren, olgun bir tasarım
olarak nitelendirilebilir. Bu sınıftan 2 adet geminin inşa edilmiş olması da üretim çalışmalarının olgunluğunu gösteriyor. Tüm bu
tespitler; iptal edilen MİLGEM ihalesinin tasarım çalışması içermediğini, devlete ait bir tersanede yapılan üretimin, sanayiye, yani özel
tersanelere aktarılması ve gemilerin inşa edilmesi çalışmalarını kapsadığına işaret ediyor.
SSİK’nin 26 Eylül tarihli kararından hareketle
MİLGEM’in özel tersanelerde inşasına karşı çıkılması gibi bir durum olmadığı değerlendirmesini yapacak olursak sonuç olarak; tasarım
ve üretim risklerinin yokluğunda, Teftiş Kurulunun raporu doğrultusunda ihalenin iptali ile
ilgili belirtilen “kamu zararı” durumunun, “yapılan ihalenin, gemilerin üretim maliyetini yeterince düşürmediği” şeklinde yorumlanması,
hatalı bir tespit olmayacaktır.
Aynı haberlerde, SSM yetkililerinin konu ile ilgili olarak müfettişlere, “İhaleye giren firmalar incelendi. Teknik alt yapılarından,
tecrübelerine kadar çok sayıda faktör göz
önüne alındı. Yapılan teklifler de gözden geçirildikten sonra karar verildi" şeklinde bilgi
verdiği de yer aldı.

S

Burada bir parantez açarak, savunma ihaleleri ile ilgili kararların, sanki SSM tarafından verildiği gibi bir algı oluşma ihtimaline
karşı, nihai karar merciinin SSİK olduğunun
altını çizdikten sonra parantezi kapatıp
devam edelim.

Strateji ve Yol Haritası
Bu girişten sonra, SSİK’nin, MİLGEM’in
devam gemilerini hangi tersanenin inşa edeceğine ilişkin ilk kararının birkaç ay öncesinde gerçekleştirilen 5. Deniz Sistemleri
Semineri’ne geri gidelim…
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen etkinliğin ardından, MSI Dergisi’nin Kasım 2012
sayısında, Platform Projelerinden Sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ve SSM
Deniz Araçları Daire Başkanı Mustafa Şeker’in konuşmalarından şu satırları sizlerle
paylaşmıştık:
“Serdar Demirel’in verdiği mesajların ayrıntılarını ise Demirel’den sonra kürsüye gelen,
SSM Deniz Araçları Daire Başkanı Mustafa
Şeker katılımcılara iletti. Bugüne kadar deniz
araçları ile ilgili 19 sözleşme imzaladıklarını,
bunların toplam bedelinin 8 milyar doları geçtiğini anlatan Şeker, önümüzdeki 10 yıllık dönemde ise yaklaşık 7 milyar dolar toplam
bedele sahip, 13 adet projenin gündemde olduğunu belirtti. Şeker, bu projelerin bedelinin
10 yıla bölündüğünde, tüm planların tam olarak hayata geçirildiği en iyimser tabloda bile
sektöre, yılda, ortalama 700 milyon dolar
ödenek aktarabileceklerini; yaptıkları çalışmalara göre, sistem ve ekipmanlar çıkartıldığında, gemi projelerinin bedelinin yüzde 25
ila yüzde 30’unun tersanelere kaldığını tespit
ettiklerini; diğer bir deyişle, mevcut planlara
göre, tersanelere, yılda, en fazla 200 milyon
dolar aktarabileceklerini kaydetti. Diğer yandan, SSM Sanayileşme Daire Başkanlığının
analizine göre; bir tersanenin ayakta kalabilmesi için yıllık 40 milyon dolar ciroya ihtiyaç
duyduğunu, bunun da Türk askeri denizcilik
projelerinin, en fazla 5 adet tersaneyi destekleyebileceği anlamına geldiğini ifade etti.
Şeker, sektör stratejilerini buna göre şekillendireceklerini, kısa vadede, mevcut uzmanlaşmış tersaneleri destekleyeceklerini, orta
vadede ise teknolojik üstünlüğü hedefleyeceklerini belirtti.”
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SSİK’te
Kazananlar:
Çin ve
HÜRKUŞ
avunma Sanayii İcra
Komitesi (SSİK), bu yılın
2’nci toplantısını, 26 Eylül’de
gerçekleştirdi. Toplantı
sonrasında, alınan kararlar şöyle açıklandı:
“I. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından teklif
değerlendirme çalışmaları tamamlanan projelerde yüklenici
firmalar ile sözleşme imzalamak üzere SSM yetkili kılınmıştır.
Bu çerçevede;
1. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi
kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik CPMIEC
kuruluşu ile değerlendirmeye esas teklif bedeli üzerinden,
sistemlerin ve füzelerinin Türkiye’de ortak üretimini
sağlayacak şekilde sözleşme görüşmelerine başlanmasına,
2. Hava Kuvvetleri Komutanlığının 15 adet yeni nesil temel
eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ-Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile HÜRKUŞ uçaklarının
seri üretimini öngören teklifi üzerinden sözleşme
görüşmelerine başlanmasına,
3. Milli Savaş Gemisi (MİLGEM) projesi kapsamında
3 Ocak 2013 tarihli SSİK toplantısında alınan Karar’ın
iptal edilmesine, 3’üncü ve 4’üncü gemilerin İstanbul
Tersanesi Komutanlığında inşa edilmesine, ihalenin kalan
dört gemi için tekrar edilmesine,
karar alınmıştır.
II. SSİK, bu toplantısında ayrıca, SSM tarafından yürütülen
çeşitli projeler kapsamında oluşan ihtiyaçların giderilmesi
maksadıyla muhtelif sözleşme değişiklikleri yapılması ve
kaynak tahsisi konularında müsteşarlığı yetkilendirmiştir.”
Günlük basın tarafından da ilgi ile izlenen toplantıda, özellikle
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi ile
ilgili alınan karar, hem Türkiye’de hem de dünyada yankı yarattı.

© SSM

© TUSAŞ
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Reuters haber ajansı, konu ile ilgili 26 Eylül’de yayınladığı
haberde, CPMIEC firmasının ABD’nin yasaklı şirketler listesinde
yer aldığını, 28 Eylül’de yayınladığı haberde ise Amerikan
Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, ABD’nin bu seçim ile ilgili
endişelerini dile getirdiğini bildirdi. İhale sürecinde kamuoyu
nezdinde düşük bir profil çizen Çin ve CPMIEC cephesinden ise
herhangi bir açıklama gelmedi.Tüm bu yorum yoğunluğu
arasında gözden kaçan nokta, siyasi ve teknik yönlerinin ötesinde,
bu ihalenin, Türkiye’nin savunma tedarik sisteminin, ihaleye
giren firmalara vaat edildiği gibi çalıştığının gösterilmesi oldu.
Yine Eylül ayında Kore Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmeler,
bu gerçeği daha açık bir şekilde gözler önüne serdi. Kore
Cumhuriyeti’nin yeni nesil muharip jet uçağı için açtığı ihalede,
tavan fiyatın altında sadece Boeing firmasının F-15 Silent Eagle
uçağı kalmış olmasına ve gerek Boeing gerekse F-15 Silent
Eagle ihalenin tüm şartlarını karşılamış olmasına rağmen,
ihalenin tekrar edilmesine karar verildi. Türkiye ise süreçlerinin
gerektirdiği gibi teknik olarak yeterli ve en düşük maliyetli
çözümü sunan firma ile görüşmelere başlayacağını açıklayarak,
bir anlamda tedarik sisteminden taviz vermeyeceği mesajını
iletmiş oldu.Türk Savunma Sanayisi’nin gelişimini desteklemeye
devam eden SSİK’in HÜRKUŞ ile ilgili kararı, kritik aşamaların
birçoğunu başarıyla geçen ve modern havacılık sanayisinin
temelini inşa etmekte olan
proje için önemli bir moral
kaynağı oldu. MİLGEM ile ilgili
alınan karar ise bir süredir
günlük basında yer alan
haberlerin doğruluğunu teyit
etmiş oldu. İhalenin tekrar
edilmesinin getireceği
gecikmenin Deniz Kuvvetleri
Komutanlığını etkilemesinin
önüne, 2 geminin daha İstanbul
Tersanesi Komutanlığında
inşa edilmesi ile geçilmesi
planlanıyor.
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SSM Özel Kalem
Müdürlüğünde
Devir Teslim
avunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)’nda 1999 yılının Eylül
ayından beri Özel Kalem Müdürü
olarak görev yapmakta olan Emekli
Kurmay Albay Mehmet Erkan,
16 Eylül’de, yaş haddi nedeniyle emekli
oldu. Erkan, yayınladığı veda mesajında
şunları söyledi:
“Yaklaşık 14 yıl boyunca, çeşitli
vesilelerle görüşme, bir araya gelme

S

Mahmut Şener
1968 yılında Samsun, Bafra’da doğan Mahmut Şener; 1987 yılında Kabataş Erkek Lisesini, 1992 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nü bitirdi, 1994 yılında ise aynı bölümden yüksek lisans mezuniyetini aldı. Doktora derslerini Bilkent Üniversitesinde tamamlayan Şener,
hâlihazırda Ankara Üniversitesinde doktora öğrencisidir. Yüksek lisans döneminde Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölüm Asistanlığı
yapan Şener, 1995-1998 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde uzman olarak görev aldı. 1998 yılından bu yana
SSM’de çalışmakta olan Şener, sırasıyla şu görevlerde bulundu:
• 10 yıl boyunca, eski adıyla Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü olan Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığında, ağırlıkla Türk savunma sanayisi ürünlerinin ihracatı ve
iş geliştirme faaliyetleri konularında uzman,
• Eylül 2008-Eylül 2011 arasında Uzay ve İnsansız Sistemler Daire Başkanlığı İnsansız Hava Aracı Sistem Projeleri Grup Müdürlüğünde ekonomist,
• İHA Sistemleri Yol Haritasının ilk kez yayınlandığı Eylül 2011-Eylül 2012 arasında İHA Sistem Projeleri Grup Müdürü ve
• Eylül 2012-Haziran 2013 arasında ise Kurumsal İletişim Müdürü.
Müsteşarlık içinde değişik konularda oluşturulan proje ve çalışma grupları ile SaSaD Strateji ve İhracat gruplarında görev yapan Şener, Eylül ayı itibariyle Özel Kalem
Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Asuman Vangölü
1964 yılında Erzurum’da doğan Asuman Vangölü, 1982 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun oldu. Genelkurmay Başkanlığında mütercim tercüman ve dış protokol uzmanı olarak
başladığı profesyonel kariyerini, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu’nda mütercim tercüman olarak sürdürdü. 2000 yılında
SSM’de uzman olarak başladığı görevine; 2003-2012 yılları arasında Dış İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürü, Dış İlişkiler ve İhracat Şube Müdürü, İkili
İşbirliği Şube Müdürü, Sanayii Koordinasyon Şube Müdürü, Uzak Doğu ve Asya Bölge Müdürü olarak devam etti. 2012 yılından bu yana uzman olarak
görev yaptığı Kurumsal İletişim Müdürlüğünde, 19 Haziran itibariyle Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapmaktadır. Vangölü, SaSaD Tanıtım ve İhracat Gruplarında
görev almış; TOBB Savunma Sanayii Meclisi’nin kuruluşundan itibaren iki dönem üyeliğini yapmıştır. Bosna Hersek Savunma, Enerji ve Madencilik Bakanı’ndan iki ülke
ilişkilerine yaptığı katkıdan ötürü kendisine Takdir Belgesi verilmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yakup Taşdelen
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Yakup Taşdelen, 1971 yılında Ankara’da doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini, 2004 yılında tamamladı. SSM’de 1994 yılında çalışmaya
başlayan Taşdelen, 1994-1998 yılları arasında Kalite Güvence Biriminde görev yaptı. 1998-2006 yılları arasında Hava Araçları Daire Başkanlığında
çeşitli projelerde görev aldı. 2006-2011 yılları arasında; Barış Kartalı, C-130 Aviyonik Modernizasyonu, T-38 Aviyonik modernizasyonu,
UH-60 Helikopter Modernizasyonu ile Meltem-1, Meltem-2 ve Meltem-3 projelerinde proje müdürlüğü yaptı. 3 Ocak 2011 tarihinde Uçak Programlarından sorumlu daire başkanı görevine atandı. Başta Müşterek Taarruz Uçağı ve A400M gibi konsorsiyum projeleri olmak üzere, sabit kanatlı uçakların geliştirilmesi,
modernizasyonu ve tedariki gibi pek çok projenin yürütülmesinde görev aldı. 9 Eylül’de SSM yönetici kadrosunda yapılan değişiklikle Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
görevine atandı.
Dr. Murat Ceran
Dr. Murat Ceran, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun
olduktan sonra, araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 2002 yılında onur öğrencisi olarak yüksek lisans
eğitimini tamamladı. Mezun olmasının ardından, Loughborough Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’nde doktora yapmaya karar verdi ve
doktora eğitimini Kasım 2006’da başarıyla tamamladı. Dr. Ceran’ın Türkiye’deki profesyonel kariyeri, 2001 yılında SSM’ye sözleşmeli personel
olarak girmesiyle başladı. Yaklaşık iki yıl süreyle Kara Araçları Daire Başkanlığında görev aldıktan sonra, Aralık 2002’de İngiltere Loughborough
Üniversitesinde doktora eğitimi almak üzere, SSM’deki görevinden ücretsiz izinli olarak ayrıldı. Kasım 2006’da doktora eğitimini tamamlamasının ardından SSM’ye
geri döndü ve Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığında görevlendirildi. 2006 yılında uzman yardımcılığına, 2008 yılında ise uzmanlığa terfi etti. 20112013 yılları arasında Özgün Uçak Geliştirme Grup Müdürlüğünde Proje Müdürü olarak görev yaptı ve özgün geliştirme projeleri olan Muharip Uçak Kavramsal
Tasarım Projesi ve Milli Görev Bilgisayarı Geliştirme Projesi’nin sorumluluğunu üstlendi. 9 Eylül itibariyle Uçak Daire Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Ceran
evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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onuruna eriştiğim sizlerle geçen
zamanı, yaşantımın çok özel bir kesiti
olarak daima hatırlayacağım.
Kuşkusuz, bu süreçte en mutlu
olduğum ve her Türk insanı gibi büyük
gurur duyduğum konu ise üstün gayret
ve fedakârane çalışmalarınız
sonucunda, savunma sanayimizin,
özellikle son 10 yılda kaydettiği
inanılmaz gelişimine tanıklık etmiş
olmam olacaktır. Bundan böyle de bu
seçkin camianın doğal bir üyesi olarak,
ülkemizin yüz akı savunma sanayimizin
faaliyetlerinin en yakın takipçisi ve her
ortamda en sadık savunucusu olacağım”.

Erkan’dan boşalan göreve, SSM
Kurumsal İletişim Müdürü Mahmut
Şener, Kurumsal İletişim Müdürlüğüne
ise Asuman Vangölü atandılar.
Ayrıca, SSM’nin yönetici kadrosunda
9 Eylül’de yapılan değişikliklerle
Yakup Taşdelen Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı görevine, Dr. Murat
Ceran ise Uçak Daire Başkanlığı
görevine getirildi. Mehmet Erkan’a
yeni hayatında mutluluklar;
Mahmut Şener, Asuman Vangölü,
Yakup Taşdelen ve Dr. Murat
Ceran’a yeni görevlerinde başarılar
dileriz.

© TUSAŞ

HÜRKUŞ Kanatlarını Güçlendiriyor
ğustos ayının sonunda yaptığı ilk
uçuş ile zorlu uçuş test programına
başlayan HÜRKUŞ, Eylül ayı içinde,
3 uçuş daha gerçekleştirdi. TUSAŞ
tarafından 30 Eylül’de yapılan
açıklamada, HÜRKUŞ’un yaptığı uçuşlar
hakkında şu bilgiler verildi:
n HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği
29 Ağustos’ta, toplam 33 dakika
havada kalarak, 9500 fit yüksekliğe
tırmandı ve kumanda yüzeylerinin
ilk kontrollerini tamamladı.
Planlamalara uygun olarak tüm
uçuşu iniş takımları açık olarak yapan
HÜRKUŞ, başarılı bir iniş
gerçekleştirdi.
n HÜRKUŞ’un 2. uçuşu, 12 Eylül’de
gerçekleştirildi. Bu uçuşta, 9950 fit
irtifaya çıkıldı ve 135 knot hızla statik
kontrol testleri icra edildi.
n Uçağın 3. uçuşu, 19 Eylül’de
gerçekleştirildi ve 33 dakika sürdü.
Uçak, 10.200 fit irtifaya ve 140 knot
hıza çıkartılarak; trim kontrolleri,
flap konfigürasyon değişiklikleri ve
direkt yaklaşma testleri icra edildi.
n Eylül ayındaki son uçuş, 20 Eylül’de
icra edildi. 58 dakikalık bu uçuşta,
10.200 fit irtifaya ve 140 knot
hıza çıkılarak, farklı flap
konfigürasyonlarında statik stabilite
kontrolleri yapıldı.
Açıklamada, önümüzdeki dönemde
HÜRKUŞ uçuş testlerine yoğun bir

A

© SSM
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şekilde devam edileceği de vurgulandı.
Eylül ayında TUSAŞ, Pakistan ve
Kazakistan’dan gelen üst düzey
yetkililerle temasların da yer aldığı
etkinliklerle de öne çıktı.
T129 helikopteri, Pakistan Başbakanı
Navaz Şerif ve beraberindeki heyete,
18 Eylül’de, Esenboğa Havalimanı'nda
bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi.
TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem
Dörtkaşlı tarafından verilen brifing ile
T129 helikopteri hakkında detaylı bilgi
edinen Pakistan Başbakanı Navaz Şerif,
brifingin ardından, helikopterin uçuş
gösterisini izledi ve helikopterin inişini
takiben, yanına giderek incelemelerde
bulundu. Şerif'e, Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar da eşlik etti.
TUSAŞ’ın gerçekleştirdiği bir diğer
önemli temas, Kazakistan Savunma
Bakanı Adilbek Jaxybekov’un,
24 Eylül’de, TUSAŞ tesislerine
gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

SAVUNMA KISA
© FNSS

FNSS Projeleri Başarıyla
Devam Ediyor
NSS’nin kurumsal
yayın organı “FNSS’nin
İçinden”, Temmuz-Ağustos
sayısında, firmanın projeleri
ile ilgili son gelişmelere
yer verdi. FNSS Genel
Müdürü K. Nail Kurt’un
başyazısında yer alan
bilgilere göre, Suudi
Arabistan’da yürütülen
modernizasyon projesinde,
7. parti araçların üretimi
zamanında tamamlandı
ve müşteri kabullerine
sunuldu. Proje, Ekim
ayında kabule sunulması
planlanan 8. parti
araçlarla sona erecek.
Projenin devamı
niteliğindeki 3. Faz
Modernizasyon sözleşmesi
ile ilgili görüşmeler de
olumlu bir şekilde devam
ediyor. FNSS’nin yerel

F

bir firma ile Suudi
Arabistan’da bir ortak
girişim şirketi kurma
çalışmaları da son aşamaya
geldi ve Ekim ayı sonuna
kadar resmi işlemlerin
tamamlanması bekleniyor.
Malezya cephesinde ise
AV-8 projesinin gözden
geçirme toplantısı,

23 Temmuz’da başarıyla
gerçekleştirildi.
Yurt içi projelerde; toplam
52 adet SYHK’nın teslimatı
Ağustos ayında tamamlandı;
sözleşme taahhüdü
gereğince, 2 yıllık yedek
parçanın teslimatının da
Eylül ayı sonunda

tamamlanması planlanıyor.
Kundağı Motorlu Namlulu
Alçak İrtifa Hava Savunma
Silah Sistemi Projesi
kapsamında geliştirilen
Silah Sistemi Aracı-1’in
doğrulama (verifikasyon)
testleri ise başarıyla devam
ediyor.

Türkiye’nin
Havacılık
Tarihi,
“Mustafa
Kemal’in
Uçakları”nda
Anlatılıyor
ürkiye’nin havacılık tarihiyle ilgili araştırmalar yapan
ve TUSAŞ Eğitim Merkezi’nde uçak teknik öğretmenliği
görevini yürüten İsmail Yavuz’un, “Mustafa Kemal’in
Uçakları” adlı kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıktı.
“Türkiye'nin Uçak İmalat Tarihi 1923-2012” alt başlığı ile
yayınlanan kitap, TOMTAŞ’tan başlayıp TUSAŞ’a kadar
uzanan içeriği ile Cumhuriyet tarihinin uçak imalat geçmişini
kapsıyor. 9 bölümden oluşan kitapta, şu bilgiler de yer alıyor:
n Seydiköy Hava Meydanı (Gaziemir) Vecihi K-VI Tayyaresi
(1923 – 1925),
n TOMTAŞ - Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi
(1925 – 1928),
n Kayseri Tayyare Fabrikası (1930 – 1942),
n Vecihi –XIV Tayyaresi ve Vecihi Faham Tayyare
İnşaa Fabrikası (1932 – 1935),
n Eskişehir Tayyare Fabrikası (1932),
n Nuri Demirağ Tayyare Fabrikası (1936 – 1943),
n Türk Hava Kurumu Etimesgut Tayyare Fabrikası
(1938 – 1950),
n Türk Hava Kurumu Uçak Motor Fabrikası (1948 – 1950),
n ART Ankara Rüzgâr Tüneli (1950) ve
n TUSAŞ -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (1984 – ).
Toplam 256 sayfa olan ve 180 adet fotoğraf içeren kitap,
16 liradan satışa sunuldu.

T

SELEX ES Türkiye’de
A. Ünal Solay Dönemi
ELEX Galileo, SELEX Elsag ve SELEX
Sistemi Integrati’nin 1 Ocak’tan itibaren
SELEX ES adı altında birleşmesinin ve
firmanın Türkiye iş kolu olan SELEX
Komünikasyon A.Ş.’nin adını SELEX ES
Elektronik Turkey A.Ş. (SELEX ES Türkiye)
olarak güncellemesinin ardından, SELEX ES
Türkiye genel müdürlüğüne, 5 Ağustos 2013
tarihi itibariyle A. Ünal Solay atandı. 1982
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Solay, iş hayatına, Türkiye Elektrik Kurumu
Santraller Daire Başkanlığında başladı. Daha sonra Kara
Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Sistemler Dairesi
Başkanlığında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamlayarak,
o zamanki ismi ile Marconi firmasının Ankara ofisinde görev aldı.
SELEX ES Türkiye’deki kariyerine 1995 yılında Satış Yöneticisi
görevi ile adım atan Solay, sırasıyla; Marconi Selenia, Selex
Komünikasyon A.Ş. ve SELEX ES Türkiye bünyesinde Satışlar
Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Grup Başkanlığı görevlerini
yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan A. Ünal Solay’a, MSI Dergisi
olarak yeni görevinde başarılar dileriz.

S
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© TÜBİTAK

12

MSI Dergisi - Ekim 2013

TÜBİTAK: Yerli Haberleşme Uydusu için
Adım Atıldı, Yerli JP-10 Yakıtı Üretildi
© TÜBİTAK

ürkiye’nin özgün uzay
sanayisini kurabilmesi
için, konunun savunma
ayağı kadar kritik olan sivil
ayağında önemli bir adım,
Eylül ayında atıldı. TÜBİTAK
Kamu Araştırmaları Destek
Grubu (KAMAG), Yerli
Haberleşme Uydusu
Geliştirilmesi ve Üretimi
başlıklı proje ile ilgili çağrı
dokümanını, 11 Eylül’de
yayınladı. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile TÜRKSAT Uydu
Haberleşme Kablo TV ve
İşletme A.Ş.’nin müşteri
kurumlar olduğu projede,
TÜRKSAT-6A haberleşme
uydusunun azami ölçüde
yerli imkânlarla
geliştirilmesi amaçlanıyor.
Uydunun tasarımını,
üretimini, fırlatmaya
hazırlanmasını,
fırlatılmasını ve yörüngede
işler hâlde teslim
edilmesini kapsayan
projede, uydunun
fırlatılmasına ilişkin satın
alma işlemleri ise
müşteri kurumların
sorumluluğunda olacak.
TÜRKSAT-6A’nın;
n Yerdurağan
(Geosynchronous Earth
Orbit / GEO) yörüngede
en az 15 sene görev
yapması,
n Ömrünün sonunda, en az
350 km daha yukarıda bir
yörüngeye çekilebilmesi,
n En az 2 farklı fırlatma
aracı ile uyumlu olması ve
n 16 adet aktif, 4 adet
yedek Ku-bant ile 2 adet
aktif, 1 adet yedek X bant

T

aktarıcıya sahip olması
öngörülüyor.
Fırlatma hizmetine benzer
bir şekilde, X bant faydalı
yüke ait tüm ekipmanlar da
müşteri kurumlar
tarafından sağlanacak.
Proje çağrısı, 22 Kasım’da
kapanacak. Bu çağrı
kapsamında seçilecek
firma ya da firmalar,
2. Aşama önerilerini
hazırlayacak. Her ne kadar
çağrı sürecinin sonucunda
seçilecek yüklenici ya da
yükleniciler şimdiden belli
olmasa da TUSAŞ ile
TÜRKSAT arasındaki iş
birliği anlaşması uyarınca,
uydunun entegrasyon ve
test çalışmalarının TUSAŞ
bünyesinde kurulmakta
olan Uydu Montaj Entegrasyon
ve Test (UMET) tesislerinde

yapılması bekleniyor.
Eylül ayının bir diğer
gelişmesi, TÜBİTAK’ın,
23 Eylül’de yayınladığı basın
bülteni ile TÜBİTAK
Ulusal Metroloji Enstitüsü
(TÜBİTAK UME)’nde JP-10
füze yakıtının başarıyla
üretildiğinin açıklaması
oldu. Açıklamada; TÜBİTAK
UME araştırmacılarının
2007 yılından beri devam
eden ve son 2 yıldır hız
verilen çalışmaları sonucu
geliştirilen ve enstitünün
altyapı imkânları kullanılarak
kurulan, günlük 10 litrelik
yakıt üretme kapasiteli mini
pilot tesiste, 100 litre JP-10
sentetik yakıtının üretildiği
ve bu yakıtın, geçtiğimiz
aylarda, araştırma
çalışmalarında kullanması
için ROKETSAN’a teslim

edildiği bildirildi. ABD
Savunma Bakanlığı
dokümanları, JP-10’u; seyir
füzelerinde kullanılan,
yüksek yoğunluklu, sentetik
bir yakıt olarak tanımlıyor.
Yakıtın 15 santigrat
derecede yoğunluğu 0,935
ila 0.943 kg/l olarak
verilirken, donma noktasının
eksi 79 santigrat dereceden
daha düşük olduğu,
parlama noktasının ise
55 santigrat derecenin
üstünde olduğu belirtiliyor.
TÜBİTAK tarafından
yapılan açıklamada, atık
petrol ürünlerinden
“siklopentadien”in bir dizi
kimyasal reaksiyona
sokulması ve özel
reaktörlerin kullanılmasıyla
üretilen JP-10’un,
uluslararası standartlara
uygunluğunun belgelendiği
ve yakıtın, başta SOM
olmak üzere, turbojet
motorlu füzelerde
kullanılabileceği bilgileri de
yer aldı. TÜBİTAK UME,
gelecek çalışmalar
kapsamında; günlük
100 litre kapasiteli,
bilgisayar kontrollü tam
otomatik bir pilot tesis
kurulması için gerekli olan
bütün hazırlıkları da
tamamladı. Bu tesiste, yurt
dışından temin edildiğinde
litre fiyatı 400 dolara kadar
çıkabilen yakıtın, litresinin
10 dolara üretilebileceği
tahmin ediliyor.
www.milscint.com
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Polonya’ya
Türk Çıkarması
olonya'da, 2-5 Eylül tarihleri
arasında düzenlenen 21. MSPO
uluslararası savunma sanayisi
fuarına, Türkiye’den, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
himayesinde, 13 firma katılım
sağladı. Açılışı Polonya Cumhurbaşkanı
Bronislaw Komorowski ve Milli
Savunma Bakanı Dr. İsmet Yılmaz
tarafından yapılan fuarda,
Türkiye’den özel olarak getirilen Mehter takımı da konserler
verdi. Fuar sırasında; HAVELSAN, Polonya’nın Gdnya Tersanesi
ile modernizasyon ve gemi inşasında iş birliği üzerine bir
mutabakat anlaşması; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
ise Polonya’nın HSW firması ile aynı mahiyette bir anlaşma

© SSM

© SSM

P

imzaladı. Başarılı bir fuar geçiren Türkiye, fuar kapsamında
düzenlenen Savunma Sanayisi Ürünleri ve Stand Tasarım
alanlarında da 4 ödüle layık görüldü. Fuarın son gününde
gerçekleştirilen ödül töreninde; SSM standı Kielce Ticaret
Fuarları Özel Ödülü’nü, OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA) ve Otokar
stantları ise Tasarım Özel Ödülü’nü
aldı. Polonyalı yöneticilerden oluşan
jüri tarafından, firmaların ürünlerinin
savunma teknolojileri açısından
değerlendirildiği Başarılı Savunma
Sanayisi Projesi kategorisinde ise
HAVELSAN, GENESİS Projesi ile
“Defender Özel Ödülü”ne layık
görüldü. SSM, Savunma ve
Havacılık Sanayi İhracatçıları
Birliği (SSI) ve Savunma ve Havacılık
Sanayii İmalatçılar Derneği
(SASAD)'nin bir çatı altında
tanımlandığı ve yurt dışı etkinliklerde
kullanılmak üzere hazırlanan
"Turkish Defense Alliance" markası da
ilk kez bu fuarda kullanıldı.

© Lockheed Martin

F-35 İçin Yeni Üretim
Sözleşmeleri İmzalandı

www.savunmahaber.com

Açıklamada, iş birliği ile ilgili
verilen tek ayrıntı, Norveç’in
F135 motorlarının bakımını
üstlenmeyi planladığı oldu.
Proje ile ilgili Eylül ayının
en ilginç gelişmesi ise
Northrop Grumman’ın
12 Eylül’de düzenlediği bir
basın toplantısı ile ThNDR
yönlendirilmiş kızılötesi
karşı tedbir sistemi
(Directional Infrared
Countermeasures /
DIRCM)’ni tanıtması oldu.
F-35’in AN/AAQ-37 dağıtık
elektro-optik görüntüleme
sisteminin de tasarımcısı ve
üreticisi olan firma, basın
toplantısının ardından,
ThNDR ile ilgili resmi bir
bilgilendirme yapmadı.
Toplantıya katılan yabancı
basın mensuplarının kendi
yayın organlarında
yazdıklarına göre,
Northrop Grumman, basın
toplantısında, ThNDR’nin
AN/AAQ-37 ile birlikte
entegre edilerek, uçağın
üst ve alt gövdesinde
yer alacak birer birim ile
360 derecelik koruma
sağlayabileceğini
değerlendiriyor. Firmanın
entegrasyon için öngördüğü
tarih ise 2017.

© Northrop Grumman

BD Savunma Bakanlığı,
27 Eylül’de, F-35’in az
sayıda başlangıç üretim
(Low Rate Initial Production /
LRIP) safhası kapsamında,
6. ve 7. aşama (LRIP 6 ve 7)
için Lockheed Martin ile
toplam değeri 8,3 milyar
dolar olan 2 adet sözleşme
imzaladığını duyurdu. Bu
sözleşmeler, her iki üretim
aşaması için daha önceden
imzalanan sözleşmelere
yapılan modifikasyonları
kapsıyor. ABD’nin yanı sıra
bu üretim aşamalarında;
Avustralya, İngiltere,
İtalya ve Norveç’in de
siparişleri bulunuyor.
LRIP 6 kapsamında,
uçakların birim fiyatları,
motorları dışında şöyle
gerçekleşecek: 23 adet
F-35A için 103 milyon dolar,
6 adet F-35B için 109 milyon
dolar ve 7 adet F-35C için
120 milyon dolar. LRIP 7’de
ise bu fiyatlar şöyle
sıralandı: 24 adet F-35A için
98 milyon dolar, 7 adet
F-35B için 104 milyon dolar
ve 4 adet F-35C için
116 milyon dolar. Uçakların
motorları, Pratt & Whitney
ile görüşülen, farklı
sözleşmelerle tedarik
ediliyor. Üretim cephesinde
bu gelişmeler yaşanırken,
uçağı sipariş eden ülkelerin,
uçağın ömür devrine yönelik
çalışmaları da hız kazanıyor.
İngiliz ve Norveç Savunma
Bakanlıkları, 6 Eylül’de
yaptıkları ortak açıklamada;
bakım ile pilot ve teknik
personelin eğitimi
konularında iş birliği
yapacaklarını duyurdular.

A

© Chemring Group
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Hindistan Helikopterlerini de
Saab Koruyacak
aab, Hindistan Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri
envanterinde yer alan ALH (Advanced Light Helicopter /
Gelişmiş Hafif Helikopter)’lerde kullanılacak elektronik harp
kendini koruma sistemlerinin üretimi ve entegrasyonu ile ilgili,
HAL firmasından, toplam 33 milyon dolar tutarında, 2 adet
sipariş aldı. Firma tarafından 20 Eylül’de duyurulan sözleşmeler
kapsamında Saab, Hindistan için üretimine ilk olarak 2008
yılında imzaladığı sözleşme ile başladığı IDAS (Integrated
Defensive Aids Suite / Entegre Savunma Destek Sistemleri
Süiti) elektronik harp sistemini teslim edecek. IDAS, farklı ve
yoğun tehdit ortamlarında; radar, lazer ve füze tehditlerini
algılayarak, otonom olarak karşı tedbir sistemlerini devreye
alabiliyor. Saab’ın Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yerleşik alt
iş kolu Saab Grintek Defence tarafından üretilecek IDAS’ların
teslimatı, 2014 yılında başlayacak. IDAS, ALH’nin yanı sıra
Saab 2000 ve Lockheed Martin C-130 ve L100 uçakları ile
AgustaWestland A109 ve Super Lynx 300, Boeing CH-47 Chinook,
Denel Rooivalk ve Oryx, Eurocopter Cougar, Puma ve Super
Puma ve NH Industries NH90 helikopterlerinde de kullanılıyor.

S

© Saab
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hemring Group altında faaliyet gösteren NIITEK firması,
9 Eylül’de yaptığı açıklamada, Husky 2G serisi 4 adet
aracının Türk Kara Kuvvetleri ihtiyacı için tedarik edildiğini
duyurdu. Sipariş edilen ve teslimatları Ağustos ayında
tamamlanan araçların 3 adedi, HMDS (Husky Mine Detection
System / Husky Mayın Tespit Sistemi) konfigürasyonuna
sahipken, 1 adedi de robotik kol ile donatıldı. Mayın ve el
yapımı patlayıcılara dayanıklı, iki kişilik bir araç olan HMDS,
ön tarafında bulunan ve yerin altındaki nesneleri tespit
edebilen GPR (ground penetrating radar / yere nüfuz eden
radar ya da yer altı radarı) algılayıcısı ile yollarda ve açık
arazilerde, mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit edilmesi
görevlerinde kullanılıyor. Araçta kullanılan radar; Amerikan,
Kanada, Avustralya ve İspanyol silahlı kuvvetleri
envanterinde de bulunuyor. HMDS, tespit ettiği cisimlerin
konumlarını hassas olarak işaretleyebiliyor ve operasyonu
sırasında, aradığı patlayıcıların infilak etmesi durumunda,
taşıdığı personele koruma sağlayabiliyor. Husky 2G araçlarına
ek olarak, Türkiye’nin siparişi, üzerinde radar ve metal
dedektörü bulunduran 2 adet R-VISOR robotunu da kapsıyor.
R-VISOR, Husky araçlarının giremediği alanlarda kullanılıyor.
Yapılan açıklamada, eğitim ve lojistik desteği de içeren
sözleşmenin Mayıs ayında imzalandığı ve Türkiye’de
yerleşik IPA Savunma Sistemleri firması ana yükleniciliğinde
yürütüldüğü bilgileri de yer aldı.

C

DSEI, Rekor Katılımla Gerçekleştirildi
© BMT Nigel Gee

rganizatörleri tarafından,
dünyanın en büyük
tümleşik savunma ve
güvenlik fuarı olarak
nitelendirilen ve iki senede
bir düzenlenen DSEI,
10-13 Eylül tarihlerinde,
Londra’da gerçekleştirildi.
Bu sene, 54 ülkeden 1.489
firma ve organizasyonun
stant açtığı fuarı, 2011 yılına
göre %13 artışla 32.169 kişi
ziyaret etti. Fuarda, 40 ülke
ulusal pavyonla yer alırken,
dünya genelinden 56 ülkeden
toplam 97 resmi delegasyon
fuarı ziyaret etti. Firmalar,
ürünlerini; hava, deniz, kara
sistemleri, insansız sistemler,
güvenlik ve sıhhiye temalı
alanlarda sergilediler.
Fuar kapsamında deniz
sistemlerinin ve insansız
sistemlerin yer aldığı
gösterimler de gerçekleştirildi.

O

Türkiye, HMDS’yi Seçti

Bu yılki DSEI, benzer fuarlarda
pek rastlanılmayan bir olaya da
sahne oldu. Tianjin Myway
International Trading Co. ve
Magforce International
firmaları, stantlarında,
ürünleri ile ilgili İngiliz
yasalarına aykırı dokümanlar
bulunması nedeni ile fuar
kapsamından çıkartıldılar.
Gelişme ile ilgili açıklama,
fuar organizasyonu tarafından
11 Eylül’de yapıldı.

Fuarda, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından
desteklenen Türk pavyonu
da yer aldı. Türk firmaları ile
ilgili fuardan gelen tek
haber ise BMT Group
şirketlerinden BMT Nigel
Gee firmasının yaptığı
açıklama oldu. Firma,
Bahreyn Sahil Güvenlik
Komutanlığı için 6 adet 18 m
boyunda kompozit botun
tasarlanması ve üretilmesi

konusunda, ARES Tersanesi
ile iş birliği yaptığını
açıkladı. Açıklamaya göre,
azami sürati saatte 35 deniz
milinin üzerinde olması
planlanan botların tekne
formunun tasarımı ile
yapısal tasarımı ve motor
yerleşimi gibi konular,
BMT Nigel Gee firmasının
sorumluluğunda
yürütülüyor. Açıklamada,
botun denemelerinin
Eylül ayı sonunda
başlamasının planlandığı
ve ek olarak 6 adet botun
daha opsiyon olarak
gelecekte üretilebileceği
bilgileri de yer aldı.
Bir sonraki DSEI fuarı,
2015 yılında, yine Londra’da,
15-18 Eylül arasında
gerçekleştirilecek.
www.milscint.com
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A400M Askeri Yeteneklerini Sergilemeyi Sürdürüyor
400M için Başlangıç Operasyon Müsaadesi’ni almasının
ve ilk teslimatı yapmasının ardından, uçağın askeri
yeteneklerinin testleri konusuna ağırlık veren Airbus Military,
gerçekleştirdiği denemelerle ilgili 4 Eylül’de bilgilendirme
yaptı. MSN2 numaralı test prototipi, bir haftadan uzun süren
denemeler kapsamında, İspanya’nın kuzeyinde yer alan Ablitas
kasabasında bulunan hazırlanmamış çakıl bir piste, 6 uçuş
boyunca, toplam 25 iniş gerçekleştirdi. Testler sırasında toplanan
tüm verinin Airbus Military ve OCCAR tarafından analizi hâlen
devam ediyor. Airbus Military, bu aşamada yaptığı açıklamada;
denemelerde, pistteki taşların uçağın dış yüzüne verdiği zararın
asgari seviyede olduğunun ve tahminler çerçevesinde kaldığının
doğrulandığını bildirdi. Ayrıca, inişler sonrasında, pistin hâla

A

kullanılabilir durumda olduğu da gözlendi. Yapılan denemeler,
yerde gerçekleştirilen çeşitli manevraları, başladıktan sonra
iptal edilen kalkışları ve pervanelerin 130 km/sa hıza kadar
ters itki yaratmasını kapsayan testi de içerdi. Bu testler
sırasında motorlara ya da kokpite yabancı maddelerin
kaçmadığı da onaylandı. A400M’de donanım opsiyonları
arasında yer alan ve bu tür pistlerde uçağın gövdesini koruyan
burun iniş takımı deflektörü, testlerin bazılarında kullanıldı,
bazılarında ise kullanılmadı. Her iki durumda da başarılı olan
testler, A400M’nin, askeri ya da sivil operasyon bölgelerinin
yakınında yer alan hazırlanmamış pistlere inip, bu pistlerden
kalkabileceğini gösterdi ve uçağın, stratejik özelliklerinin yanı
sıra taktik yeteneklerini de bir kez daha gözler önüne serdi.

SAVUNMA KISA

avantia, Avustralya’nın
sipariş ettiği ilk
mekanize çıkarma aracı
(Landing Craft, Mechanized /
LCM)’nı 16 Eylül’de suya
indirdi. İspanyol Deniz
Kuvvetleri için 2006-2008
yılları arasında inşa edilen
LCM’lerin tasarımını esas
alan gemilerden, Avustralya
tarafından, 2011 yılında,
toplam 12 adet sipariş
edildi. Gemiler, yine
Navantia tarafından
tasarlanan ve tekneleri
Navantia tarafından
inşa edilerek donatımı
Avustralya’da tamamlanmakta
olan 2 adet Canberra
sınıfı havuzlu çıkarma
gemisinde kullanılacak.
4 adet LCM’nin, gelecek
yılın Nisan ayı itibari ile
Avustralya Deniz Kuvvetleri
envanterine girmesi
planlanıyor.
Navantia, Eylül ayında,
gemi inşa yeteneklerinin

© US Navy

Navantia,
Avustralya’nın
İlk Çıkarma
Gemisini
Suya İndirdi

N

Tam Boy
Su Hattı Boyu
Genişlik
Yük Taşıma Bölmesi Derinliği
Su Çekimi
Tahrik
Azami Sürat
Otonom Harekât
Yük Taşıma Kapasitesi

: 23,30 m
: 21,27 m
: 6,40 m
: 1,6 m
:1m
: 2 adet 809 kW dizel makina, 2 adet su jeti
: > 20 knot
: Tam yükle 190 deniz mili
: Abrams tankı, çeşitli araçlar, 20 ft’lik konteyner

yanı sıra bakım yetenekleriyle
de gündeme geldi.
Firma, 27 Eylül’de yaptığı
açıklamada, Amerikan
Deniz Kuvvetleri ile kuvvetin
İspanya’nın Rota Deniz
Üssü’nde konuşlandıracağı
4 adet Arleigh Burke sınıfı

muhribin bakımını konu
alan bir sözleşme
imzaladığını duyurdu.
2014-2015 yılları arasında,
toplam 1 senelik süreyi
kapsayan sözleşme, 6 sene
daha uzamasını sağlayacak
opsiyonları da içeriyor.

© Navantia

LCM Teknik Özellikleri

ABD, bahse konu
muhripleri, 2012 yılında
İspanya ile imzalanan
Balistik Füze Savunma
Girişimi (Ballistic Missile
Defense Initiative /
BMDI) kapsamında
konuşlandırıyor.

Gulf Helicopters, Onaylı
AW139 Eğitim Merkezi Oldu

20

gustaWestland, 25 Eylül’de, Katar’da yerleşik Gulf Helicopters
firmasının Onaylı Eğitim Merkezi hâline geldiğini duyurdu.
İngiliz sivil havacılık otoritesi CAA tarafından onaylanan bir adet
seviye B AW139 tam uçuş simülatörü ile hizmet verecek olan merkez,
bölgedeki AW139 operatörleri tarafından da kullanılabilecek.
Gulf Helicopters envanterinde, 15 adet AW139 helikopteri
bulunuyor. Bunlara ek olarak firma, sipariş ettiği
3 helikopterin daha teslim edilmesini bekliyor.
Katar; ABD, İngiltere, İtalya ve Malezya’nın
ardından, AgustaWestland’ın eğitim merkezi
açtığı 5. ülke oldu.

A

© AgustaWestland

MSI Dergisi - Ekim 2013

www.milscint.com

ÖZEL HABER

Türkiye, Sertifikasyon
Faaliyetleri ile Tam Bir
Havacılık Ülkesi Olacak
H

22

avacılığın evrensel kuralları ve anlayışı
çerçevesinde şekillendirilen sertifikasyon, özel bir
uzmanlık gerektiriyor. Havacılık alanında tasarım ve üretim
faaliyetlerinin sertifikasyonu
kapsamında verilen onaylar
Tablo 1’de; Türkiye'nin sertifikasyon altyapısının durum
tespiti ise Tablo 2’de yer alıyor. Sempozyum, hem sertifikasyon konusundaki bilinci
arttıracak hem de gelecek
çalışmaları şekillendirecek
bir platform olarak düzenlendi. SSM, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM),
TUSAŞ, TEI ve STM başta
olmak üzere, sektörün diğer
kurum ve kuruluşlarından
katılımcıların ilgi gösterdiği
sempozyum kapsamında,
açılış konuşmalarının ardından, 3 oturum ve bir de panel
gerçekleştirildi. Yoğun programı ile planlanan süreden
daha uzun süren etkinlik, katılımcıları tarafından sonuna
kadar ilgi ile izlendi.
Sempozyumun açılışında ilk
konuşmayı, Sivil Havacılık
Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptı.
Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri
arasında, hava araçlarının ve
hava aracı parçalarının sertifikasyon yeteneğinin kazanılmasının da yer aldığını
hatırlatan Ekşi, bu süreçte
sertifikasyon ile ilgili önyargıların aşılması gerektiğine dikkat çekti. Ekşi, sertifikasyonun
bazen bir tabu olarak, bazen
bir engel, bazen de hemen verilmesi gereken bir belge olarak görüldüğünü; sıklıkla “Biz
üretmeye hazırız ama sertifikasyon bize engel oluyor” gibi
söylemlerle karşılaştıklarını;
bu anlayışla özgün ürünler or-
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Özgün havacılık projelerinin sayıca artış göstermesi ile
gündeme daha çok gelmeye başlayan sertifikasyon konusu,
18 Eylül’de, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
ev sahipliğinde gerçekleştirilen, “Havacılık Sanayinde
Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon: Bugün ve Gelecek
Sempozyumu” ile masaya yatırıldı. Tasarlanan hava
araçlarının emniyetli bir şekilde uçurulabilmesi için
vazgeçilmez olan sertifikasyonun, Türk resmi makamları
tarafından, dünya standartları ile uyumlu olarak ele alınması
sayesinde Türkiye; kendi uçağını tasarlayan, üreten ve
sertifikasyonunu tamamlayarak dünya genelinde hizmete
sunabilen bir havacılık ülkesi hâline gelebilecek.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
taya koyamayacaklarını vurguladı. Bu noktada sertifikasyon ile ilgili anlayışlarını ortaya
koyan Ekşi, önceliklerinin belgelendirme değil, tasarım ve
üretimin ilgili standartlara
uygun bir şekilde yapılması olduğunu belirtti ve bu anlayışın,
tüm havacılık sektörüne anlatılması gerektiğini ifade etti.
SHGM olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Ekşi, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı

(European Aviation Safety
Agency / EASA)’nın Part 21
belgesinin eş değeri olan
SHY-21 numaralı yönetmeliği
yayınladıklarını ve 20 Ağustos’ta yürürlüğe girdiğini; bu
yönetmeliğin alt detayı olan
SHT-21 numaralı talimatın da
hazırlandığını ve 1 ay içerisinde yayınlanmasının planlandığını; böylece yerel
altyapıyı tamamlayacaklarını
bildirdi. HÜRKUŞ Projesi’nde

önemli tecrübeler elde ettiklerini de anlatan Ekşi, Üretim
Organizasyonu
Yeterlilik
Onayı (ÜROYO / Production
Organisation Approval) konusunda yetenek kazanılması
için SSM’nin bir programı
kapsamında çalışma yaptıklarını da ilettiği bilgilere ekledi. Ekşi, konuşmasının son
bölümünde, Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği’ni de
www.milscint.com

Türkiye, Özgün Bir Yol İzliyor
Türkiye, sertifikasyon konusunda, savunma ve havacılık sanayilerinin mevcut durumunun etkisi ile özgün bir yol
izliyor. Havacılık alanında gelişmiş ülkelerde sivil ve askeri alandaki sertifikasyon uygulamaları, zaman zaman
etkileşim halinde, fakat bağımsız olarak gelişmişken, Türkiye’de her iki alan iş birliği içinde ve birlikte gelişiyor.
Seminer sırasında da sıklıkla değinildiği gibi, sivil havacılığa yönelik sertifikasyon ile askeri havacılığı da içeren
“devlet havacılığı”nın sertifikasyon yapılarının ve kurallarının ayrı olması tercih ediliyor. Sempozyum sırasında,
bunun başlıca nedenleri, sivil sertifikasyon gereksinimlerinin, devlet havacılığına göre daha katı kurallar içermesi
ve bu kuralların devlet havacılığında uygulanmasının, başta maliyet olmak üzere çeşitli sakıncalarının bulunması
olarak ifade edildi. Türkiye de bu prensibe uygun bir yapılanmaya sahip. Diğer yandan, Türkiye’de özgün askeri hava
araçlarının geliştirilmesi, sivil çalışmaların çok daha önünde olduğu için, SHGM gibi sivil kurumlar, sertifikasyon
ile ilgili bazı önemli yetenekleri, SSM tarafından yürütülen projeler aracılığı ile geliştirme fırsatı buluyor.
Gerek SSM gerekse SHGM yetkilileri, iki kurum arasında uyumlu ve verimli olarak yürütülmekte olan iş birliğine
seminer boyunca sıklıkla vurgu yaptılar.
geçen sene yayınladıklarını
hatırlatarak, havacılık alanında çalışan firmaları, bu yönetmelik kapsamında yetkili
denetim kuruluşu olarak çalışmaya davet etti.

Özgün ÜrünSertifikasyon
İlişkisine Vurgu
Açılış oturumunun diğer konuşmasını, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Sedat
Güldoğan yaptı. Güldoğan,

konuşmasına, Vecihi Hürkuş’un 1930’lu yıllarda yaşadığı ve geliştirdiği özgün
uçağın sertifikasyonunu Çekoslovakya’dan alması ile
sonlanan macerasını hatırlatarak başladı. 1980’li yıllardan
itibaren
havacılık
sektörünün yeniden hareketlendiğini ve 2000’li yıllarda
özgün ürünler geliştirmeye
başladığını anlatan Güldoğan,
bu süreçte, başta A400M projesi olmak üzere, Avrupa ülkeleri ile birlikte yaptıkları
çalışmalardan ve JSF projesinden edindikleri tecrübelerle sertifikasyon konusunda
bilgi sahibi olduklarını; panel
mantığını öğrendiklerini ve
artık günümüzde, özgün
ürünlerin sertifikasyonu konusuna eğilmeye başladıklarını söyledi. Güldoğan, T-38
modernizasyonu çalışmalarının sertifikasyonu içerdiğini
ve başarıyla tamamlandığını;
modernize edilen C-130’ların
teslimatının da bir iki ay

içinde yapılmasının beklendiğini dinleyicilerle paylaşarak,
Türkiye’de sertifikasyon çalışmalarında gelinen noktayı
özetledi.
Güldoğan, SHGM ile iş birliği
içinde yürüttükleri çalışmalara özel bir vurgu yaptı ve
SHGM’nin de HÜRKUŞ Projesi’ne sahip çıktığını belirtti.
Konuşmasının sonunda, sadece çok iyi uzmanlar ve panellerin yeterli olmadığını,
sertifikasyon
kültürünün
oluşturulmasının da büyük
önem taşıdığını ifade eden
Güldoğan, daha kurumsal bir
yapıya gitme konusunda faaliyetlerinin devam ettiğini
söyledi.

Askeri–Sivil Farkı
Sempozyumun ilk oturumunun ilk konuşmacısı, SSM
Kalite-Test ve Sertifikasyon
Daire Başkanlığı Sertifikasyon Müdürü Alper Köse oldu.
“Sivil ve Askeri Uçuşa Elverişlilik
Sertifikasyonunda

Tablo 1. Tasarım ve Üretim Faaliyetleri İçin Onaylar *
Belge
TC 1
TC
ETSO 2
TC Değişiklik veya STC 3
Değişiklik Onayı
Tamir Onayı
Tamir Onayı
Uçuşa Elverişlilik Belgesi, EASA Form 1

Organizasyon Onayı
DOA 4
DOA
DOA veya ADOA 5
DOA
DOA (Zorunlu Değil)
DOA
DOA (Zorunlu Değil)
POA 6 (Duruma Bağlı)

www.savunmahaber.com
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* Seminer sırasında Segah Özdemir tarafından yapılan sunumdan alınmıştır.
1 TC: Type Certificate (Tip Sertifikası)
2 ETSO: European Technical Standard Order (Avrupa Teknik Standart Emri)
3 STC: Supplemental Type Certificate (Ek Tip Sertifikası)
4 DOA: Design Organization Approval (Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı / TOYO)
5 ADOA: Alternative Procedures Design Organization Approval (Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı İçin Alternatif Prosedürler)
6 POA: Production Organization Approval (Üretim Organizasyonu Yeterlilik Onayı / ÜROYO)

Farklılıklar ve İşbirliği Konuları” başlıklı sunumunda
Köse, askeri hava araçları ile
sivil hava araçları arasındaki
farklılıkları, şu kategoriler altında sıraladı:
n Kullanım kalitesi ve şekli,
n Silah sistemleri,
n Kendini koruma
sistemleri,
n Savaşa yönelik harekâtlar,
n Askeri görevlerin getirdiği
zorluklar,
n Harekât ve kullanım
ortamı ve
n Askeri teknolojilerdeki
hızlı gelişmeler.
Köse, bu farklılıkların da etkisi ile askeri hava araçlarında kabul edilebilir emniyet
seviyelerinin sivil araçlara
göre daha düşük olabildiğini;
aynı zamanda, bazı konularda
askeri standartların sivil
standartlar kadar olgun olmadığını belirtti (Şekil 1).
Köse, Haziran ayında düzenlenen Paris Air Show sırasında, EASA ile Avrupa
Savunma Ajansı (European
Defence Agency / EDA) ara-

Tüm Fotoğraflar:

Faaliyet
Hava Aracı Geliştirme
Diğer Ürün Geliştirme
Ekipman Geliştirme
Büyük Ürün Geliştirme
Küçük Ürün Geliştirme
Büyük Tamir Tasarımları
Küçük Tamir Tasarımları
Üretim (Hava Aracı, Diğer Ürün, Parça, Ekipman)

SSM Sertifikasyon Müdürü Alper Köse,
konuşmasının başında HÜRKUŞ
şapkasını takarak salondan alkış aldı.
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Şekil 1:
Oluşabilecek
arızaların şiddet
(x ekseni) ve
olasılık (y ekseni)
değerlerine göre
sivil ve askeri
hava araçları için
kabul edilebilir
emniyet seviyeleri
(Alper Köse’nin
sunumundan
alınmıştır).

sında konuyla ilgili bir iş birliği anlaşması imzalandığını
hatırlatarak, sivil ile askeri
sertifikasyon makamlarının iş
birliği kapsamında, Türkiye’de de Türk Askeri Havacılık Otoritesi’nin kurulmasının
büyük önem taşıdığını vurguladı.
Köse, sunumunda, askeri sertifikasyon çalışmaları kapsamında SSM’nin üstlendiği
görevleri şöyle sıraladı:
n HÜRKUŞ Projesi: EASA ve
SHGM ile birlikte Tip
Sertifikası ve Uçuşa
Elverişlilik Sertifikası
verilmesi.
n Erciyes Projesi: Hava
Kuvvetleri Komutanlığı
(Hv.K.K.lığı) ile birlikte
Tamamlayıcı Tip
Sertifikası ve her bir
uçak için Uçuşa Elverişlilik
Sertifikası verilmesi.

Özgür Projesi: Hv.K.K.lığı
ile birlikte Tamamlayıcı
Tip Sertifikası verilmesi.
n Karayel Projesi: Kara
Kuvvetleri Komutanlığı ile
birlikte Uçuşa Uygunluk
Değerlendirme Belgesi
verilmesi.
n Özgün Helikopter Projesi:
Askeri Tamamlayıcı Tip
Tasarım Onayı verilmesi.
n Operatif İHA Motoru
Geliştirme Projesi: Tip
Sertifikası verilmesi.
Köse’nin ardından söz alan
SHGM Uçuşa Elverişlilik
Daire Başkanı Özcan Başoğlu, “Türkiye’de Uçuşa Elverişlilik
Sertifikasyon
Faaliyetleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 2011 yılında SSM ile imzaladıkları bir
protokol kapsamında; askeri
alandaki tecrübenin sivil sektöre aktarılması, uzman desn

Tablo 2. Türkiye'nin Sertifikasyon Altyapısı Durum Tespiti *
Askeri Havacılık
Sivil Havacılık

Otorite
SHGM

Kanun / Alt Düzenleme
- / Kısmi
Var / Kısmi

* Seminer sırasında Segah Özdemir tarafından yapılan sunumdan alınmıştır.
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Tablo 3. Türkiye'de Sertifikasyon Uygulamaları *
Faaliyet
Hava Aracı Geliştirme
Motor Geliştirme
Büyük Değişiklik

Küçük Değişiklik
Ekipman Geliştirme

Üretim

Proje
HÜRKUŞ, A400M, A350
Operatif İHA Motoru
Erciyes C-130, Arı T-38
Muhtelif (Kabin içi)
Muhtelif (Kabin içi)
Muhtelif
Muhtelif aviyonik
Koltuk
Batarya
Lastik
Muhtelif
Muhtelif

Firma
TUSAŞ
TEI
TUSAŞ
THY Teknik
TCI
THY Teknik
ASELSAN
TSI
ASPİLSAN
PETLAS
TUSAŞ
SELEX

* Seminer sırasında Segah Özdemir tarafından yapılan sunumdan alınmıştır.
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Otorite
SHGM / EASA
SSM
SSM / Hv.K.K.lığı
SHGM / EASA
FAA (Boeing)
SHGM / EASA
SHGM / EASA
SHGM / EASA
SHGM / EASA

teği sağlanması, mevcut yerli
imkânların kullanımı ve personelin tecrübe ve yeterliliğinin arttırılması konularında
çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başoğlu, artık dönülmez bir yola girdiklerini ve
Türkiye’nin sertifikasyon ile
ilgili çalışmalarında başarılı
olacağını ifade etti.

TSK Takipte
İlk oturumda bir sonraki
konuşmayı, Hv.K.K.lığından
Hava Mühendis Yüzbaşı (Yzb.)
Aydın Gündoğdu yaptı. “Askeri Uçuşa Elverişlilik Sahasındaki
Gelişmeler
ve
Uygulamalar” başlıklı sunumunun başında, askeri havacılık otoriteleri ile ilgili güncel
durumu özetleyen Yzb. Gündoğdu, farklı ülkelerin askeri
havacılık otoritelerinin, farklı
uçuşa elverişlilik gereksinimleri
tanımlayabildiklerini;
bunun da proje takvimini uzatıp maliyeti arttırabildiğini belirtti. Yzb. Gündoğdu, bu
sebeple askeri havacılık kapsamında son dönemde;
uçuşa elverişlilik standartlarının belirlenmesi, birlikte
çalışabilirliğin arttırılması ve
askeri havacılık otoriteleri tarafından yapılan işlemlerin
karşılıklı olarak tanınmasıyla
maliyet etkin çözümlerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi ve bu konuda
oluşturulan uluslararası çalışma gruplarını şöyle sıraladı:
n NATO Uçuşa Elverişlilik
Grubu: Uçuşa elverişlilik
süreçlerinin iyileştirilmesini;
NATO’nun sahip olduğu
ya da NATO adına kullanılan
hava araçlarının uçuşa
elverişliliklerinin
sağlanabilmesi amacıyla
yapılması gereken
işlemlerin belirlenmesini
ve NATO’nun uçuşa
elverişlilik kapsamındaki
yükümlülüklerinin net
olarak tanımlanmasını
amaçlayan NATO Uçuşa
Elverişlilik Grubu, 2006
yılında kuruldu.
NATO Uçuşa Elverişlilik

Planı oluşturan grup,
NATO üyesi ülkelerin
askeri havacılık otoritelerinin
tanınması amacıyla takip
edilecek prosedürün ve
NATO Uçuşa Elverişlilik
Yönetiminin El Kitabı’nın
ise taslaklarını hazırladı.
n Avrupa Birliği’nin Askeri
Havacılık Otoriteleri
(Military Airworthiness
Authorities / MAWA)
Forumu: Sertifikasyon
sürecinin, bakım idame
işletme faaliyetlerinin,
organizasyon onaylarının
ve sertifikasyon kodlarının
standardizasyonunun
sağlanması ile askeri
havacılık otoriteleri
arasında karşılıklı tanıma
sürecinin gerçekleştirilmesi
için 2008 yılında kuruldu.
Bugüne kadar çeşitli
dokümanlar yayınlayan
forumun nihai hedefi ise
Avrupa Müşterek Askeri
Uçuşa Elverişlilik Otoriteleri
Organizasyonu (European
Military Joint Airworthiness
Authorities Organization /
EMJAAO)’nun kurulması
olarak ifade ediliyor.
Forum, sadece EDA üyesi
ülkelere açık.
n Hava ve Uzay Birlikte
Çalışabilirlik Konseyi
(Air and Space
Interoperability Council
/ ASIC): Yzb. Gündoğdu’nun
sıraladığı çalışma
gruplarının sonuncusu
olan ASIC ise çok daha
köklü bir tarihe sahip.
ASIC; ABD, Kanada,
İngiltere, Avustralya ve
Yeni Zelanda tarafından
1948 yılında oluşturuldu.
Yzb. Gündoğdu, sadece
İngiltere’nin her
üç organizasyonda da
yer aldığına dikkat çekti.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin faaliyetlerinden de
bahseden Yzb. Gündoğdu,
envanterdeki hava aracı sistemleri ile envantere dâhil
edilecek hava araçlarının
askeri uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından icra
www.milscint.com
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edildiğini;
envanterdeki
hava araçlarına uygulanan
özgün modifikasyonlar için
uçuşa elverişlilik süreçlerinin
yürütüldüğünü ve sonrasında
uçuşa elverişlilik belgelendirmeleri yapıldığını anlattı.
Son yıllarda, SSM tarafından
yürütülen tedarik projelerinin
bir kısmında, başlangıç
uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin, SSM temsilcileri ile ilgili
kuvvet komutanlıkları temsilcilerinden oluşan sertifikasyon kurulları vasıtasıyla
gerçekleştirildiğini
ileten

Tablo 4. Türk Havacılık Sanayisi Alt Yapı Durum Tespiti *
Organizasyon
Tasarım

Üretim

Firma
TUSAŞ
THY Teknik
TSI
TUSAŞ
SELEX ES

Organizasyon Onayı
TOYO **
DOA
DOA
ADOA
POA
POA

Kapsam
Erciyes
HÜRKUŞ
Büyük değişiklik
Ekipman
C2
C2

Otorite
SSM / Hv.K.K.lığı
EASA
EASA
EASA
EASA
EASA

* Seminer sırasında Segah Özdemir tarafından yapılan sunumdan alınmıştır.
** TOYO: Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı

Yzb. Gündoğdu, Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi’nin
kurulumuna yönelik kanun
taslağı üzerinde çalışmaların
ise Milli Savunma Bakanlığı

bünyesinde devam ettiğini belirtti. Sempozyumun ilk oturumunun son konuşmacısı,
“EASA’nın Türkiye’de Uçuşa
Elverişlilik Sertifikasyon İş-

lemleri” sunumu ile EASA’dan
Carl Thomas oldu. EASA’yı kısaca tanıtan Thomas, Türkiye
ile ilişkilerini ve çalışmalarını
özetledi.
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Havacılık Sanayisinden
Geniş Katılım
Sempozyumun 2. ve 3. oturumları, sertifikasyonla ilgili
çeşitli kurum ve kuruluşlardan
geniş bir katılıma sahne oldu.
Bu oturumlarda, STM’de Sertifikasyon Uzmanı olarak görev
yapan Filiz Töre ve TUSAŞ’tan
Segah Özdemir tarafından
gerçekleştirilen sunumlarda,
Türkiye’de savunma ve havacılık sanayilerinin sertifikasyon
çalışmaları ile ilgili özet bilgiler
yer aldı (Tablo 3, 4 ve 5). Uçak
Koltuk Üretimi A.Ş (TSI Aviation Seats) Genel Müdürü
Fahri Bayır tarafından gerçekleştirilen “Uçak Koltuk Sertifikasyonu” başlıklı sunum ise
havacılık alanında tasarım ve
üretim yapmak isteyen firmaların yaşayacağı süreçleri anlatan, bilgilendirici bir sunum
olarak öne çıktı. Ticari havacılıkta kullanılan her türlü yolcu
koltuğunu tasarlamak, üretmek ve satışını gerçekleştirmek amaçlarıyla kurulan
şirketin, tasarım için gerekli
ADOA (Alternative Procedures
to Design Organisation Approval / Tasarım Organizasyonu
Yeterlilik Onayı İçin Alternatif
Prosedürler) başvurusunun
gelişimini anlatan Bayır,
bilinçli ve doğru adımlar atıldığında, yeni kurulan bir firmanın dahi yaklaşık 1-2 senelik
bir süreçte gerekli onayları

alarak havacılık alanında faaliyet gösterebileceğini belirtti.
Bayır, bu süreçte, STM’den danışmanlık hizmeti aldıklarını
da ilettiği bilgilere ekledi.
Sempozyumun bir diğer yabancı konuşmacısı olan Fransız devlet havacılığı emniyeti
kurumu DSAE’den Yarbay
(Yrb.) Richard Duriez, “Genel
Olarak Fransız Askeri Uçuşa
Elverişlilik Sistemi” başlıklı
sunumu gerçekleştirdi. DSAE
kurulmadan önce, Fransız
savunma tedarik kurumu
DGA’nın teknik otorite, aralarında kuvvet komutanlıklarının da bulunduğu 7 adet hava
operasyon otoritesinin de
uçuşa elverişlilik otoritesi
olarak görev yaptığını anlatan
Yrb. Duriez, sivil dünyada olduğu gibi otorite-kullanıcı ayrımına gittiklerini ve uçuşa
elverişlilik konusunun, artık
DSAE üzerinde olduğunu belirtti. Yrb. Duriez, DSAE’nin
kurulması ile Fransız Devleti
envanterindeki 70 farklı hava
aracı, 51 farklı motor ve
22 farklı pervane modelini en
son standartlara göre sertifiye etme çalışması başlattıklarını
da
dinleyicilerle
paylaştı. Sunum, Türkiye’nin
henüz bu alandaki örgütsel
yapılandırmasını nihai hâle
getirmemiş olması nedeniyle
katılımcılar tarafından ilgiyle
dinlendi.

ZİU ile Yarım Kalan
Çalışma
Sempozyumun sonunda düzenlenen panel, Güldoğan yönetiminde; SHGM Genel
Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın, TUSAŞ Kalite ve Sertifikasyon
Başkanı
Ahmet
Tokmakçıoğlu, STM Genel Müdürü Recep Barut, THY Teknik
Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail
Demir ve TEI Genel Müdür Vekili Nazif Efe’nin katılımı ile
gerçekleştirildi. Panelin açılış
konuşmasında
Güldoğan,
sempozyumun, konu ile ilgili
terminoloji ve jargon konusunda daha anlaşılır bir noktaya gelmelerini sağladığını,
sertifikasyon alanında dünyada gelinen nokta konusunda

Türkiye, yakın dönemde ilk sertifikasyon tecrübesini,
2000’li yılların başında, TUSAŞ tarafından tasarlanıp
üretilen ZİU ile yaşadı, fakat bu çalışmanın sonunu
getiremedi.
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da bilgi edindiklerini belirtti.
Haydar Yalçın, konuşmasında, Türkiye’nin sertifikasyon
macerasında
pek
bilinmeyen bir süreci hatırlatarak; 2000’li yılların başında
TAI (bugün TUSAŞ)’nin geliştirdiği Zirai İlaçlama Uçağı
(ZİU)’nın sertifikasyon çalışmalarına başladıklarını; sürece, o sıralarda Avrupa’nın
müşterek sertifikasyon organizasyonu olan JAA’yı dâhil
ettiklerini; toplam 25 saat
test uçuşu gerçekleştirdiklerini; ancak daha sonra, ekonomik kriz nedeniyle projeye
devam edilemediğini anlattı.
Bu projenin devam etmesi
halinde, Türkiye’nin sertifikasyon konusunda şu anda
çok daha iyi bir konumda olacağını ifade eden Yalçın,
bugün, HÜRKUŞ Projesi ile
tecrübe açıklarını kapatmaya
çalıştıklarını belirtti. SHGM
bünyesinde yeni bir sertifikasyon birimi kurulduğu bilgisini
de paylaşan Yalçın, bu birimde
istihdam ettikleri az sayıda
mühendisin yurt dışında eğitim almalarını sağladıklarını;
ayrıca YÖK Kanunu’nun sağladığı imkânlardan yararlanarak üniversitelerden öğretim
üyelerini SHGM bünyesinde
görevlendirmeye başladıklarını söyledi. Yalçın, sözlerinin
sonunda, devam eden mevzuat çalışmaları kapsamında,
taslak dokümanları SHGM’nin
İnternet sayfalarında yayınlawww.milscint.com
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dıklarını ve sektörden görüş
beklediklerini hatırlattı.
Tokmakçıoğlu ise konuşmasında, sertifikasyonun farklı
bir yönüne vurgu yaptı. Tokmakçıoğlu, sertifikasyonun
organizasyon ve kabiliyet gereksinimlerinin,
havacılık
sektörüne girmek isteyen firmaların işini zorlaştırdığını,
bu yönüyle sertifikasyonun,
aslında bir rekabet gücü yarattığını söyledi.

Tablo 5. Türkiye'de Askeri Organizasyon Onaylarında Mevcut Durum *
Erciyes Projesi (C-130 Aviyonik Modernizasyonu)
Özgür Projesi (F-16 Aviyonik Modernizasyonu)
HÜRKUŞ Projesi
Operatif İHA Motor Geliştirme Projesi
Hava Stand-off Jammer
FX-TX

Onay
TOYO ve ÜROYO
TOYO
TOYO
TOYO
TOYO
TOYO ve ÜROYO

* Seminer sırasında Filiz Töre tarafından yapılan sunumdan alınmıştır.

Ana Oyuncu: STM
Panel kapsamında, Türkiye
genelinde sertifikasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulan uzmanlık ve danışmanlık
hizmetlerini veren STM’nin
sertifikasyon faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan
Barut; mevcut durumda,
18 uzmanlık alanında 42 kişilik bir kadro ile 16 adet proje
yürüttüklerini söyledi. SSM
tarafından sertifikasyon konusunda görevlendirilmelerinden bu yana, devlet adına,
1 adedi yönerge olmak üzere,
70’e yakın regülasyon dokümantasyonu oluşturduklarını
ve bunları hizmete sunduklarını kaydeden Barut, sertifikasyon konusunda bilgi
birikiminin arttırılması için
eğitim ve sempozyum çalışmalarında bulunduklarını;
ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bu konuda açılan dersi bir STM çalışanının
verdiğini anlattı.
Tüm bu çalışmaları sırasında
yaşadıkları güçlüklere de değinen Barut, özellikle genç
mühendislere sertifikasyon

Durum
Belge verildi
Çalışma aşamasında
EASA belgesinin tanınması yoluna gidildi
Başlangıç aşamasında
Sözleşme aşamasında
Fizibilite aşamasında

konusunda bir kariyer planı
yapabileceklerini yeterince
anlatamadıklarını;
bunda
STM’nin konu ile ilgili görevlendirilmesine yönelik anlaşmanın süresinin de etkili
olduğunu ifade etti. STM, SSM
ile 2011 yılında imzaladığı anlaşma uyarınca, sertifikasyon
faaliyetleri ile ilgili olarak 3+5
yıllığına görevlendirildi. Barut,
söz konusu anlaşmanın
önemli bir adım olduğunu, bununla beraber, yabancı ülkelerde benzer anlaşmaların 25
yıllığına yapıldığını belirtti. Ba-

rut’un dikkat çektiği bir diğer
konu, sertifikasyon konusunda yetişen iş gücünün korunması oldu. Sertifikasyon
konusunda görev yapacak kişilerin, tasarım projesi tecrübesi
olan
mühendisler
arasından seçildiğini; 6 ila 8
aylık ek bir eğitim gördüklerini; dünya genelinde tanınan
eğitimleri ve sertifikaları almış
bir çalışanın rahatlıkla Türkiye
dışında da iş bulabildiğini anlatan Barut, bu kişilerin Türkiye’de tutulmasının önemine
işaret etti.

Panelin bir diğer konuşmacısı
Doç. Dr. Demir, THY Teknik’in
sertifikasyon ile uyumlu parçalar üretebilecek alt yüklenicilerin
yetişmesi
için
gösterdiği çabaya değindi ve
firmaların doğru yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Panelin son konuşmacısı Efe
ise TEI’nin motor geliştirme
faaliyetlerini
özetleyerek,
kendilerinin de Operatif İHA
Motoru geliştirme çalışmaları kapsamında ilk defa doğrudan bir sertifikasyon süreci
yaşayacaklarını söyledi.
Panelin son bölümünde,
sempozyum
katılımcıları,
soru ve yorumlarını ilettiler.
Katılımcılar, Hv.K.K.lığının
uzun yıllardır, ağırlıklı olarak
askeri standartlara göre sertifikasyon çalışmaları yaptığına, bu çalışmaların doğaları
itibari ile kamuoyunca pek
bilinmediğine dikkat çektiler.
Güldoğan, kapanış konuşmasında, sertifikasyon konusunun, savunma ve havacılık
sanayilerinin geldiği noktanın
doğal uzantısı olduğunu ve
konu ile ilgili çalışmaların
ilerleyen dönemde artarak
devam edeceğini ifade etti.
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Scorpion Geleceğe
İmza Atabilecek mi?

Cessna ve Bell Helicopter firmalarının bağlı olduğu Textron Inc. ile AirLand Enterprises
LLC firmalarının ortak girişimi Textron AirLand LLC, 16 Eylül’de, jet motorlu hafif
muharip uçakları Scorpion (Akrep)’un tanıtımını yaptı. Herhangi bir müşteri olmadan,
firmanın kendi öz kaynakları ile 2012 yılından beri üzerinde çalıştığı projede, ilk uçuşun,
bu sene sonuna kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şimdi, Textron AirLand LLC
firmasının bu cesur girişimi ile bir başarı hikâyesine mi
imza atacağı, yoksa başarısız bir girişim olarak mı tarihte
yer alacağı sorularının cevabı aranıyor.

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
on yıllarda yürütülen
askeri operasyonlarda,
hava kuvvetlerinin muharip unsurlarının sadece
yerdeki hedeflere karşı kullanılması ve bu görevlerde,
daha çok yakın hava desteği
işlevi görmesi, hava-hava
muharebelerine yönelik tasa-

S

rım özellikleri de taşıyan platformların yerine, daha maliyet etkin hava araçlarının
kullanımı konusunu tartışmaya açtı. Bu uçakların,
görev yaptıkları Afganistan,
Irak, Libya ve Mali gibi ülkelerde havadan herhangi bir
tehditle karşılaşmaması da

İlk Scorpion prototipinin montajından bir kareler

tartışmaları
alevlendirdi.
Operasyonlar sırasında gerçekleştirilen görevlerin; F-16,
F-15, F/A-18, Tornado,
Eurofighter Typhoon ve
Rafale gibi batılı ülkelerin
mevcut hava kuvvetlerinin bel
kemiğini oluşturan muharip
uçaklar yerine, en yaygın örneği Embraer A-29 Super
Tucano olan turboprop motorlu uçaklar ya da Predator
ve Reaper gibi insansız hava
araçları tarafından etkin bir
şekilde yerine getirilebilmesi,
“hava kuvvetleri böyle uçaklara mı yönelmeli?” sorusunun sıklıkla sorulmasına yol
açtı. Batılı ülkelerin savunma
bütçelerinde yaşanan daralma da bu gelişmelere ka-

tıldığında, A-29 ya da Reaper
gibi uçaklar, hava kuvvetlerinin ağırlık vermesi gereken
platform türleri olarak öne
çıktı.
Tüm bu gelişmelere rağmen, tablonun bir bölgesindeki boşluk dikkat çekiyor:
Kabiliyet olarak F-16, F-15,
F/A-18, Tornado, Eurofighter Typhoon ve Rafale gibi
uçaklarla A-29 ile Reaper
arasında kalacak, “hafif muharip jet uçağı” olarak nitelendirilebilecek uçaklar. İşte
Textron AirLand LLC, Scorpion
ile bu boşluğu doldurmaya
aday oluyor.
Scorpion’un tüm açılardan görünümü
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Scorpion, Asimetrik Harp senaryosunda görülüyor.

Aksi Belirtilmedikçe Tüm Fotoğraflar ve çizimler:

Yeni Bir Sınıf

www.savunmahaber.com

formans verilerinin, A-29
Super Tucano ve
Su-25K uçakları
ile
karşılaştırması, Tablo 1’de yer
alıyor. Kuşkusuz bu tür
uçaklarla ilgili bir karşılaştırmada kullanılacak veriler,
bunlarla sınırlı değil. Örneğin
havada kalış süresi gibi
önemli bir parametre, Scorpion için bu değerin henüz
açıklanmamış olması nedeniyle tabloda yer almıyor.
Tablo incelendiğinde, Scorpion’un; azami kalkış ağırlığı,
azami sürat ve faydalı yük taşıma kabiliyeti gibi parametrelerde, A-29’un bir üst
sınıfında yer aldığı; kendisi
gibi 2 adet jet motoru olan ve
benzer konfigürasyona ve dış
boyutlara sahip Su-25K’nın
ise bir alt sınıfında yer aldığı
görülüyor.

© TEXTRON AIRLAND, LLC

Scorpion, arka arkaya oturma
düzeninde çift kişilik kokpite
ve iki adet turbofan motora
sahip. Uçak, arkadan bakıldığında; F/A-18, F-22 ve F-35’i
andıran eğimli çift dikey kuyruk yüzeyi ile “agresif” bir görünüşe sahipken, gövdesinin
üst kısmına monte edilen ve
üst düzey jet muharip uçaklarına göre çok küçük bir ok
açısına sahip kanatları ile
daha mütevazı bir intiba
uyandırıyor. Uçağın kanatları,
düşük hız ve kısa pistlerden
kalkış performansı gibi tasarım kriterleri sonucu yapılmış
seçimleri yansıtıyor. Aynı zamanda, kanatlar, pilotların
aşağıya bakış açılarını engellemeyerek, geniş bir gözetleme alanı sunuyor. Uçağın
arka gövdesi ise geniş yapısı
ile dikkat çekiyor. Resmi olarak açıklanmasa da bu tasarım, muhtemelen, taarruz
helikopterlerinde olduğu gibi
uçağın motorlarını birbirinden ayırmak amacıyla yapıldı.
Scorpion’un açıklanan per-

Farklı Yaklaşımlar
ve Yenilik
Her ne kadar Scorpion dış görünüş olarak klasik bir uçak
olarak görünse de tasarım ayrıntıları itibarı ile önemli farklılıklar içeriyor. Tasarımda öne
çıkan farklılık, uçakta; Cessna
iş jetleri için geliştirilmiş tek-

nolojilerin, sistemlerin ve üretim kaynaklarının kullanılması
şeklinde ifade ediliyor. Bu
yaklaşımla uyumlu olarak
Scorpion, standart askeri ve
sivil bileşenleri de içeriyor.
Textron AirLand LLC yetkilileri, tüm bu tasarım özelliklerinin, uçağın maliyetini ve
uçağın geliştirme çalışmalarındaki riskleri düşürdüğünü
belirtiyorlar.
Uçağın bir başka önemli özelliği de tamamen kompozit yapıya ve gövdeye sahip olması.
Textron AirLand LLC, bu tasarımın, yorulma ve korozyon
sorunlarını azaltacağını vurguluyor.
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Kompozit malzemelerden
oluşan yapının, yakın hava
desteği görevlerinde ihtiyaç
duyulan sağlamlık ve dayanım
konusundaki performansı ise
bu aşamada iletilen bilgiler
arasında yer almıyor.
Scorpion, benzer uçaklarda
pek görülmeyen bir yaklaşımla dâhili bir faydalı yük taşıma bölmesi de içeriyor.
Kokpitte bulunan arka koltuğun altından, hava alıklarının
ortasına kadar uzanan bölme,
modüler alt bölmelere ayrılabiliyor; böylece, aynı anda değişik faydalı yüklerin kolayca

takılıp sökülmesine ve uçakla
görev yapabilmesine olanak
sağlıyor. Açıklanan bilgiler
arasında, bu bölmeye yerleştirilecek faydalı yüklerin hizalanmasının (alignment) da
kolayca yapılabildiği de yer
alıyor. Bölmede taşınabilecek
sistemler ise şöyle sıralanıyor: çeşitli tiplerde algılayıcılar, haberleşme sistemleri ve
yakıt tankı. Scorpion’un burnunda, dâhili bölmesinde
taşıdığı algılayıcılardan bağımsız olarak, içeri alınabilen
bir elektro-optik algılayıcı da
bulunuyor.

Her ne kadar Scorpion ile ilgili buraya kadar yaptığımız
inceleme teknik özellikler
üzerinden gerçekleşmiş olsa
da Textron AirLand LLC, çıkış
noktalarının maliyet etkin bir
uçak tasarlamak olduğunu
vurguluyor. Firma tarafından
yapılan resmi açıklamalarda,
uçağın maliyeti ile ilgili rakamsal bilgiler yer almıyor.
Firma yetkilileri ile görüşen
ABD kaynaklı yayın organlarında yer alan bilgilere göre,
Scorpion’un uçuş saati maliyetinin 3.000 dolar civarında

gerçekleşmesi öngörülüyor.
F-35 için ise bu rakamın,
20.000 dolar mertebesinde
gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, A-29
Super Tucano için resmi bir
fiyat açıklanmış olmasa da çeşitli İnternet sitelerinde uçuş
saati maliyetinin 1000 dolar
civarında olduğu belirtiliyor.
Maliyet etkinlikle ilgili bir
diğer özellik ise uçağın modüler yapısı. Dâhili bölmesi
ile açık mimariye sahip ve
sivil ya da standart askeri sistemlerden oluşan aviyonik
mimarisi, Scorpion’un gele© Embraer

© Vitaly V. Kuzmin

Sukhoi Su-25

Maliyet Vurgusu

Embraer A-29 Super Tucano

Tablo 1. Scorpion, A-29 Super Tucano ve Su-25K karşılaştırması

(kategoriler, Scorpion için açıklanan veriler uyarınca belirlenmiştir).
34

Scorpion
Super Tucano
Uzunluk (m)
13.25
11.3
Kanat Açıklığı (m)
14.42
11.14
Yükseklik (m)
4.26
3.97
Boş Ağırlık (kg)
5,352
3,200
Azami Kalkış Ağırlığı (kg)
9,639
5,400
Faydalı Yük (kg)
1.360 *
1,550
Azami Sürat
450 KTAS
590 km/sa
Servis Tavanı (ft)
45,000
35,000
Tek Yönlü Azami Menzil (km) 4,444
2.852 **
Gövde Ömrü (saat)
20.000 saat 12.000 saat (operasyonel)
* Dahili bölme için değer; toplam azami yük kapasitesi henüz açıklanmadı.
** Harici yakıt tankları ile
*** Harici taşıma istasyonları boşken
BB: Sukhoi'nin resmi sitesinde bilgi bulunmuyor
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Su-25K
15.05
14.05
4.8
BB
19,300
4,000
950 km/sa ***
22.966 ***
BB
BB

Scorpion, Su-25 ve A-29 Super Tucano arasında bir sınıfta yer alıyor.
www.milscint.com

Scorpion, soldan sağa, sırasıyla, İnsani Yardım ve Doğal Afetlere Müdahale,
Narkotik Mücadele, Sınır Güvenliği ve Hava Sahası Kontrolü senaryolarında görülüyor.

cekte yeni sistemlerle donatılmasını ya da mevcut sistemlerin güncellenmesini
kolaylaştıracak.

n

Çok Görevli Uçak
Textron AirLand LLC, ana üssünden 278 km mesafede, 5
saat boyunca devriye görevi
icra edebilecek olan Scoprion’un yerine getirebileceği
görevleri ve bunlarla ilgili ayrıntıları şöyle sıralıyor:

n

Sınır ve Deniz Güvenliği:
Scorpion, dâhili taşıma
bölmesine entegre edilecek
çeşitli faydalı yüklerle
geniş alanda gözetleme
yapabilme kabiliyeti sunacak.
Uçağın, gerçek zamanlı
video aktarım yeteneğinin de
olacağı belirtiliyor.
Narkotik Mücadele:
Scorpion, bu tür
görevlerde, sınır ve deniz
devriyesi ile benzer

n

profillerde uçarak,
tespit edilen kaçakçılık
girişimlerinin tam
konumunu, link
bağlantıları ile
aktarabilecek.
Asimetrik Harp:
Taktik komuta ve kontro
işlevi de görebilecek ola
Scorpion, tespit ettiği
hedefleri, taşıyacağı geniş
mühimmat çeşitleri ile
bertaraf edebilecek.

n

İnsani Yardım ve
Doğal Afetlere Müdahale:
Scorpion, doğal afet
yaşanan bölgede,
haberleşme altyapısı
kurulana kadar
haberleşme düğüm
noktası olarak
kullanılabilecek ve taşıdığı
gözetleme amaçlı
algılayıcılarla, yardım
ekiplerine bilgi
sağlayabilecek.
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Dâhili yük bölmesi

n

Hava Sahası Kontrolü:
Hava sahasını ihlal eden,
alçaktan ve yavaş uçan
uçak ve helikopter gibi
hedeflere karşı Scoprion,
hızlıca havalanıp, 740 km/sa’i
aşan bir hızla hedefine
yaklaşacak ve hedefi
üzerindeki algılayıcılarla
ya da bir kontrol merkezinden
yönlendirilerek bulacak.
Scorpion, bu tür ihlallere
taşıyacağı silahlarla
müdahale edebileceği gibi;
185 km/sa gibi düşük bir
süratle uçan hava
araçlarına refakat ederek
durumu kontrol edebilecek.

Gelecek Parlak mı?
Scorpion, belki günümüz hava
kuvvetlerinin belkemiğini oluşturan muharip jet uçakları
kadar etkileyici gözükmeyebilir.
Yine de vaatlerini gerçekleşti-

Uçağın kanatlarında bulunan iç taşıma noktaları 794 kg, merkez taşıma noktaları 385 kg, dış taşıma noktaları ise 181 kg yük
taşıyabiliyor. İç taşıma noktaları, ek olarak, yakıt tankı taşımasına izin veren bağlantılara da sahip.
rebilmesi durumunda, bir ül- bir uçak için ihtiyaç tanımla- teği görevi için uyarlıyor; diğer
kenin hava kuvvetlerinin, üst mamış ve böyle bir tedarik için bir deyişle aktif olan bir üretim
düzey hava-hava muharebe- bütçe ayırmamış olması. Türk hattından, özelleştirilmiş bir
leri ve sınır ötesi taarruz dışın- Hava Kuvvetleri gibi bilinçli ürün çıkartıyor. Textron Airdaki tüm hava görevlerini icra müşteriler, herhangi bir uçak, Land LLC ise tamamen Scoredebilmesine olanak sağlaya- eğer geliştirildiği ülke tarafın- pion üzerine şekillendirildi ve
bilecek, maliyet etkin bir plat- dan envantere alınmamışsa başka bir model ya da pazara
form
haline
gelme ömür devri boyunca destek yönelik üretimi bulunmuyor.
alma konusunda sıkıntı yaşa- Bu sebeple Scorpion’un ilk sipotansiyelini taşıyor.
öngörerek, parişini alması büyük önem
Özellikle Textron’un hava yabileceğini
araçları konusundaki tecrü- o uçağı seçmekten kaçınıyor- taşıyor.
besi, Scorpion’un, öngörülen lar. Kuşkusuz, Air Tractor’un Scopion ile ilgili başarılı bir taözelliklere sahip olan bir ürün AT-802U uçağında olduğu gibi, nıtım kampanyası yürüten
olarak ortaya çıkabileceğine uçağın, geliştirildiği ülke ABD Textron AirLand LLC, dünyaolan güveni arttırıyor. Aslında, tarafından tedarik edilmeden nın önde gelen havacılık dergiScorpion’un geleceğini tehdit Birleşik Arap Emirlikleri tara- lerinde yer almayı; hatta bir
edebilecek konu, muhteme- fından sipariş edilme gibi ör- tanesinin kapağına çıkmayı
len, uçağın tasarım konsepti nekler de bulunuyor. Fakat başardı. Genel olarak olumlu
ya da performansı olmayacak. aradaki önemli bir fark gözler- yorumlar almış olsa da önüUçağın satışını olumsuz etki- den kaçmamalı: Air Tractor, müzdeki süreçte, uçuş testleleyebilecek öncelikli konu, sivil alanda kullanımda olan rinin gidişatı ile birlikte, uçağın
ABD’nin, henüz Scorpion türü bir ürününü, yakın hava des- pazarlanması ile ilgili gelişmeler, Scorpion’un geleceğini belirleyecek gibi gözüküyor.
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Türkiye’nin
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
İhtisas
Üniversitesi:

THK
Üniversitesi

Türk havacılık sektörünün özgün yeteneklerini geliştirmek için her cephede atağa kalktığı
bu dönemde, sektörün ihtiyaç duyduğu, uzmanlaşmış yükseköğretim kurumlarından
birisi olarak öne çıkan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, henüz yeni kurulmuş
olmasına rağmen, her alanda hızlı bir gelişim gösteriyor. Zorlu işleri başarmak üzere
yola çıkan üniversitenin kuruluşunu, mevcut durumunu ve gelecekle ilgili hedeflerini,
üniversitenin yetkililerinden aldığımız bilgilerle okuyucularımız için derledik.
Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com
HK Üniversitesinin kuruluşu, kurumun 25. Genel Başkanı
olarak 2009 yılında Osman Yıldırım’ın atanması ile gündeme geldi. Yıldırım; sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş
insan gücünün, araştırmaların ve üretim için gerekli Ar-Ge
desteğinin kaynağını oluşturacak bir üniversite sayesinde, önceden olduğu gibi uçak üretip dünyaya ihraç edebilecek, uzay
araştırmalarında ön planda olacak bir Türkiye vizyonu tanımlıyor. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için de 86 yıllık entelektüel birikimin akademik bir zemine taşınması gerektiğinden
hareket ederek, kurumun, havacılık ve uzay alanındaki üretim
ve eğitim faaliyetlerinin merkezi olması hedefini ortaya koyan
Yıldırım, bu hedefi “Kaldığımız yerden devam edeceğiz!” sözleri
ile ifade ediyor.
THK Üniversitesi için ilk adım, 21 Nisan
2010 tarihinde, Havacılık Vakfı’nın kuruluş
başvurusunun yapılmasıyla atıldı. Üniversitenin kuruluş aşamalarının takibi, akademik ve idari yapının tasarımı, fiziksel
ihtiyaçların belirlenmesi, Havacılık Vakfı ile
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yürütülen tüm iletişim, koordinasyon, belge
ve bilgi sunumunun icrası gibi faaliyetleri
yerine getirmek amacıyla, Osman Yıldırım
başkanlığında bir çalışma grubu oluşturuldu ve Prof. Dr. Ünsal Ban ile Soner Gökten, üniversite kuruluş süreciyle ilgili tüm
faaliyetlerin icrası kapsamında, bu çalışma
grubunun koordinatörlüğüne getirildi. Çalışma grubu, Türkiye ve dünyadaki havacılık ile ilgili üniversiteleri inceleyerek,

T

Tüm Fotoğraflar: © THK Üniversitesi
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“Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi” kurulmasına yönelik
kapsamlı bir fizibilite raporu hazırladı. Bu rapor doğrultusunda,
Türkiye’nin ilk ve tek havacılık ve uzay bilimleri ihtisas üniversitesinin kuruluş başvurusuyla ilgili dosya, 3 Eylül 2010 tarihinde, YÖK Başkanlığına teslim edildi.
THK Üniversitesi kuruluşu ile ilgili teklif, 17 Şubat 2011 tarihinde, TBMM tarafından görüşülerek kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanan kuruluş
kanununun, 3 Mart 2011 tarihli 27863 sayılı Resmi Gazete’de,
6114 sayısıyla yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Sonrasında gerçekleştirilen Mütevelli Heyeti toplantısında, Prof.
Dr. Ban rektör olarak seçildi ve Prof. Dr. Ban, bu kararın
5 Nisan 2011 tarihinde onaylanması ile THK Üniversitesinin ilk
rektörü oldu. Üniversite, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde, Ankara’daki merkez kampüsünde eğitim öğretime

www.milscint.com

THK Üniversitesinin
Akademik Birimleri

başladı. 2 bölüm haricinde lisans bölümlerinde öğrenim dili İngilizce olan THK Üniversitesinde, en az 1 yıl İngilizce Hazırlık
programı uygulanıyor. Eğitim kalitesini süreklilik gösterir şekilde arttırmayı amaçlayan üniversite, olanakları çerçevesinde,
burslu öğrenci sayısını azami seviyede tutma gayreti gösteriyor.
2012 ÖSYS kontenjanlarına göre, öğrencilerin %47’si tam
burslu, %36’sı yarım burslu, %17’si burssuz olarak öğrenim
görmüş durumda.

Farkını, Niteliği ile Ortaya Koyuyor
THK Üniversitesi, eğitim ve öğretim çalışmaları henüz yeni başlamış olmasına rağmen, kurulduğu andan itibaren, bir ihtisas
üniversitesi olması ile farkını gösteriyor. Üniversite; 1 adedi jet
motorlu olmak üzere, 80'in üzerinde uçak; 2 havaalanı (Etimesgut-Ankara Yerleşkesi ve Selçuk-İzmir Yerleşkesi); uygulama
laboratuvarı olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 6 adet tam
kapasiteli hangar ve ILS cihazlı 2 operatör kulesi (EtimesgutAnkara ve Selçuk-İzmir) ile 3 şehirde, toplam 4 yerleşkede hizmet veriyor. Çok kampüslü ortam sayesinde, karşılıklı eğitim
uçuşları da yapılıyor. Üniversitenin, Türkiye’nin yükseköğretim
sisteminde ayrıcalıklı bir konumda olmasını sağlayan bu özelliklerinin arkasında, kuşkusuz THK bulunuyor. THK; 86 yıllık
entelektüel birikimini, uçuş, bakım ve onarım alanlarında eğitimli ve üstün nitelikli personelini ve bunların yanı sıra uçak,
hangar, simülatör, havaalanı ve pistler gibi güçlü fiziki altyapısını, üniversitenin hizmetine sunuyor. Üniversite, THK ile bütünleşik bir yapıda büyümeye devam ediyor.
THK Üniversitesi, ihtisas üniversitelerinin; dünya genelindeki
çağdaş teknolojiyi ve altyapıyı öğrencilerin kullanımına sunarak
çağı daha çabuk yakaladığını ve araştırma ve diğer profesyonel
gelişim aktivitelerini teşvik ederek, toplum ve endüstride ihtiyaç duyulan bilimsel bilgiyi ve bu bilginin pratik olarak uygulama imkânını öğrencilerine sunabildiğini değerlendiriyor. Bu
değerlendirme doğrultusunda, bilgi ve araştırmayı uluslararası
ve ulusal düzeyde geliştirerek ülke için ekonomik kıymetlere
dönüştürmenin lokomotifi olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, öğrencilerine de özel imkânlar sunan üniversite, eğitim verirken,
ileriki yıllarda sayıları hızla artacak hava araçlarında çalışacak
bireyleri yetiştirerek istihdam da yaratıyor. Gelecek yıllarda
mezun olacak THK Üniversitesi öğrencilerinin, Türkiye’de ve
bölgede hava aracı üretimi ve bakımı yapılan merkezlerde
görev almaları bekleniyor.
www.savunmahaber.com

Fakülteler (Ankara Kampüsü)
Hava Ulaştırma Fakültesi
• Hava Trafik Kontrol Bölümü (henüz açılmadı)
• Pilotaj Bölümü
İşletme Fakültesi
• Havacılık İşletmeciliği Bölümü
• Lojistik Yönetimi Bölümü
• İşletme Bölümü
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
• Uzay Mühendisliği Bölümü
• Uçak Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
• Endüstri ve Sistem Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
Fakülteler (İzmir Kampüsü)
İzmir Hava Ulaştırma Fakültesi
Enstitüler (Ankara)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
• Pilotaj Programı
• Makina ve Uçak Mühendisliği Programı
Fen Bilimleri Enstitüsü
• Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Programı
• lektrik - Elektronik Mühendisliği Programı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
• İşletme Programı
• Havacılık İşletmeciliği Programı
Meslek Yüksek Okulları
Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu
• Uçak Teknolojisi Programı
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
• Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programı
İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu
• Uçak Teknolojisi Programı
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
• Hava Lojistiği Programı
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Geniş Tabanlı İş Birliği
THK Üniversitesi, Türkiye’nin havacılık ve uzay ile ilgili kurum
ve kuruluşlarıyla yakın ilişkileri ile de dikkat çekiyor. Üniversitenin mütevelli heyeti, şu isimlerden oluşuyor:
n Osman Yıldırım, Mütevelli Heyet Başkanı
n Kazım Çalışkan
n Tuncer Alpata
n Vacit Öktem
n Dr. Ümit Yaşar Karakaya
n Hasan Aksay
n İbrahim Şahin
n Muharrem Dörtkaşlı
n Dr. Mustafa Sani Şener
n Prof. Dr. Ünsal Ban
n Prof. Dr. Yaşar Özgök
n Mustafa Özkan
n Hilmi Kurtoğlu
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Üniversitenin çözüm ortakları arasında ise Türk Hava Yolları,
Atlas Jet, TUSAŞ, TEI, Alp Havacılık, OSTİM Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi (OSSA), Microsoft, ROKETSAN, USBEM, ASELSAN,
Verusa Holding A.Ş., HAVELSAN, Deniz Bank, Türkiye Bilişim
Derneği, KOSGEB, Limak Holding ve YDA Grup yer alıyor.
Üniversite, iş birliği anlayışını uluslararası alana da taşıyor.
Dünyanın saygın yükseköğrenim kurumları arasında yer alan
Vaughn College ile akademik iş birliği yapan THK Üniversitesi,
bu sayede; hem öğrencileri hem de öğretim elemanlarını kapsayan değişim programlarını ve ortak araştırma çalışmalarını
yürütebiliyor. Aynı zamanda, kurulacak ortak bir havuz sayesinde her iki üniversite mezunlarının işe yerleştirilmesi sürecinde iş birliği yapılması hedefleniyor.
THK Üniversitesi, dünyadaki farklı üniversitelerle de protokoller imzaladı. Bu protokoller kapsamında, öğrenciler ve akademisyenler karşılıklı olarak değişim programına katılabiliyor.
Ortak araştırma projeleri ve konferansları yürütmek, sempozyumlar organize etmek, akademik ders bilgi değişimi yapmak,
karşılıklı anlaşma sağlanan diğer akademik iş birliğini desteklemek ve karşılıklı kredi transferi anlaşmalarını araştırmak da
protokoller kapsamında yer alıyor. İş birliği yapılan ya da görüşmeleri süren üniversiteler şöyle sıralanıyor:
n Vaughn College (ABD)
n Beijing Jiaotong University (Çin)
n Swinburne University of Technology (Avustralya)
n Hindustan University (Hindistan)

Sanayi, En Başından Kapsama Alanında
Sanayi ile ele ele vererek ortak projeler yürütmenin yüzyılın
gereği olduğunu düşünen ve Türkiye’de havacılık ve uzayla ilgili
bir gelişme olduğunda mutlaka bu işin içinde yer almak isteyen
THK Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliği konusunda da
önemli çalışmalar yapıyor. Bunların başında “Tümleşik Eğitim”
adı verilen uygulama geliyor. Bu uygulama kapsamında, üniversitenin öğrencilerine; birinci, ikinci ve üçüncü sınıfı takip
eden yaz aylarında, 40 iş günlük sürelerle sektör şirketlerinde
yerinde uygulama eğitimi yapma ve uzay bilimleri alanlarında
hizmet veren sanayi kuruluşlarında çalışma imkânı sağlanıyor.

THY, TUSAŞ, OSSA, KOSGEB, TEI, HAVELSAN, ASELSAN ve
ROKETSAN gibi çözüm ortakları ve paydaşlarla sürekli görüşmeler yapılarak, öğrencilerin tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine imkân sağlayacak anlaşmalar üzerinde çalışılıyor.
THK Üniversitesi, son olarak, Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği ile eğitim, danışmanlık, öğrenci bursu, istihdam, ortak
Ar-Ge ve inovasyon konularında iş birliği protokolü imzaladı.
Eğitimin yanı sıra sanayiye hizmet de sunmayı hedefleyen üniversite, OSSA ile imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde,
sektörün gelişmesi için çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz sene
sonunda kurulan THK Üniversitesi-Sanayi Koordinasyon Ofisi
(TUSKO) ise üniversite-sanayi iş birliğini etkin hâle getirebilmek için öğretim üyeleri ile yenilikçi sanayiciyi buluşturmayı
hedefliyor. TUSKO’nun görevleri şöyle sıralanıyor:
n Üniversite ile sanayi arasındaki tüm ilişkileri düzenlemek,
n Organize sanayi bölgelerinde irtibat merkezleri kurmak ve
bunları etkin çalıştırmak,
n Üniversitedeki öğretim üyelerinin organize sanayi
bölgelerine ve özel sektör firmalarına yapacakları ziyaret
ve çalışmaları organize etmek,
n Organize sanayi bölgelerinde ve özel sektörde üniversite
adına projeler araştırmak ve bunları öğretim üyelerinin
uzmanlık alanlarına göre yönlendirmek,
n Öğrencilerin staj olanakları konusunda üniversitenin
ilgili birimleri ile koordinasyon sağlamak,
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Sanayi problemlerinin tespitini yapmak ve kurum içi ve
dışı çözümler üretmek üzere proje önerilerine
dönüştürmek,
n Kurum içi projeleri prototip safhasına getirmek ve
fizibilitesinin uygun görüldüğü noktada üretimini sağlamak
için endüstriyel ortak(lar) bulmak suretiyle gerçekleştirmek,
n Sanayide çalışan personele üniversitedeki
akademisyenlerce verilecek seminerler ve eğitimlerin
koordinasyonunu yapmak, çalıştaylar düzenlemek,
n Öğrencilerin lisans bitirme ödevleri ile yüksek lisans ve
doktora çalışmalarını üniversite-sanayi iş birliği
doğrultusunda önerilmiş projeler üzerinden
gerçekleştirmelerini teşvik etmek,
n THK Üniversitesi Havacılık-Uzay ve Enerji Teknokenti’nin
kurulması ve işletilmesinde öncü rol oynamak,
n Öğrencilerin girişimcilik ve Ar-Ge yeteneklerini geliştirmek
amacıyla etkinlikler düzenlemek,
n Üniversite bünyesinde sanayi iş birliği bağlamında faaliyet
gösterecek kulüplerin (girişimcilik, genç işadamları vb.)
sanayi ayağında gerekli koordinasyonu sağlamak ve
n Patent başvuruları ile ürün bazındaki çıktıların ticarileşmesi
süreçlerini koordine etmek.
TUSKO’nun bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerden öne
çıkanlar ise şöyle sıralanıyor:
n OSTİM bünyesindeki firmaların ihracatını arttırmak için
proje hazırlanması,
n Ar-Ge pazarı ve mevcut projelerin görüşülmesi amacıyla
gerçekleştirilen TÜBİTAK-MAM ziyareti,
n

Halk Enerji Mühendislik firmasının Gazi Teknokent Güneş
enerjisi uygulamalarını ve laboratuvarlarını incelemek üzere
gezi düzenlenmesi,
n TEDAŞ Eğitim Merkezi uygulamalarının yerinde görülmesi
için Gölbaşı tesislerine ziyaret gerçekleştirilmesi,
n Ayrıntı Teknoloji firması ile yapılabilecek iş birliklerinin
görüşülmesi için ziyaret gerçekleştirilmesi ve
n MEB öğretmenleri, sanayi çözüm ortakları ve
akademisyenlerin katkılarıyla 'Yenilenebilir Enerji Eğitim
Programı I'in başarıyla gerçekleştirilmesi.
Birçok hedefi olan THK Üniversitesi, öğrenci yetiştirmek kadar,
havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmayı
da önemli bir görev olarak görüyor. Üniversite, çalışmalarını,
“Savunma sanayisinin gelişmesi için neler yapabiliriz?’ sorusu
her zaman zihninde yer alarak gerçekleştiriyor.
n

ANALİZ

Avrupa, Savunma A
Sanayisinde
Sürdürülebilirliği Arıyor
Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının yeterliliği
ve savunma sanayilerinin geleceği ile ilgili tartışmalar,
gündemin üst sıralarındaki yerlerini korumaya devam
ediyor. Eylül ayında, Avrupa Savunma Ajansı
(European Defence Agency / EDA), Avrupa ülkelerinin
savunma harcamalarını ABD ile karşılaştıran istatistikleri
açıklarken, İngiltere ise savunma sanayisi ile ilgili
hazırlamakta olduğu yeni strateji ile ilgili ilk
ayrıntıları paylaştı.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

vrupa ülkeleri, hem savunmaya yeterli bütçeyi
ayıramadıkları hem
de diğer alanlarda başarıyla
uyguladıkları iş birliğini savunma alanına henüz taşıyamadıkları için sıklıkla
eleştiriliyor. Tartışmalar,
çoğunlukla kaybedilen kabiliyetler üzerinden teorik seviyede sürse de Libya ve
Mali’deki operasyonlar, Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin operasyon yapabilme
yeteneklerindeki düşüşü
açık olarak gösterdi. Örneğin Mali’de, Fransa’nın; bölgede uzun süre görev
yapabilecek insanlı ya da insansız keşif ve gözetleme
platformlarına, askeri birlikleri ve ekipmanı taşıyacak
ağır nakliye uçaklarına ve pilotlarına yeterli zırh koruması
sağlayan keşif helikopterlerine sahip olmadığı ortaya çıktı.
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So
Su

Son yıllarda İngiltere’nin savunma ihracat rakamlarındaki aslan payını,
Suudi Arabistan’a yapılan Eurofighter uçakları satışı oluşturuyor.

©
BAE Systems

Şekil 1. EDA üyesi ülkelerin 2010 ve 2011 yılı savunma harcamaları (Kaynak: EDA)

Şekil 2. EDA üyesi ülkelerin 2010 ve 2011 yılı savunma Ar-Ge harcamaları (Kaynak: EDA)

www.savunmahaber.com
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Şekil 3. EDA üyesi ülkelerin savunma harcamalarının 2010-2011 yılları arasında yüzde olarak değişimi (Kaynak: EDA)

Avrupa genelinde görülen zafiyetleri düzeltmek için gösterilen çabanın merkezinde yer
alan EDA, 6 Eylül’de, üye ülkelerin savunma harcamaları ile
ABD’nin savunma harcamalarını kıyaslayan 2011 yılı verilerini açıklayarak, bir anlamda
nasıl bir ortamda hedeflerine
ulaşmaya çalıştığını gözler
önüne serdi. Ajans, 9 Eylül’de
ise yine 2011 yılında, üye ülkelerin savunma harcamalarının
ayrıntılarını yayınladı.

2 kat olduğunu, bundan sonraki dönemde ise farkın açılmaya başladığını belirtti.
Bununla birlikte, ayrıntılı rakamlar, ABD’de de harcamaların kayda değer ölçüde

düştüğünü ve EDA üyesi ülkelerde, “Asker Başına Savunma Harcaması” gibi bazı
alanlarda iyileşmeler yaşandığını gösteriyor. Yine de
özellikle yatırım ile ilgili ra-

kamlar, gelecek için iç açıcı
bir tablo sergilemiyor. ABD
ile kıyaslandığında, üye ülkeler, hâlâ sistemlere, ekipmana ve askerlere çok daha
az yatırım yapıyor. EDA’nın

BAE Systems’in Hawk eğitim uçağı, İngiliz savunma sanayisinin
ihracat pazarında iddiasını sürdüren ürünleri arasında yer alıyor.
Fotoğrafta, Hindistan Silahlı Kuvvetlerine teslimatı süren
uçaklardan birisi görülüyor.

Fark Açılıyor

© BAE Systems

EDA’nın derlediği verilere
göre, 2011 yılında, ABD’nin
savunma harcaması 503 milyar avro olarak gerçekleşirken; EDA üyesi ülkelerin
toplam harcaması 193 milyar
avroda kaldı ve aradaki fark,
yaklaşık 2,5 kat olarak gerçekleşti. EDA, açıklamasında,
2006-2008 yılları arasındaki
harcama farkının yaklaşık

Tablo 1. Savunma Harcaması Verileri (Kaynak: EDA)

Toplam Harcama (milyar avro)
GSMH Yüzdesi
Toplam Hükümet Harcamasındaki Yüzde
Kişi Başına Düşen Harcama (avro)
46

2010
Üye Ülkeler
194
1.61
3.2
390

2011
ABD
520
4.77
11.23
1,676

Üye Ülkeler
193
1.55
3.17
387

ABD
503
4.66
11.18
1,610

Yüzde Olarak Değişim
Üye Ülkeler
ABD
-0.5
-3.3
-3.4
-2.3
-0.9
-0.4
-0.7
-3.9

Tablo 2. Savunma Harcamasının Kırılımı (Tüm harcama rakamları milyar avro cinsinden, Kaynak: EDA)

Personel
Operasyon ve Bakım
Yatırım (Ekiman ve Ar-Ge)
Diğer

2010 Harcaması
Üye Ülkeler
ABD
98.7
166.3
43.7
155.3
42.9
158.8
8.4
39.3

2011 Harcama
Üye Ülkeler
ABD
98.4
165.7
45.2
155
37
145.7
11.9
36

Yüzde Olarak Değişim
Üye Ülkeler
ABD
-0.2
-0.3
3.6
-0.2
-13.8
-8.2
42.9
-8.3

Tablo 3. Personel Sayısı ve Harcamalar (Tüm harcama rakamları milyar avro cinsinden, Kaynak: EDA)

Askeri Personel
Sivil Personel
Asker Başına Savunma Harcaması
Asker Başına Yatırım (Ekipman ve Ar-Ge)
MSI Dergisi - Ekim 2013

2010 Harcaması
Üye Ülkeler
ABD
1,620,188
1,430,985
389,719
777,844
119,455
363,166
26,458
110,998

2011 Harcama
Üye Ülkeler
ABD
1,551,038
1,425,113
374,427
807,162
124,133
352,606
23,829
102,264

Yüzde Olarak Değişim
Üye Ülkeler
ABD
-4.3
-0.4
-3.9
3.8
3.9
-2.9
-9.9
-7.9
www.milscint.com
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Son zamanlarda yaşanan gelişmeler, başta Birleşik Arap Emirlikleri
olmak üzere, Eurofighter’ın ihracat umutlarını arttırdı.
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derlediği ayrıntılı rakamlar,
Tablo 1, 2 ve 3’te yer alıyor.
EDA’nın bu çalışması, rakamların gösterdiği tablonun yanı sıra verilerin
güvenilirliği ile ilgili de
önem taşıyor. EDA çalışanları, verileri derlerken, ABD
ile AB ülkelerinin savunma
harcamaları ile ilgili göstergelerdeki çeşitli farklılıkları
göz önüne aldılar.
Örneğin AB verilerinde, sivil
çalışanlara dair personel
masrafları da yer alırken,
ABD’nin açıkladığı verilerde,
bu rakamlar yer almıyor.
Doğru bir karşılaştırma yapabilmek için EDA, ABD’nin sivil
personel harcamalarını da
rakamlara dâhil etti. Böylece,
ortaya çok daha güvenilir bir
karşılaştırma çıktı. EDA’nın
İnternet sitesinde, kur farkının etkileri ile ilgili de ayrıntılı
bilgiler yer alıyor. Özellikle
yüzde cinsinden verilen rakamlar, avro ya da dolar kullanılması
durumlarında
farklılık gösteriyor.
Şekil 1, 2 ve 3’te yer alan ülke
bazındaki rakamlar ise üye
ülkelerin genelinde daralan
savunma bütçelerini gözler
önüne seriyor. Bu durumun,
Avrupalı şirketleri, ihracat
pazarında daha girişken olmaya zorlayacağı tahmin edi-
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liyor. İngiltere cephesinden
gelen haber de bu durumu
doğrular nitelikte.

İngiltere’de
Gündem İhracat
İngiltere’de devlet ile savunma sanayisinin ortaklığı
ile oluşturulan Savunma Büyüme Ortaklığı (Defence
Growth Partnership / DGP),
9 Eylül’de, İngiliz savunma
sektörüne yönelik stratejik
vizyon belgesini yayınladı.
Department for Business,
Innovation and Skills (BIS /
İktisadi Faaliyet, Yenilik ve
Kabiliyetler Bakanlığı) ile İngiliz savunma sanayisinin liderliğinde ve İngiliz Savunma
Bakanlığının desteği ile oluşturulan DGP’nin hazırladığı
çalışma; İngiltere’nin savunma alanında rekabetçi
avantajının korunmasını ve
böylece sektörün büyümeye
devam ederek sağladığı istihdamı ve gerçekleştirdiği ihracatı arttırmasını konu alıyor.
İlk bölümlerinde, savunma
sanayisinin İngiltere için önemine değinilen belgede; sektörde doğrudan çalışan
personel sayısının 155.000;
dolaylı çalışan sayısının
145.000; yıllık sektör cirosunun ise 22,1 milyar sterlin olduğu belirtiliyor. Belgenin

giriş bölümünde, ihracat ile
ilgili bilgilere de değiniliyor.
2012 yılında açıklanan rakamlara göre, Avrupa’nın en
büyük, dünyanın da 2. büyük
savunma ürünleri ihracatçısı
olan İngiltere, geride bıraktığımız 10 yıllık dönemde, her
yıl ortalama 6 milyar sterlin
değerinde ihracat gerçekleştirdi, bunların %82’sini ise askeri
havacılık
sektörü
ürünleri oluşturdu.
Strateji çalışması kapsamında, uygulamaya geçmeden önce, mevcut durum ile
ilgili
değerlendirmeler
yapan DGP, şu tespitlerde
bulunuyor:
n Değişen savunma
ihtiyaçları kapsamında;
yazılım, algılayıcılar
ve görev sistemleri ile
bunların ömür devri
desteği öne çıkıyor.
n Devletler, yaygınlaşan
bir eğilimle, ulusal
sanayilerini geliştirmek
için, ana tedarik projelerini
bir araç olarak
kullanıyorlar.
n Uluslararası müşteriler;
kendi ihtiyaçları için
özelleştirilmiş, entegre ve
İngiliz hükümeti
tarafından da desteklenen;
teknoloji transferi, offset
ve yerel iş birliklerini

içeren çözümler talep
ediyorlar. Bu talepler,
ancak İngiliz devleti ile
sanayisinin iş birliği ile
karşılanabilir.
Şu ana kadar, yukarıda özetlendiği hâli ile oluşumunu tamamlayan,
vizyon
ve
misyonunu ortaya koyan ve
hazırlıklarını gerçekleştiren
DGP, strateji çalışmasını, kıdemli uzmanlardan oluşan 8
grup oluşturarak ayrıntılandıracak.
Bu gruplardan 2 tanesi ürünlere; geri kalanı da genel konulara
yönelik
olarak
oluşturuldu. Ürüne yönelik
gruplar, İngiliz savunma sanayisinin güçlü olduğu alanlara göre belirlendi. Kurulan
gruplar şöyle sıralanıyor:
n Hava Kabiliyetleri Takımı,
n Akıllı Sistemler Takımı,
n Uluslararası İş Takımı,
n Teknoloji ve İşletme
Takımı,
n Kabiliyetler Takımı,
n Değer Zinciri Takımı,
n İlişki Takımı ve
n Strateji Takımı.
Kurulan grupların çalışmalarının sonuçlarının ve stratejinin uygulama planının,
gelecek sene düzenlenecek
olan Farnborough havacılık
fuarında açıklanması planlanıyor.
www.milscint.com

Tip 26 Fırkateyni,
Alt Sistemleri ile
Vücuda Geliyor
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İngiltere’nin geliştirme çalışmalarına devam ettiği,
ihracat pazarında da iddialı olması beklenen Tip 26 sınıfı
fırkateynlerde kullanılacak alt sistemler de belirgin
hâle gelmeye başlıyor. Projenin ana yüklenicisi olan
BAE Systems, fırkateyne alt sistem sağlayacak firmaların
bir bölümünü, Eylül ayında Londra’da gerçekleştirilen
DSEI savunma ve güvenlik fuarı sırasında açıkladı.
MBDA ise fırkateynde kullanılacak satıhtan havaya füze ile
ilgili önemli bir denemeyi, yine Eylül ayında gerçekleştirdi.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
AE Systems, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada; Rolls-Royce,
MTU, David Brown Gear
Systems ve Rohde & Schwarz
firmalarının, Tip 26 fırkateyni
için alt sistemler sağlayacağını bildirdi. Rolls-Royce,
MTU ve David Brown Gear
Systems ile imzalanan sözleşmeler, geminin güç sisteminin tasarımını kapsıyor.
Dizel jeneratörler, elektrik
motorları ve gaz türbininden
oluşan CODLOG (Combined
Diesel Electric or Gas) güç
konfigürasyonuna sahip olması öngörülen Tip 26 fırka-

B
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teyni, gücünü; bir adet RollsRoyce üretimi MT30 gaz türbini, Tognum üretimi dizel
jeneratörler ve David Brown
Gear Systems üretimi dişli
kutusundan alacak.
CODLOG güç konfigürasyonunda, geminin düşük hızda
seyir gerçekleştirmesi için
dizel jeneratörler; yüksek
hızla seyir gerçekleştirmesi
için ise gaz türbini devreye
alınıyor (Şekil 1). Bu konfigürasyonun en önemli avantajı,
düşük hızda seyir için kullanılan ve elektrik motorlarını
besleyen dizel jeneratörlerin,
yakıt sarfiyatını en azda tutar-

Şekil 1: Tip 26 fırkateyninde kullanılan CODLOG güç konfigürasyonu
(Claire Soares’in “Gas Turbines: A Handbook of Air, Land and Sea Applications”
adlı kitabının 2008 basımından uyarlanmıştır).

ken, geminin sessiz bir şekilde seyir yapabilmesini sağlaması olarak gösteriliyor.
Ayrıca, elektrik elde etmek ve
pervaneleri tahrik etmek için
aynı dizel jeneratörlerin kullanımı sayesinde, ihtiyaç duyulan dizel ana makina sayısı
da azaltılıyor. Gaz türbini ve
dizel jeneratörlerin aynı anda
pervanelere güç verebildiği
CODLAG (Combined Diesel
Electric and Gas) konfigürasyonundan farklı olarak
CODLOG’da, her bir güç
grubu, tek başına kullanılıyor.
Tip 26 için CODLOG konfigürasyonunun seçilmesinde,
geminin azami sürati ile ilgili
gereksinim ve Rolls-Royce
tarafından deniz uygulamalarına yönelik en güçlü gaz türbini olarak tanıtılan MT30’un

performansının etkili olduğu
değerlendiriliyor.
Rolls-Royce’un hava platformları için geliştirdiği
Trent serisi motorlardan türetilen ve bu motorlarla
büyük oranda aynı tasarıma
sahip olan MT30, yine bu motorların 45 milyon saati aşan
kullanım tarihçesinin sağladığı tasarım olgunluğundan
da yararlanıyor. MT30, 36 ila
40 MW arasında güç üretebiliyor. Hâlen ABD’nin Freedom sınıfı kıyı muharebe
gemisi (Littoral Combat Ship
/ LCS )’ne ve Kore Cumhuriyeti’nin FFX sınıfı fırkateyn-

MTU tarafından üretilen Type 20V 4000 M53B dizel ana makinaları, akustik yalıtım için
özel bir kasa içine konumlandırılacak.

© MTU
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lerine de güç sağlayan MT30,
İngiltere’nin Queen Elizabeth
sınıfı yeni nesil uçak gemilerinde de kullanılacak.
Tip 26’dan farklı olarak, pervanelerin sadece elektrik
motorları tarafından tahrik
edildiği “elektrikli gemi”
konseptine göre tasarlanan

Queen Elizabeth sınıfı uçak
gemilerinde MT30, jeneratör
olarak görev yapacak.
Tip 26 fırkateynlerine düşük
hızlı seyir sırasında gerekli
gücü sağlayacak dizel jeneratörler, Tognum’un alt iş kolu
olan MTU tarafından üretilen
Type 20V 4000 M53B dizel

ana makinalarını kullanacak.
Akustik yalıtım için özel bir
kasa içine konumlandırılacak
olan sistemin, geminin tasarım
özelliği olan düşük akustik izini
idame etmesi öngörülüyor.
David Brown Gear Systems
ise 13 Eylül’de yaptığı açıklamada, imzaladığı sözleşme
© BAE Systems

www.savunmahaber.com

kapsamında, Tip 26 fırkateyninde kullanılacak dişli kutusunun ayrıntılı tasarımını
gerçekleştirileceğini ve projenin ilerleyen aşamalarıyla
ilgili planları geliştireceğini
bildirdi.
Tip 26 fırkateynlerinin güç
sistemleri dışında belirlenen
bir diğer bileşeni, entegre haberleşme sistemi oldu. Projenin ana yüklenicisi BAE
System tarafından gerçekleştirilen ve 12 ay süren seçim
süreci sonunda, Tip 26 fırkateyninin entegre haberleşme
sistemini tasarlamak üzere
seçilen Rohde & Schwarz,
böylece, İngiliz donanmasının
önde gelen platformlarının
haberleşme sistemi tedarikçisi konumunu güçlendirmiş
oldu. Firma, daha önceden,
Queen Elizabeth sınıfı uçak
gemileri, River sınıfı karakol
botları ve Bay sınıfı lojistik
destek gemilerine haberleşme sistemi tasarlamak
üzere seçilmişti.
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mesi gereken lançer bileşenlerinin ısıl dayanımı sorunu,
CAMM için söz konusu olmuyor. Bu özellik, aynı zamanda
füzenin fırlatılışı sırasındaki
görünür izini azaltarak, ana
platformun tespit edilmesini
de güçleştiriyor. CAMM’nin
teknik özellikleri, Tablo 1’de
yer alıyor.

Şekil 2

İngiltere
Geleneklerinden
Kopmuyor
Donanması artık çok daha
küçük olsa da İngiltere, hâlâ
dünyanın önde gelen deniz
güçleri arasındaki yerini koruyor. İngiltere’nin yaptığı tasarımlar ya da seçtiği platformlar
da bu doğrultuda büyük ilgi çekiyor ve savunma sanayisi kamuoyu tarafından ciddiyetle
inceleniyor. İngiltere, savunma
bütçelerinin daraldığı ve donanmaların görevlerinin kıyı

Tablo 1. CAMM
Teknik Özellikleri
Uzunluk
Çap
Ağırlık
Menzil
Sürat
Güdüm

: 3,2 m
: 0,16 m
: 99 kg
: > 25 km
: Ses üstü
: Aktif Radar

CAMM, MK 41 lançerinden fırlatılıyor

© MBDA
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MBDA tarafından Sea Wolf sisteminin yerini almak için tasarlanan ve İngiltere’nin Tip 23 ve
Tip 26 fırkateynlerinde kullanılması öngörülen Sea Ceptor
hava savunma sisteminin füze bileşeni CAMM (Common Anti-air
Modular Missile / Müşterek
Modüler Hava Savunma Füzesi), 10 Eylül’de gerçekleştirilen denemede, MK 41 dikey
fırlatma sisteminden başarı ile
fırlatıldı. MBDA tarafından
12 Eylül’de yapılan açıklamada,
CAMM için Lockheed Martin ile
birlikte geliştirilen bir ExLS
(Extensible Launching System
/ Genişletilebilir Fırlatma Sistemi) sürümünün MK 41 lançerine entegre edilmesi ile
gerçekleştirilen testin, önümüzdeki dönemde yapılacak
bir dizi denemenin ilki olduğu
belirtildi. Hatırlanacağı üzere
MBDA, Mayıs ayında, MK 41’in
üreticisi Lockheed Martin ile iş
birliği yapacağını duyurmuştu.
CAMM–MK 41 entegrasyonu,
füzenin yaygın olarak kullanıma girebilmesi için önemli
bir adım olarak görülüyor. MK
41, hâlen dünya genelinde
13 donanma tarafından kullanılıyor. Sea Ceptor sisteminin
gemi üzerinde konuşlandırılacak ek algılayıcılara ihtiyaç
duymaması ve gemide bulunan radardan alacağı bilgiler
ile CAMM’ı hedefe yönlendirebilmesi, MK 41 entegrasyonu
ile birleştiğinde, Sea Ceptor–
CAMM ikilisine, dünya donanmalarının ilgisini çekebilecek
bir esneklik kazandırıyor.
CAMM’nin, bir piston yardımı
ile motoru ateşlenmeden lançerden fırlatılması, entegrasyonu kolaylaştıran bir diğer
etmen olarak öne çıkıyor.
Dikey olarak fırlatılan CAMM,
ana motorunu çalıştırmadan,
kuyruğunda bulunan ve gaz
kullanan iticilerle, kendini hedefe doğru yönlendiriyor ve
motorunu bu konumda ateşliyor (Şekil 2 ve 3). Böylece, motorunu lançerin içindeyken
ateşleyen füzeler için düşünül-

Şekil 1

© MBDA

BAE Systems, DSEI savunma
ve güvenlik fuarı sırasında,
Tip 26 fırkateyninin en güncel
tasarımını (en alttaki görsel) da
yayınladı. İlk tasarım (en üstteki
görsel) ve geçtiğimiz yıl Ağustos
ayında yayınlanan güncelleme
(ortadaki görsel) ile birlikte
incelendiğinde, gemi tasarımının,
en azından dış görünüş itibari ile
önemli değişiklikler gösterdiği
görülüyor. En güncel tasarımla bir
önceki tasarım arasında göze
çarpan ilk değişiklikler şöyle
sıralanıyor:
n Radar ve elektronik harp
sistemlerini içeren gemi
ana direğindeki güncellemeler,
n Bu direğin her iki yanında
bulunan ve muhtemelen
uydu haberleşme sistemine
ait olan antenlerin
boyutlarındaki büyüme,
n Geminin ön tarafında (ve
muhtemelen arka tarafında)
bulunan Phalanx namlulu yakın
hava savunma sistemlerinin,
geminin yan tarafına alınması
ve bunun da etkisi ile geminin
gövdesinin yan tarafında
bir çıkma yapılması,
n Geminin orta gövdesi ile
arka bölümü arasında,
helikopter pisti öncesinde
yer alan çıkmanın
kaldırılması ve
n Küçük botlar gibi tehditlere
karşı köprü üstü, orta gövde
ve helikopter pistinin sonuna,
orta kalibreli makineli tüfekler
ve çok namlulu toplar
eklenmiş olması.

CAMM, Yaygın
Kullanımın Altyapısını
Oluşturuyor

muharebeleri ile açık deniz
operasyonları arasında gidip
geldiği bir dönemde, önümüzdeki yaklaşık 30 yıllık süre için
denizlerdeki güvenliğini emanet edeceği gemiyi şekillendirirken, kritik kararlar veriyor.
Yine de İngiltere’nin bu süreçte
geleneklerinden kopmadığı
görülüyor. Defense News dergisinin 9 Eylül tarihli sayısında,
İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı (First Sea Lord) Sir George
Zambellas ile yapılan söyleşide, Sir Zambellas, korvet
sınıfı gemileri tercih etmediklerini; gemi boyutundaki
küçülmenin, donanmanın otoriterliğine zarar vereceğini belirtti. Bu tespit, bir bakıma,
2015 yılında imzalanması
planlanan sözleşmenin ardından ilk gemisi 2020’li yılların
başında hizmete girmesi hedeflenen Tip 26 sınıfı fırkateynlerin tasarım felsefesini de
ortaya koyuyor. İngiltere, çok
yönlü, maliyet etkin ve “otoritesini temsil edecek” bir gemi
geliştiriyor.
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TEI’den Türkiye’nin
2023 Hedefleri İçin
Stratejik Adım
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Geçtiğimiz yıl açıklanan ve Türkiye’nin
savunma, havacılık ve güvenlik
sektörlerinin 2023 yılı ihracatını
25 milyar olarak belirleyen hedefte
en büyük pay, 10 milyar dolar ile sivil
havacılık ile ilgili ürün ve hizmetlere ait.
Bu hedefe ulaşmanın anahtarı ise
baş döndürücü bir hızla artan
sivil yolcu uçağı siparişleri ile ilgili
üretim işlerinden pay alabilmekte
yatıyor. Airbus A350 ve Boeing 787
programlarında yer alan
TUSAŞ’ın ardından TEI de General
Electric (GE) ile GE-Snecma ortaklığı
olan CFM International firmasının
yeni nesil LEAP motoruna parça
üretmek için önemli bir anlaşma
imzalayarak, 2023 hedefleri yolunda
önemli bir adım attı.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
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ürkiye’de, 1948 yılından beri aktif olarak yatırımlarda bulunan GE, bu köklü ortaklığı, yeni girişimlerle geleceğe taşıma konusundaki kararlılığını, 26 Eylül’de, İstanbul’da,
Conrad Otel’de düzenlenen toplantı ve imza töreni ile bir kez daha
gösterdi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da katıldığı etkinlikte, GE’nin Türkiye’deki mevcut ve gelecek yatırımları hakkında
bilgilendirme yapıldı ve TEI’nin başlatacağı üretim ile ilgili imza
töreni gerçekleştirildi. Türkiye’de havacılığın yanı sıra enerji, ulaşım ve sağlık sektörlerinde önemli yatırımlar yapan ve bu amaçla
900 milyon dolarlık bir fon ayıran GE’nin, toplantıya konu olan ve
diğer alanlarda yürüttüğü çalışmaları şöyle sıralanıyor:
n Kırıkkale’de Enerji Yatırımı:
GE, GE Energy Financial Services (EFS) ve Gama Holding
ortak girişimi olan Gama Enerji A.Ş. ve EPC ortağı olan
Gama Güç Sistemleri’ne anahtar teslim bir çözüm sunuyor
ve bu çözümün bir parçası olarak Kırıkkale’de bulunan
840 MW’lık enerji santrali için ileri teknolojili gaz türbinleri
sağlıyor. GE, 2016 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete
geçmesi planlanan santral için, iki adet Frame 9F 5 serisi
gaz türbini, bir D-11 buhar türbini ve üç jeneratör
temin edecek.
n Manisa İçin Rüzgâr Enerjisi:
Gama Enerji’ye ait bir diğer enerji yatırımı ise Manisa,
Akhisar’da 2014 yılında faaliyete geçmesi beklenen,
35 MW gücündeki Gök II Rüzgâr Enerji Santrali.
GÖK II rüzgâr santralı, çok farklı rüzgâr koşullarında
çalışma ve farklı şebeke bağlantısı kapasitesi sağlayan
gelişmiş verimlilik ve güvenilirlik düzeyine sahip,
13 adet GE 2.75-103 rüzgâr türbini tarafından işletilecek.
GAMA Enerji’ye ait üç rüzgâr santralinin toplam enerji
kapasitesi, Gök II’nin tamamlanmasıyla yaklaşık
115.000 hanenin elektrik ihtiyacına karşı gelen
67,5 MW’ya çıkacak.
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GE ve TEI, Havacılıkta Hedef Büyütüyor
GE’nin yatırımları arasında yer alan havacılık alanında gerçekleşenler ise ayrı bir parantez açmayı gerektiriyor. GE, 26 Eylül’de düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilen imza töreninde,
TEI ile LEAP motorlarında kullanılacak blisk (yekpare kanatçık
ve disk) parçalarının üretimine yönelik uzun vadeli bir tedarik
sözleşmesi imzaladı. Tek parça metalden, gelişmiş üretim teknolojileri uygulanarak üretilen blisk, kanatçıkların tek tek üretilerek diske monte edilmesini içeren eski usul üretim
tekniklerine göre, daha hafif ve daha dayanıklı bileşenler ortaya
çıkmasını sağlıyor; böylece motorun hafiflemesine ve yakıt tüketiminin azalmasına da katkıda bulunuyor. TEI, bu anlaşma

ile Eskişehir’deki fabrikasında 5 değişik kademe blisk üretimi
gerçekleştirecek ve bu konuda ihtisaslaşmış bir tesis haline
gelecek. TEI’nin ve Türkiye’nin ihracatına da önemli bir katkıda
bulanacak olan blisk üretiminin, alt yüklenicilerle birlikte
200’den fazla kişiye iş imkânı yaratması ve sağlayacağı cironun
2 milyar doları bulması öngörülüyor.
GE tarafından bu yılın başında gerçekleştirilen ve yerelleştirmeyi teşvik etmeyi hedefleyen bir başka önemli yatırım da TEI
ile ortak girişim olarak kurulan Onarım Teknolojileri Geliştirme
Merkezi (Repair Development Center / RDC)’nin açılışı oldu.
RDC, 250 kişilik Türk mühendis ekibinin tasarım, araştırma ve
geliştirme çalışmalarını, kurum içi yazılım kabiliyetleriyle destekleyerek yürüttüğü, GE’nin Gebze’deki Türkiye Teknoloji Merkezi (TTC) ’nin bir parçası olacak. GE Havacılık bünyesindeki 5
küresel mühendislik tesisinden biri olan TTC; tasarım, robotik,
ileri mekanik işleme ve muayene teknolojileri alanlarına odaklanarak bu yıl yüzde 30 oranında büyüme gerçekleştirdi.

GE Türkiye İstim Üzerinde

© MSI Dergisi

n

TÜLOMSAŞ ile Eskişehir’de Lokomotif Üretimi:
GE ve TÜLOMSAŞ, başarılı ortaklıklarını daha da
geliştirerek, Türkiye’de GE PowerHaul lokomotiflerini
üretecekler. Bu girişim; yerelleşme, bilgi transferi,
iş yaratma ve ihracatı teşvik etme gibi unsurları içeriyor.
PowerHaul lokomotifleri, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’ya da ihraç edilecek. 2014 yılı için hedeflenen üretim
miktarı 50 adet iken, takip eden yıllarda, 50 ila 100
arasında lokomotif üretilecek ve bunun 30 ila 70 adedi
ihraç edilerek Türkiye için, 2023 yılında, 1,5 milyar doların
üzerinde potansiyel ihracat geliri yaratılacak. Türkiye’de
üretilen ilk PowerHaul lokomotifinin Eylül ayında
Avrupa’ya sevk edilmesiyle ihracat başlamış bulunuyor.
Dünya Pazarlarına Rüzgâr Türbinleri Üretmek İçin
Kurulan Ortaklıklar:
GE, bir diğer stratejik yerelleştirme girişimi çerçevesinde,
küresel tedarikçileri ile birlikte Türk firmalarıyla ortaklık
kurarak Türkiye’de rüzgâr türbini kuleleri ve kanatları
üretiyor. Bu girişim, enerji sektöründe güçlü bir yan sanayi
yaratarak daha şimdiden İzmir ve Bandırma’da, yaklaşık
400 kişi için iş olanağı yarattı. GE, Türkiye’den, 75 milyon
doların üzerinde rüzgâr türbini kanadı ve kulesi satın
alarak bunların dörtte birini Avrupa ülkelerinde bulunan
diğer GE projelerine ihraç etti.
Sağlık Hizmetleri Sektöründe Kamu-Özel Ortaklık
Modeline Destek:
GE, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kamu-özel ortaklık
modeli için sahip olduğu vizyonu destekliyor ve teknoloji,
varlık yönetimi ve finansal çözümler sayesinde sahip
olduğu yetkinlikleri Türkiye için kullanıyor.

Törende ilk konuşmayı, GE Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Canan
Özsoy yaptı. GE’nin, yatırımları,
teknolojik çözümleri ve gerek
kamu gerekse özel sektörde gerçekleştirdiği ortaklıklarla Türkiye'nin enerji üretimi, sağlık, ulaşım
ve havacılık sektörlerindeki yenilikGE Türkiye Yönetim
çiliği, katma değeri yüksek üretimi
Kurulu Başkanı
ve rekabet gücünü desteklediğini
Canan Özsoy
vurgulayan Özsoy, geçtiğimiz sene,
Türkiye'de 3 yıla yayılacak 900 milyon dolarlık yatırım planlarını
kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı. Özsoy, bu yatırım planının
tamamlanması ile önemli alanlarda Türkiye'nin üretim ve rekabet gücüne sağlanacak katkının yanı sıra yaklaşık 600 kişi için
de nitelikli istihdam olanağı sağlanacağı bilgisini de katılımcılarla
paylaştı. GE, geride kalan 15 aylık süre içerisinde; altyapı hizmetleri, enerji, ulaşım gibi alanlarda yerel üretime yönelik ve
Türkiye'nin inovasyon gücünü destekleyecek çalışmalar için, 515
milyon doları aşan bir yatırımı hayata geçirmeye başladı. Özsoy,
konuşmasının sonunda, önümüzdeki dönemde kamu-özel sektör iş birlikleri konusunda küresel çaptaki deneyimleriyle ve bu
alandaki teknoloji çözümleriyle sağlık sektöründe de yatırımlarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
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Törende bir sonraki konuşmayı
yapan TEI Yöntemi Kurulu Başkanı
Dr. İsmail Hakkı Doğankaya, faaliyetlerine 1985 yılında 30 kişi ile
başlayan şirketin, bugün 1.500 çalışana sahip olduğu, o günlerde
sadece 1 motor için 12 parça üretimi ile sınırlı olan ürün yelpazeleTEI Yönetim Kurulu rinin bugün 38 değişik model
Başkanı Dr. İsmail
Hakkı Doğankaya motor için üretilen 700 adedin
üzerinde parça içerdiği bilgilerini
paylaştı. Bu tablodan duyduğu gururu ifade eden Dr. Doğankaya, TEI’nin çalışmalarının; 1994 yılında KALDER’in kalite ödülüne ve 2004, 2008 ve 2011 yıllarında, toplamda 3 kere
NATO’nun en iyi tedarikçi ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.
Dr. Doğankaya, konuşmasında, TEI’nin ihracat başarılarını da
özetledi.
Sivil yolcu uçaklarının motorlarının teknolojik karmaşıklığına
ve emniyetli çalışmasının önemine vurgu yapan Dr. Doğankaya,
TEI’nin, dünyada şu an hava araçlarına yönelik motor konusunda bir numara olarak nitelendirilebilecek bir ortakla çalıştığı için şanslı olduğunu, TEI’nin de Türkiye’nin bir numarası
olduğunu ifade etti. Dr. Doğankaya, sözlerini, TEI’nin başarılarını, LEAP motorları için blisk üreterek sürdüreceğinin altını
çizerek tamamladı.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kaya, SSM platform projelerinden sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Serdar Demirel ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Jr.

LEAP, CFM56’nın Başarısını
Tekrarlayabilecek mi?
Hâlihazırda Boeing 737 ve
Airbus A319/A320/A321
modellerinin hâkimiyetinde
olan tek koridorlu yolcu uçağı
pazarı, gelecek yıllarda, bu
modellerde Airbus’ın
NEO, Boeing’in de MAX
güncellemelerini piyasaya
sürmeleri ile evrimsel bir
gelişime sahne olacak. Henüz
bu modellerin yerini alacak,
sıfırdan tasarlanacak uçakları
piyasaya sürmeye hazır
olmayan Airbus ve Boeing,
sırtlarını, motor üreticilerinin
yeni modelleri ile getireceği
yakıt tasarrufuna ve gürültü
seviyesi azalmasına dayamış
durumdalar. Tek koridorlu yolcu
uçağı pazarında, CFM56
motorları ile hâkim bir
pozisyonda bulunan CFM
International, bu uçak sınıfına
yönelik gelecek nesil motor
olarak da LEAP’yi geliştiriyor.

LEAP; yakıt sarfiyatı ve CO2
salımında %15’lik düşüş;
NOx salımında, standartlara
göre %50’lik marjin; %99,98’i
bulan göreve hazırlık oranı;
CFM56 motoru ile aynı
mertebede bakım masrafı ve
gelecekte tanımlanacak
Chapter 14 gürültü
düzenlemelerine uyum vaat
ediyor. CFM56’nın Boeing 737
uçaklarında kullanılan tek
motor türü olması gibi,
LEAP de Boeing 737 MAX
modelleri için tek motor
alternatifi olacak. Airbus
NEO modellerinde ise
Pratt & Whitney ile rekabet
edecek. Pazar, her iki firma
arasında yarı yarıya paylaşılsa
bile, uçak siparişlerinin hacmi
göz önüne alındığında,
firmaların üretecekleri
motorların sayısı on binlerle
ifade edilecek.

Dr. Doğankaya’nın ardından kürsüye gelen Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM)
platform
projelerinden sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Serdar Demirel, Türk
havacılık tarihinin önemli bir olayını nişanlandırmak üzere toplandıklarını belirterek sözlerine
SSM platform projelerinden
başladı. Demirel, GE ile TEI arasorumlu Müsteşar Yardımcısı
sında imzalanacak anlaşmanın;
Serdar Demirel
2016 yılından başlayarak 20 yıl boyunca, 2036 yılına kadar, TEI'den ve yan sanayiden 255 kişiye
iş imkânı sağlayacağını ve toplam 1,2 milyar dolarlık bir iş
hacmi yaratacağını belirtti. Anlaşmanın, rakamlar, insan sayıları ve dolar değerinden daha derin bir anlamı olduğunu söyleyen Demirel, blisk parçalarının dünya havacılık sanayisinde
de korunan teknolojilerden bir tanesi olduğunu; GE tarafından
bu teknolojinin TEI'ye aktarılmasının, hem TEI'nin ulaştığı tek- Törende kısa bir konuşma yapan
nolojik seviyeyi hem de TEI’ye duyulan güveni gösterdiğini vur- GE Başkanı ve CEO’su Jeffrey Imguladı. Demirel, TEI ve GE arasında gelinen bu noktayı, nihai melt, TEI’nin küresel ölçekte rebir nokta olarak görmediklerini ve bu iş birliğinin önümüzdeki kabetçi bir konuma geldiğini
on yıllarda daha da ileri gitmesini istediklerini de ifade etti. SSM belirtti ve Türkiye’de faaliyet gösolarak bu projede gurur duydukları bir nokta olduğuna da de- teren havayollarını, yeni siparişleğinen Demirel; kullanılacak teknolojinin, SSM’nin F136 motor- rinde LEAP motorlarını seçmeye
davet etti. Immelt, Türkiye’ye yapları için TEI'ye kazandırdığı
tıkları yatırımın, aslında insana
teknolojinin üzerine inşa
yatırım anlamına geldiğini;
edildiğini açıkladı. DemiGE Başkanı ve
Türk insanının kendini işine
rel, başlatacakları askeri
CEO’su Jeffrey
Immelt
adadığını ve rekabetçi olduhelikopter motorları tasağunu, Türk mühendisinin de
rım projesinde de GE’nin
bilgili ve yetenekli olduğunu, Türkiye’ye yatırım yapmaktan
desteğini görmeyi diledikCFM
zevk aldıklarını ve yatırımlarına devam edeceklerini sözlelerini belirterek konuşmaInternational
rine ekledi.
sını tamamladı.
LEAP motoru
© GE

© MSI Dergisi
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içerisinde olduğunu söyledi. Artık
TUSAŞ ve TEI gibi Türk savunma
sanayisi şirketlerinin teknolojik
olarak önemli bir noktaya eriştiğine dikkat çeken Çağlayan, yapılanların dışarıdan basit gibi
görünebileceğini; fakat bunları
gerçekleştirmenin babayiğitlik istediğini ifade etti.
Türkiye’nin, ihracatını, 2023 yıEkonomi Bakanı
lında 500 milyar dolara çıkarması
Zafer Çağlayan
için mutlaka yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ve markalı ürünler ve hizmetler geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Çağlayan, 2009’da, “Biz
ihracatımızın 1 kilogramını kaça yapıyoruz?” diye sorduğunda
1 dolar 19 sent cevabını aldığını; 2012 yılında bu rakamın
1 dolar 58 sente çıktığını anlattı.
Çağlayan, ihracat alanında Türkiye’nin rakipleri arasında yer
alan Almanya, Japonya ve Kore
Cumhuriyeti gibi ülkelerin ortalama ihracat birim kilogram fiyatlarını ise 3,5 ila 4,2 dolar
aralığında olduğunu, bunun da
Hem savunma hem de sivil
Türkiye’nin performansını ikiye
havacılık sektörlerine iş yapan
katlaması gereğini gösterdiğini
firmalar, aslında önemli bir
belirtti. Çağlayan, konuşmasıikilem yaşıyorlar. Savunma
nın son bölümünde, kendi ansektörü daha uzun proje
layışlarında tek taraflı kazanma
süreleri ve düşük üretim
olmadığını; kazan-kazan anlasayılarına sahipken sivil
yışı çerçevesinde, hem özel
sektör, kısa zamanda, yüksek
sektör yatırımcısının hem de
sayıda üretimin yapılmasını
Türkiye’nin kazanacağını, Türgerektiriyor. Savunma
kiye’nin bu şekilde büyüyeceprojelerinde gecikmeler
ğini vurguladı.
olağan karşılanırken, sivil

© GE

CFM
International
ile TEI
Kader Ortağı
Oluyor

LEAP motoru, yer testlerinde görülüyor.

Savunma Sektörü de Babayiğitlik Gerektiriyor
Törende son konuşmayı, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptı.
GE’nin yatırımları ile ilgili genel değerlendirmelerini paylaşan
Çağlayan, havacılık ile ilgili de özel bir parantez açarak; Türkiye’nin uzay ve havacılık sektöründe önemli bir marka olmak istediğini ve başta SSM olmak üzere, sektörün yoğun bir çaba

CFM International LEAP Motoru Kesit Çizimi
1. 3 boyutlu örülmüş karbon fiber kompozit malzemeden üretilmiş
fan kanatçıkları ve fan kasası
2. Yabancı madde atma sistemi
3. Fana monte edilmiş dişli kutusu
4. Daha büyük ve daha yavaş fan
5. Yüksek basınç kompresörü
6. Yanma odası
7. Yüksek basınç türbini
8. Alçak basınç türbini

© CFM International
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Motorun kesit çiziminde, aralarında
TEI tarafından üretileceklerin de bulunduğu
bliskler açıkça görülüyor.

sektörde gecikmeler,
firmaların itibarını sarsan
ve satışlarını etkileyen
olaylar olarak görülüyor.
CFM International, önümüzdeki
dönemde, Pratt & Whitney’in
PurePower serisi motorları ile
kıyasıya bir rekabete gireceği
LEAP serisi motorların kritik
parçalarının bir bölümünü
TEI’den tedarik ederek,
bir anlamda TEI ile kader ortağı
haline geliyor. TEI, CFM
International ile aynı takvim
ve kalite baskısı altında
üretim yapacak ve tıpkı
CFM International gibi,
üretimde mükemmeliyeti
yakalayarak, zamanında teslimat
yapmaktan başka bir şansı
olmayacak. Kuşkusuz bu kader
birliğinin kurulmasında,
TEI’nin bundan önceki motor
programlarında gösterdiği
performansın da etkisi bulunuyor.
www.milscint.com

EDİTÖR

Yeni Sorular

Â 3. Sayfadaki editör yazısının devamıdır.
Bu satırlar, SSM’nin askeri gemi inşa sanayisi ile ilgili bir yol
haritasının olduğunu ve bu yol haritasının –geçerlilikleri tartışılabilir olsa da– sayısal verilere dayandığını ifade ediyordu ki
2009-2016 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nda
yer alan “Deniz Araçları Sektör Stratejisi” bölümünde de bu
yaklaşımı destekler ifadeler yer alıyordu.
Aradan geçen zaman zarfında, kamuoyuna açık herhangi bir
platformda, SSM’nin bu yol haritasına herhangi bir itiraz dile
getirilmedi.
SSM’nin 2009-2016 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı ve bu yol haritası, üstü kapalı olarak şu olguyu da içeriyor:
Savunma sektöründe, bazı özel uzmanlık alanlarında, belirli firmalarla çalışılması gereği ortaya çıkabiliyor. Örneğin, bir ülkenin savunma ihtiyaçları, herhangi bir alanda sadece 1 ya da
2 firmaya iş verebilecek hacimde olabiliyor. Böyle durumlarda,
maliyet ikinci plana alınarak, sürdürülebilirlik açısından bu firmaların desteklenmesi gerekebiliyor. SSM’nin yol haritası da
bu olgu göz önüne alınarak okunursa; Türkiye’nin iç pazarı, sadece 5 tersaneyi destekleyecek büyüklüktedir. Dünyanın geri
kalanında da olduğu gibi, askeri gemi inşa yeteneklerinin zamanla kazanılabildiği göz önüne alındığında, buradaki 5 rakamının, her yıl üyeleri değişecek bir kümeyi anlatmadığı; baştan
belirlenen ve önümüzdeki 10 yıl boyunca desteklenecek, olağanüstü bir durum olmadıkça değiştirilmeyecek 5 adet tersaneyi kapsadığını anlıyoruz. Diğer bir deyişle yol haritası, bu 5
tersanenin dışındakilere, askeri gemi inşa projelerinin en başından kapalı olduğunu gösteriyor. Bu bakış açısıyla SSM’nin
iptal edilen MİLGEM ihalesine, sadece bu boyutlarda gemi inşa
edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen ve SSM’nin yol haritasında yer alan tersaneleri çağırması, savunma sanayisinin
gerçeklerine ve ortaya konan yol haritasına uygun bir değerlendirmedir. Hatırlanacağı üzere, benzeri uygulamalar, Milli
Modern Piyade Tüfeği gibi başka projelerde de yapılmış ve SSM
tarafından ilgili firmalar incelendikten sonra, SSİK, projede,
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ana alt yüklenicisi
olarak Kalekalıp’ın görevlendirildiğine dair bir karar almıştı.
MİLGEM ihalesinin iptalinin ya da SSM’nin, yukarıda değindiğimiz yol haritasının, doğru ya da yanlış olduğu ayrı bir tartışmanın konusudur.
www.savunmahaber.com

Ancak, SSİK’nin 26 Eylül
tarihli toplantısı, diğer
bazı projelerin yanı
sıra MİLGEM cephesinde
neler olacağına ilişkin
soruları resmen cevaba
kavuşturmuş olsa da çok
sayıda yeni soruyu da beraberinde getirdi.
Bizim açımızdan bu soruların başında, yıllardır konunun taraflarının, büyük
projelerin de giderek azalmaya başlayacağı yakın
gelecekte nasıl sağlanabileceği üzerinde kafa yorduğu, sanayi açısından
“sürdürülebilirlik” geliyor.
Gelinen noktada, projede
gecikme yaşanmaması açısından, 3’üncü ve 4’üncü gemilerin İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmesi, kalan
4 gemi için de ihalenin tekrar edilmesi, bir ara çözüm olarak
mantıklı görünüyor. Ancak, gemilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşasına devam edilmesinin, sürdürülebilirlik ve sanayileşme açısından ne kadar olumlu bir
gelişme olduğu da göz ardı edilmemeli. Ki sürdürülebilirlik
derken sadece, bazı şirketlerin ve kabiliyetlerin sürdürülebilirliği kast edilmiyor ve YTKB örneğinde olduğu gibi
MİLGEM’in ihraç edilmesi beklentisi varsa…
Ayrıca, savunma sanayisinin doğasını ve dünyadaki örnekleri göz önüne aldığımızda, “sürdürülebilirlik” ve “SSM’nin
yol haritası” ile “ihale” ve “kamu zararı” kavramları çerçevesinde anlayış farklılıkları olduğu değerlendirmesini yapmak yanlış olmayacaktır. SSM’nin, 3238 No’lu Yasa ile
kendisine verilmiş Türk Savunma Sanayisi’ni geliştirme görevini en uygun ortamda yerine getirebilmesi için, bu farklılıkların açıklığa kavuşturulması ve ortak bir paydada
buluşulmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Bundan sonrası için;
1- Geçen zamanın da kamu zararı yaratacak bir unsur olduğu
ve ciddi bir maliyeti bulunduğu,
2- Planlamalarda yapılacak bu tür değişikliklerin, projelerde
görev alacak ana yüklenicilerin yanı sıra KOBİ'leri ve
dolayısıyla sanayide ve teknolojide derinleşme hedefini de
olumsuz bir şekilde etkileyeceği,
gerçeklerinin de üzerinde durulması gereken noktalar olduğunu düşünecek olursak “kamu zararı” yaratmadan “sürdürülebilirlik” için, konunun tüm taraflarının gerekli tedbirleri
almasını ve MİLGEM benzeri örneklerin tekrar etmemesini temenni ediyoruz.
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Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarız.
Ekim ayının öne çıkan gelişmelerini ele alacağımız ve
aynı zamanda MSI Dergisi’nin 100. sayısı olacak Kasım
sayımızla yeniden birlikte olmak üzere…

Ümit BAYRAKTAR
Genel Yayın Yönetmeni
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MİLGEM Filosu Genişliyor:

TCG BÜYÜKADA da Göreve
Hazır, BURGAZADA Yolda
Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanan
27 Eylül, Milli Gemi (MİLGEM) Projesi’nde yine önemli gelişmelere sahne oldu.
Projenin ilk gemisi TCG HEYBELİADA (F-511)’nın teslim edildiği gün olan 27 Eylül
2011’de denize indirilen projenin ikinci gemisi
BÜYÜKADA (F-512) korveti, tam iki yıl sonra, yine
27 Eylül’de, İstanbul Tersanesi’nde yapılan törenle
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi ve
TCG ön adını aldı. Projenin 3. gemisi olan
BURGAZADA (F-513)’nın ise ilk kaynağı yapıldı.
Özgür Deniz KAYA / editor@savunmahaber.com
örene Cumhurbaşkanı
Vekili ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı Dr. İsmet
Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım ve Savunma Sanayii
Müsteşarı Murad Bayar’ın yanı
sıra çok sayıda yüksek rütbeli
subay, üst düzey bürokrat ve
projede görev alan savunma
sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı.

Tüm Fotoğraflar:
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MİLGEM Projesi hakkında
bilgi verilmesiyle başlayan
törende tek konuşmayı,
Oramiral
Bostanoğlu
yaptı. Oramiral Bostanoğlu, denizlerin ekonomik,
siyasi ve askeri alanda önemini her geçen gün daha
fazla hissettirmekte olduğunu, insanlığın vazgeçilmez
hayat alanını ve ekonomik
mücadele zeminini oluşturduğunu söyledi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral
Bülent Bostanoğlu

Temelleri 1081 yılında atılan
Türk Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesi hedefinin, cumhuriyet döneminde varlığını
sürekli koruduğu belirten Oramiral Bostanoğlu, Atatürk’ün “Dış pazardan alınan
gemilerle donanma yapılamadığını siz de biliyorsunuz.
Evvela çekirdek bir donanma
tedarik etmekle yetinip deniz
sanayi ve ticaretimizi geliştir-

meliyiz. Bundan sonra memleket sanayisinden fışkıracak
donanmayı yapmak daha
kolay olacaktır” sözlerini hatırlattı. Oramiral Bostanoğlu,
“2 yıl önce bugün hizmete
giren MİLGEM projesinin ilk
gemisi HEYBELİADA, o zamandan bugüne Atlas Okyanusu ve çevre denizlerimizde
şanlı bayrağımızı dalgalandırmış, dost ve müttefik birçok ülkeye liman ziyaretleri
icra etmiş, katıldığı harekât

ve tatbikatlarda kendisine verilen her türlü görevi büyük
bir başarıyla tamamlamış,
böylece Türk milletinin güvenine mahzar olmuştur. HEYBELİADA’nın kardeşi olan ve
bugün tuzlu sularla kucaklaşan BÜYÜKADA’nın da aynı
şekilde yüce Türk milletine
başarıyla hizmet edeceğine
tüm kalbimle inanıyorum”
diye konuştu.
Geminin inşa faaliyetleri ile ilgili bilgileri paylaşan Oramiral
Bostanoğlu, BÜYÜKADA’nın;

üretilen 9850 adet dizayn dokümanı ve işçilik resmi kullanılarak 140.000 adam x gün
işçilikle, 1.000 ton gemi inşaat çeliği, 14.500 metre
boru, 244.000 metre kablo,
1.250 adedi ana ekipman
olmak üzere toplam 8.600
adet ekipman kullanılarak
inşa edildiğini açıkladı. Projenin askeri gemi inşa sektörü
geneline etkilerine de değinen Oramiral Bostanoğlu,
MİLGEM projesinde yakalanan sinerjinin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
ile birlikte yürütülen
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BURGAZADA (F-513)’nın ilk kaynağı,
TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından yapıldı.

ÖZEL HABER
MİLGEM Korvetlerinin Teknik Özellikleri*
Tam Boy
Su Hattı Boyu
Azami Genişlik
Draft
Deplasman
Ana Tahrik Sistemi
Toplam Elektrik Gücü
Seyir Siası
Azami Sürat
İntikal Sürati
Sessiz Sürat
Lojistik Destek Olmadan Denizde Kalma
Yatak kapasitesi
Algılayıcılar
Elektronik Harp Sistemleri
Silahlar
Diğer Özellikler

: 99,5 m
: 90,4 m
: 14,4 m
: 3,9 m
: 2400 t
: 2 adet dizel makine, 1 adet gaz türbini
: 4 x 588 kW
: 3500 deniz mili
: >29 knot
: 15 knot
: 15 knot
: 10 gün
: 106
: 3 boyutlu radar, seyir radarı,
elektro-optik algılayıcı, sonar
: Elektronik destek sistemi, lazer ikaz sistemi,
chaff ve IR aldatıcılar, torpido karıştırma
aldatma sistemi, IR iz yönetim sistemi
: 76 mm top, 12,7 mm STAMP, Harpoon
güdümlü mermileri, RAM nokta savunma
sistemi, torpido kovanları
: n 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz
durumunda kısıtlı harekât kabiliyeti
n 10 tonluk helikopter için uygun platform,
4 deniz durumuna kadar helikopter
operasyonları yapabilme kabiliyeti

*Tören sırasında dağıtılan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan güncel broşürden alınmıştır.

TF-2000 hava savunma fırkateyni ve milli denizaltı projelerine de yön vermeye
başladığını; MİLGEM projesinde sorumluluk alan tüm
yüklenicilerin, askeri gemi inşa
standartlarına uygun sistemler
üreterek uluslararası pazarda
rekabet edebilir nitelikler kazandığını belirtti. Oramiral
Bostanoğlu, özel sektör tara-

fından gerçekleştirilen ve
hâlen yürütülmekte olan; süratli müdahale ve devriye botu,
su altı taarruz botu, TUZLA sınıfı karakol botu, sahil güvenlik
arama kurtarma gemisi, çıkarma gemisi ve akaryakıt gemileri ile ilgili çalışmaların da
özel gemi inşa sektörünün
ulaştığı seviyenin somut kanıtları olduğunu ifade etti.

Bir sonraki adım:
BURGAZADA ve
KINALIADA
BÜYÜKADA’nın, denize indirilmesinden beri 109 adet
liman ve 44 adet zorlu
seyir test ve tecrübesinden
başarıyla geçerek teslimata
hazır hâle getirildiğini açıklayan Oramiral Bostanoğlu,
MİLGEM projesi kapsamında, üçüncü ve dördüncü
gemiler olan BURGAZADA
ve KINALIADA’nın inşasının
da
İstanbul
Tersanesi
Komutanlığı’nda gerçekleştirileceğini
belirtti
ve
BURGAZADA için yapılan ilk
kaynak ile MİLGEM projesinin sürekliliğinin perçinlenmiş olduğunu kaydetti.
Oramiral Bostanoğlu, sözlerini, projenin gerçekleştirilmesinde görev alan herkese
teşekkür ederek ve bugünlere gelinmesini sağlayan
tüm şehit ve gaziler ile ebe-

diyete intikal etmiş olan
silah arkadaşlarını rahmet,
minnet ve şükranla anarak
tamamladı.
Oramiral Bostanoğlu’nun konuşmasının ardından, hizmete
giriş ve kuruluşa alınış belgeleri ile BÜYÜKADA’ya TCG ön
eki alma hakkı kazandıran komutan flandrası, TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından,
Gemi Komutanı Deniz Binbaşı
Ali Tuna Baysal’a takdim edildi.
Binbaşı Baysal’ın, şahsı ve personeli adına ant içmesi ve
BÜYÜKADA personelinin Deniz
Harp Okulu Marşı eşliğinde
gemiye sevk edilmesinden
sonra, TCG BÜYÜKADA’ya, komutan flandrası toka edildi.
Ardından, taşıyıcı platformun
tören alanına gelmesiyle
BURGAZADA (F-513)’nın ilk
kaynağı, yine Cemil Çiçek tarafından yapıldı. BÜYÜKADA’nın
protokol tarafından gezilmesiyle tören sona erdi.

Projede ASELSAN-HAVELSAN Ortaklığı
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ASELSAN, Türk Savunma Sanayisi’nde benzeri çok seyrek görülen bir hassasiyetle, törene, proje kapsamında yürüttüğü çalışmaları özetleyen bir basın bilgi
notu ile geldi. Bu bilgi notunda yer alan bilgilere göre, MİLGEM Projesi’nin ilk safhalarında, proje kapsamındaki çalışmalar için ASELSAN’ın pilot kuruluş
olarak görev aldığı ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı kuruldu. Bu ortaklık, geminin savaş sistemlerine yönelik tedarik, geliştirme ve üretim çalışmaları ile
görevlendirildi. Ortaklık, SSM ile ilk sözleşmesini 23 Mayıs 2007’de imzaladı. İki gemiyi kapsayan bu sözleşmenin toplam sözleşme bedeli, 174 milyon avro
olarak belirlendi. Bu sözleşmede ASELSAN’ın payı, %68 olarak gerçekleşti. ASELSAN, MİLGEM için; Entegre Muhabere Sistemi, Radarlar (Arama Radarı, Atış
Kontrol Radarı, Seyir Radarı, Düşük Güçlü Seyir Radarı), Elektronik Harp Sistemi, Elektro Optik Dayrektör, Lazer İkaz Sistemi (LIS), Seyrüsefer Sistemi
(Ataletsel Navigasyon Sistemi / ANS), Nokta Savunma Güdümlü Mermi Sistemi (RAM), Stabilize Makineli Tüfek Sistemi (STAMP) ve 76 mm Top Atış Kontrol
Sistemi’ni sağlıyor. Projenin 3. gemisi olan BURGAZADA ve kalan diğer gemilerde, ASELSAN’ın geliştirdiği Milli Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi HIZIR’ın
da kullanıma girmesi ve böylece, gemilerdeki yerli katkı oranının daha da artması bekleniyor. HAVELSAN tarafından ise geminin komuta kontrol yazılımları
olan GENESİS tabanlı Savaş Yönetim Sistemi yazılımları, bilgisayar donanımları, Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVLS) ve Gemi Bilgi Sistemi (GEBİS) sağlanıyor.

MSI Dergisi - Ekim 2013

www.milscint.com

ÖZEL HABER
örene, İspanya Veliaht
Prensi (Asturias Prensi)
Felipe, Fransa Savunma
Bakanı Jean-Yves Le Drian,
İspanya Savunma Bakanı
Pedro Morenes ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı
Hasan Kemal Yardımcı başta
olmak üzere, konsorsiyum
üyesi ülkelerden üst düzey
yetkililer katıldı.
Tören öncesinde, davet edilen basın mensuplarına,
A400M Programı ve uçak
hakkında bilgi aktaran Airbus
Military Savunma Pazarlama
Birimi Başkanı Ian Elliot,
uçağın, Avrupa’nın tercihleri
çerçevesinde; büyük hacimli
yükleri, hızlı bir şekilde, uzun
mesafelere taşıyabilecek ve
hazırlanmamış pistlere inebilecek şekilde tasarlandığını
söyledi. Uçağın Fransız Hava
Kuvvetlerine kazandıracağı
yeteneklerin, bu ülkenin Mali’de gerçekleştirdiği operasyonlarda bir kez daha ortaya
çıktığını belirten Elliot,
o sırada A400M envanterde
bulunsaydı, Fransa’dan nak-

T

A400M Hikâyesinin
İkinci Bölümü Başlıyor
Seri üretim hattından çıkan ilk A400M uçağının 1 Ağustos’ta
Fransız Hava Kuvvetlerine teslim edilmesinin ardından,
yaz tatili programları nedeniyle ertelenen teslimat töreni,
30 Eylül’de, uçağın nihai montaj hattının bulunduğu
İspanya’nın Seville kentinde gerçekleştirildi.
Savaş BİÇER / s.bicer@savunmahaber.com
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
ledilen ekipman ve malzemenin, operasyon bölgesine
daha yakın bir noktaya indirilebileceğini, bunun ise karayolundan konvoylarla yapılan
intikalin getirdiği risklerden
kaçınmayı sağlayacağını anlattı. Uçağın test programı ile
ilgili güncel durumu da paylaşan Elliot, havada yakıt ikmali ve elektronik harp
kendini koruma gibi askeri
işlevlerin testlerinin sürdüğünü iletti.

Airbus Military
Geleceğe Bakıyor
Törende bir konuşma yapan
Airbus Military CEO’su Domingo Urena, A400M’nin,
önümüzdeki dönemin referans tasarımı olacağını vurguladı ve konsorsiyum üyesi
ülkelerden hiçbirinin, bu
programı tek başına ele alamayacağına dikkat çekti.
OCCAR Genel Direktör Yardımcısı Eric Huybrechts ise
benzer programlarla karşı-

laştırıldığında, A400M programında iyi bir noktada olduklarını ve dünyanın en iyi
uçağını geliştirdiklerini söyledi. İyi bir iş birliğinin; anlayışı, takım çalışmasını ve
zaman zaman karşılıklı tavizler verilebilmesini gerektirdiğinin altını çizen Huybrechts,
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Avrupa olarak başarılı bir iş
birliği gerçekleştirdiklerini
ifade etti ve gelecekte de
OCCAR’ın, A400M programını
desteklemeye devam edeceğini belirterek konuşmasını
sonlandırdı.
Törenin en dikkat çekici konuşmasını, EADS CEO’su Tom
Enders yaptı. Konuşmasının
başında İspanya Kralı Juan
Carlos için özel bir parantez
açan Enders, geçtiğimiz yıl
Mart ayında A400M ile uçan ilk
devlet başkanı olan Carlos’un,
Avrupa’da havacılığı destekleyen ve havacılığa ilgi duyan liderlerin başında geldiğini
ifade etti. Enders, önümüzdeki
dönemde A400M’den ihracat
başarıları
beklediklerini;
bunun için, uçağın mevcut
müşterilerinin de tanıtım konusunda desteğine ihtiyaç
duyduklarını söyledi. Konuşmasında önemli noktalara de-

ğinen Enders, A400M projesinden alınan derslerden bahsetti ve gelecekte yürütülecek
programlarda politikacılar,
endüstri liderleri ve askeri
makamlar tarafından dikkate
alınması umuduyla bu dersleri şöyle sıraladı:
n Projeler, gerçekçi
olmayan takvimler ve
yetersiz ödeneklerle
yürürlüğe konmamalı,
n Fizik kurallarının
ötesine geçen, yerine
getirilmesi
mümkün olmayan
gereksinimler
tanımlanmamalı,
n Ulusal taleplerin ve milli
savunma sanayisi
endişelerinin, projenin
sanayi ayağında en uygun
firmaların, ürünlerin ve
hizmetlerin seçilmesinin
önüne geçmesi
engellenmeli ve

A400M Programının
Kazananları Fransız Sanayisi
ve Silahlı Kuvvetleri
Fransız Savunma Bakanlığı, ilk A400M uçağının teslim edilmesi ile
ilgili tören kapsamında yayınladığı bilgi notunda, programın
Fransız savunma sanayisine katkısı konusuna da yer verdi.
İletilen bilgilere göre, A400M programı, Fransa’da, 12.000 kişiye
doğrudan istihdam sağlıyor ve ülke genelinde, 150 farklı konumdaki
tesislerde faaliyet gösteren 80 firma ve bunların alt yüklenicileri,
program kapsamında çalışıyor. Aynı bilgi notunda, Fransız Hava
Kuvvetlerinin A400M ile kazanacağı yeteneklerle ilgili şu örnekler
verildi:
• 8.700 km doğrudan uçuş menzili (örneğin Paris-Johannesburg
arasında),
• 340 m3 kargo bölümü hacmi
(1xA400M = 2xC-130 = 4xC-160 Transall),
• Otomatik arazi izleme özelliği ile düşük görüş koşullarında bile
150 m irtifada uçuş,
• Kapsamlı önleyici bakıma ihtiyaç duymaksızın, bağımsız olarak
15 gün boyunca operasyon yapabilme,
• A380 yolcu uçağı ile aynı nesil aviyonikler,
• Link 16 taktik veri bağı ve
• Sayısal göreve hazırlık sistemi

© Airbus Military
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Farklı ülkelerin
askeri sertifikasyon
uygulamaları, sivil
sektördeki Avrupa
Havacılık Emniyeti
Ajansı (European Aviation
Safety Agency / EASA)
benzeri bir yapılanma
ile bir araya getirilmeli.
Törende söz alan diğer üst
düzey yetkililer, projenin taraflarına teşekkürlerini içeren
kısa
konuşmalar
gerçekleştirdiler. Törenin
ardından konuşlandığı Orleans–Bricy Hava Üssü’e
dönen uçağa, burada gerçekleştirilen ikinci bir tören ile
“Orleans Şehri” (Ville D’Orleans) ismi verildi. Fransa’nın
toplam 50 siparişinden ilki
olan uçak, operasyonel olarak kullanılmaya başlanmadan önce, bu üste, eğitim
görevlerinde kullanılacak.
Bu törenlerin yanı sıra aynı
gün, Orleans–Bricy Hava Üssü’nde, Fransa ile Almanya
arasında, A400M uçaklarına
yönelik eğitim faaliyetlerini
konu alan bir iş birliği anlaşması da imzalandı. Anlaşma
kapsamında Fransa ve Almanya, uçuş mürettebatı ve
bakım personelinin eğitimi
konularında iş birliği yapan

Fransız Hava Kuvvetleri

Orleans–Bricy Hava Üssü’nde gerçekleştirilen törenle uçağa “Orleans Şehri” (Ville D’Orleans) ismi verildi.
cak. Bakım personelinin eği- yum üyeleri tarafından onay- racat cephesinde A400M’nin
timi, 2015 yılının yaz ayların- lanmasının ardından, Airbus önünde daha parlak bir tablo
dan itibaren Almanya’nın Military mesaisini; seri üre- bulunuyor. Boeing, Eylül
Wunstorf Hava Üssü’nde tim faaliyetleri, teslim edilen ayında yaptığı açıklamada,
gerçekleştirilecek. Uçuş per- uçakların eğitim ve bakım C-17 Globemaster III üretisonelinin eğitimi ise 2014 yı- faaliyetleri ile uçağın ihracat mini, 2015 yılında tamamlalından itibaren Fransız Hava çalışmaları için harcayacak. yacağını duyurdu. Yine Eylül
Kuvvetleri; 2018 yılından iti- Firma; Almanya, Belçika, ayında, Amerikan Hava Kuvbaren ise Alman Hava Kuv- Fransa, İngiltere, İspanya, vetlerinin sipariş ettiği tüm
vetleri için Orleans–Bricy Lüksemburg, Malezya ve uçakların teslimatını taHava Üssü’nde yapılmaya Türkiye’nin sipariş ettiği top- mamlayan Boeing’in, ulusbaşlanacak.
lam 174 uçağın seri üretimini lararası müşterilerinden
gerçekleştirirken, bir yandan yeni siparişler alsa bile üreGündem Eğitim,
da bu ülkelerin birçoğunda timi en fazla birkaç sene
gündemde olan savunma daha uzatabileceği tahmin
Bakım, Seri Üretim
bütçesi kısıtlamalarının, si- ediliyor. Böylece A400M,
ve İhracat
İlk teslimatın gerçekleştiril- pariş sayılarına ve uçak tes- önümüzdeki dönemde, Batı
mesi ile A400M’nin göreve limat tarihlerine etkilerini en dünyasının üretimde kalan
hazır olduğunun konsorsi- düşük seviyede tutmaya çalı- tek stratejik nakliye uçağı
şacak. Bununla beraber, ih- haline gelecek.

A400M Programının Tarihçesi

Sözleşme İmzası
İlk Uçuş
Başlangıç Tip Sertifikası
Başlangıç Operasyon Müsaadesi ve Tip Sertifikası
İlk Teslimat

: Mayıs 2003
: 11 Aralık 2009
: 3 Mayıs 2012
: 31 Temmuz 2013
: 1 Ağustos 2013, Fransa

Törenin gerçekleştirildiği tesislerde, yakın bir zamanda Türk Hava Kuvvetlerine
teslim edilmesi beklenen A400M’yi fotoğraflama fırsatını da bulduk.
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11. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Şurası;
Sivil Havacılık Sektörü 2023
ve 2035 Yılları Hedefleri
Doç. Dr. Yıldırım SALDIRANER*
saldiranery@gmail.com
*TOBB, Türkiye Sivil
Havacılık Meclisi Akademik
Danışmanı
çılışı Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül tarafından gerçekleştirilen
11. UDH Şurası, 5-7 Eylül tarihlerinde, İstanbul Kongre
Merkezi’nde yapıldı. “Etik değerleri gözeten her türlü bilimsel
argüman
temeli
üzerine oturan; insana, çevreye ve tarihe duyarlı; şeffaflık,
katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerine dayanan; yerel tabana
hitap ederken, küresel entegrasyona hizmet eden; dünyada
ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin geliştirilmesine

A

Bir yıla yakın süredir, benim de içinde yer aldığım çalışmalar
sonrasında, “Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim” temalı
11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Şurası, İstanbul’da
yapılan toplantılar ile tamamlandı. Tüm katılımcıların
görüşleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalar ile
önümüzdeki 20 yılın hedefleri / stratejileri belirlendi.
Hedeflerin / stratejilerin büyük çoğunluğu gerçekleştirilebilecek
nitelikte. Ancak, bunun için istikrarlı, sürdürülebilir
ekonomik ve siyasi ortam gerekli. Umarım bu da sağlanır
ve belirlenen hedeflere ulaşılır. Bu yazıda, başlıkta da
belirtildiği üzere, şuranın, sadece sivil havacılık sektörüne
ilişkin çalışmaları ele alınarak, geniş bir özet sonrasında,
yazarın kişisel görüş ve değerlendirmeleri sunulacaktır.

© Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

68

MSI Dergisi - Ekim 2013

www.milscint.com

rindeki çalışmaları ve hedefleri kapsadı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, şura açılışı vesilesiyle
yaptığı konuşmasında; “… kuzeyden güneye, doğudan batıya
aynı kalite, hız ve standartta,
ekonomik ve güvenli ulaşım
sağlama zamanı olduğunu…”
vurguladı ve sivil havacılıkla ilgili olarak “… Türkiye’nin hava
yolu ulaşımında model ülke
hâline geldiğini, yurt dışı ve
yurt içi taşımacılıkta büyük
mesafeler kaydedildiğini, 140
ülkede 238 ayrı noktaya uçuşlar yapıldığını, 10. şurada ortaya konan 350 milyon yolcu
hedefinin bugün %60’ının gerçekleştirildiğini, havacılıkta yaşanan hızlı büyüme sonucu
İstanbul’u kıtalararası transit
merkezi yapacak ve batıdan
doğuya köprü olacak yeni İstanbul Havalimanı projesinin
başlatıldığını…” ifade etti.
Bakan Yıldırım, şuranın son
günü yaptığı kapanış konuşmasında da “2023 yılı hedefi
olan bölgesel uçak yapımını”
yineledi; ayrıca “havalimanı
kenti konseptinin uygulanabilir

© Yıldırım Saldıraner

katkıda bulunan; yüksek kalitede kesintisiz hizmet perspektifi
sunan;
yenilikçi
değerlerle bezenmiş; eşit,
dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü
olan” bir yapı üzerine temellendirilmesi öngörülen şura
çalışmalarına, konularında
uzman toplam 1.557 kamu
kurum ve kuruluşu, özel sektör ve STK temsilcileri ile akademisyenler katıldı. 1 yıla
yakın süren ön çalışmalar sırasında, söz konusu uzmanlar
tarafından üretilen toplamda
3.500 sayfayı bulan raporlar
ele alındı, görüşüldü, tartışıldı.
Yerli ve yabancı 6.000 kişiye
yakın bir katılım sağlandı. 2023
yılı hedefleri revize edildi; 2035
yılı vizyonuna son şekli verildi.
“Herkes için Ulaşım ve Hızlı
Erişim” temalı 11. UDH Şurası;
n Karayolu,
n Demiryolu,
n Denizcilik,
n Havacılık ve Uzay
Teknolojileri,
n Haberleşme,
n Kent İçi Ulaşım ve
n Boru Hatları
olmak üzere, 7 ayrı konu üze-

olduğu havalimanlarında gerekli çalışmaların başlatılacağını” belirtti.
Şuranın ilk günü gerçekleştirilen Bakanlar Yuvarlak Masa
Toplantısı’na, Türkiye, ABD,
Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Filipinler,
Gürcistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kosova, Letonya, Litvanya, Makedonya, Malta,
Moldova, Tacikistan, Tunus ve
Yemen’den bakan ve bakan
yardımcıları katıldı. “Ulaşım ve
iletişimin geleceği, bölgesel iş
birliği imkânları” konusundaki
bu toplantıda, katılımcı ülkelerin ulaşım ve iletişim alanında
yapabilecekleri iş birlikleri ele
alındı.
Şura ön çalışmaları kapsamında, Devlet Hava Meydan-

ları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürü Orhan Birdal başkanlığında, 243 uzman tarafından
yürütülen “Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Sektörü” çalışmaları, “Altyapı, Üstyapı, Regülasyon, Ar-Ge ve Uzay
Teknolojileri” olmak üzere,
5 alt çalışma grubu tarafından
ele alınmış; mevcut durum ve
beklentiler ortaya konmuş;
öngörülen vizyona uygun
102’si 2023 yılı, 13’ü 2035 yılı
için olmak üzere, toplam 115
hedef / strateji belirlenmişti ve
bunlardan 73’ü, sivil havacılık
faaliyetleri ile ilgili idi. 2023 /
2035 yılı hedef ve stratejileri
için de “bölgesinde lider, kendine yetebilen, rekabet gücü
açısından dünyada ilk 10 ülke
içerisinde olunması”, vizyon
olarak belirlendi.
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Beklentiler,
Öngörüler

70

Şuranın, sivil havacılık sektörüne dair 2023 / 2035 yıllarına
ilişkin öngörüleri ve beklentileri aşağıda özetlenmiştir.
Sivil havacılık faaliyetlerindeki
gelişim devam edecektir. Gelişmekte olan ülke ve pazar sayısı artacaktır. Hâlen her 15
yılda bir 2 kat artan sivil hava
yolu taşımacılık faaliyetleri,
2031 yılına kadar %4,7 civarındaki yıllık ortalama artışını sürdürecektir. Orta Doğu, Latin
Amerika ve Asya Pasifik bölgeleri, diğer bölgelere nazaran
daha büyük artışlara sahne
olacaktır. Yolcu trafiği ağırlık
merkezi, Amerika ve Avrupa’dan, Orta Doğu ve Asya’daki
merkez (hub)’lere kayacaktır;
sivil hava kargo taşımacılık faaliyetlerinde de önümüzdeki 20
yıl için ortalama %5,2 büyüme
beklenmektedir. Dünyada ticari
hava yolu taşımacılığında kullanılan uçak sayısı, yaklaşık
4,8 trilyon dolar değerinde 35 bin
yeni uçağın devreye girmesiyle
2 katına çıkacaktır. Havalimanlarının ulaşım bağlantılarının
etkinliği ve kolaylaştırıcı olanakları, sürdürülebilir havalimanı
kenti oluşumlarının yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Hava trafik
hizmetlerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar hızlanarak
devam edecek, uyduya dayalı
teknoloji kullanımı yaygınlaşacaktır. Artan hava trafiği, havalimanları ve hava trafik
kapasitelerini zorlayacak özellikte olup geliştirmeye yönelik
önemli yatırımların gerçekleştirilmesi gerekecektir.
Türkiye’de, 2012 yılında 131
milyon olan yolcu trafiği, 2023
yılında, yıllık ortalama %7,5
artış ile 297,1 milyona; 2035 yılında da yıllık ortalama %4
artış ile 477,8 milyona yükselecektir. 2012 yılında 1,38 milyon olan uçak trafiği de 2023
yılında 2,02 milyon; 2035 yılında da 3,04 milyon uçak olarak gerçekleşecektir. İstanbul,
ekonomik dinamizmi ve coğrafi konumu sayesinde, önemli
bir dünya merkezi hâline gelecektir. Mevcut gelişmeler, böl-
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gesel havacılık faaliyetlerini
destekleyecek özelliktedir.
Türkiye, dünya ortalamalarının
çok üzerinde yaşadığı hava
trafik gerçekleşmeleri ve öngörüleri bağlamında, altyapı
yatırımlarını hızlı bir şekilde
sonuçlandırmak, sektörün ihtiyaç duyacağı personel için de
eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek durumundadır. Bakım,
onarım ve yenileme (BOY) hizmetleri ve sertifikasyon işlemleri de geliştirilmelidir.

Şura Mesajları
Şura sırasında, sivil havacılık
konusunda yapılan DHMİ Genel
Müdürü Birdal moderatörlüğündeki panele; uluslararası
kuruluşlardan, EUROCONTROL
Genel Müdürü Frank Brenner,
EASA Sertifikasyon Müdürü Dr.
Norbert Lohl ve CANSO Avrupa
İşleri
Müdürü
Guenter
Martis’in yanı sıra Sivil Havacılık
Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV
Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Sani
Şener ve HAVELSAN Genel Müdürü Sadık Yamaç katıldı.
Panelde ifade edilen dikkat çekici görüş ve öneriler aşağıda
belirtilmiştir.
n Ekonomik gelişmişlik ile
havacılığın gelişmesi
arasında paralellik söz
konusudur. Türkiye hızla
gelişen bir ülkedir. 154 ülke
ile sivil havacılık anlaşmaları
yapılarak, dünyanın
%98’ine ulaşılabilecek
ortam yaratılmıştır.
n Türkiye’nin, 2035 yılına
kadarki dönemde, mevcut
hava trafik artışını sürdürerek
Avrupa’da en hızlı büyüyen
ülke olması beklenmektedir.
Büyüme sadece hava yolu
şirketlerinde ve yolcu /
kargo taşımacılığında değil,
havalimanı yapım ve
işletiminde de yaşanacaktır.
n Dünyada beklenen trafik
artışı, birçok havalimanında
kapasite sorunu yaratacaktır.
Bu durum, Türkiye için de
söz konusudur. İstanbul’un
yeni havalimanının
zamanında devreye girmesi
gereklidir.

Geleceğin hava trafik
yönetimi (Air Traffic
Management / ATM)
hizmetleri, performansa
dayalı NextGen ve SESAR
ağırlıklı olacaktır. Ülkemiz
ATM sistemleri gelişimi, bu
doğrultuda devam etmelidir.
Tek Avrupa Hava
Sahası’nın, Türkiye’yi de
içine alacak şekilde
yayılması uygun olacaktır.
n Uçaklarda kullanılan farklı
seyrüsefer teknolojileri,
fonksiyonel olarak
sadeleştirilmelidir.
n EASA-Türkiye iş birliği
geliştirilmeli, sertifikasyon
konusundaki çalışmalar
hızlandırılmalıdır.
n Çevre koruma yaklaşımları,
diğer sektörlerin yanı sıra
sivil havacılık sektörünün
gelişiminde de önemli bir
etken olacaktır. Özellikle
havalimanı yapım ve
işletmeciliğinde “çevre
dostu” yaklaşımların (fosil
yakıtlardan çevre dostu
yakıtlara geçiş ile sera gazı
salımlarının azaltılması,
gürültünün azaltılması,
biyolojik çeşitliliğin
korunması, vb.)
uygulanması, sürdürülebilir
bir gelişme için daha da
önemli bir hâle gelecektir.
n Havalimanları hizmetleri,
yer ve uçuş emniyetinin
yanı sıra ticari faaliyetleri de
uygun şekilde dengelemelidir.
Başta güvenlik kontrolleri
olmak üzere, yolcu
hizmetleri kolaylaştırılmalı,
hızlandırılmalıdır.
Ayrıca; hukuk sistemimizde
havacılığa ait ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olduğu; Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) hizmetlerinin “out source” edilebilmelerine imkân
sağlanması; havacılık kazalarının abartılıp sansasyonel
hâle getirilmemesi; havacılığın
daha geniş kitlelerce benimsenmesi ve tanınmasına
imkân sağlayacak kapsamlı
faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir sivil havacılık günü belirlenmesi ve kutlanması ile
siber güvenlik yatırımlarının
n

arttırılması gereği de ifade
edilmiştir.

Hedef ve Stratejiler
Sivil havacılık faaliyetlerine ilişkin toplam 73 hedeften / stratejiden, yazarın görüşüne göre
öne çıkanlar birleştirilmiş
hâlde aşağıda özetlenmiştir.

2023 Yılı
n

n

n

Uluslararası iş birliklerinin
güçlendirilmesi; hava
ulaştırma anlaşmaları
sayısının arttırılması;
uluslararası arenada söz
sahibi olunması; kurum ve
kuruluşlar arası eşgüdümün
artırılması (mevzuat dâhil);
Ar-Ge faaliyetlerinin
geliştirilmesi ile ulaştırma
araştırmalarını yürütecek
bir kurum (Ulaşım Araştırma
Enstitüsü) oluşturulması;
ulaştırma emniyet
kurulunun kurulması;
Ulaşım altyapısında
intermodel etkileşimlerin
ele alınması; havalimanları
master planlarının
yapılması ve havalimanlarının
geliştirilmesi; optimum
havalimanı ağının tesis
edilmesi; atıl havalimanları
etkinliğinin arttırılması;
KOİ (Kamu-Özel Sektör
İş birliği) uygulamalarının
geliştirilmesi; engelsiz
ve çevre dostu (çevreye ve
insana duyarlı) uygulamaların
yaygınlaştırılması,
projeler geliştirilmesi,
sürdürülebilirliğin sağlanması;
havalimanlarına erişebilirliğin
arttırılması; apronlarda
etkin trafik yönetimi
sağlanması ile EMAS (özel
tasarlanmış malzemeler ile
uçak durdurma sistemi) ve
FOD (PAT sahalarında
yabancı madde) dedektör
sistemleri kurulması;
Hava yolu şirketlerinin
uluslararası rekabet
gücünün arttırılması,
bölgesel hava yolu
taşımacılığının geliştirilmesi;
deniz uçağı taşımacılığın
yaygınlaştırılması; amatör
havacılık faaliyetlerinin
özendirilmesi;
www.milscint.com
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n

n

n

n
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n

Hava kargo taşımacılığında,
ihtisaslaşmış bir hava kargo
biriminin kurulması; etkin
rekabet önlemleri alınması;
gümrük mevzuatında
geliştirici yeni düzenlemeler
yapılması;
Hava sahasının sınıflandırma
ve esnek kullanımı
çalışmalarının tamamlanması;
asker-sivil eşgüdüm ve
iş birliğinin temini;
performansa dayalı
uygulamalar ile CNS / ATM
(Haberleşme Seyrüsefer
Gözetim / Hava Trafik
Yönetimi) sistemlerinde
gelişmiş bir emniyet sistemi
kurulması; en-route,
yaklaşma ve iniş
safhalarında modern
uygulamalara (RNAV
- Saha Seyrüsefer,
RNP - Saha Seyrüsefer
Performansı vb.) geçilmesi;
radar, haberleşme ve
meteorolojik gözlem
sistemlerinin geliştirilmesi;
Havacılık güvenliğinin
-siber tehditlere karşı
uygulamalar dâhilgeliştirilmesi; güvenlik
cihazlarının etkin
planlanması;
BOY hizmetlerinin
geliştirilmesi ve uluslararası
pazardan alınan payın
artırılması;
Hava aracı ve/veya parçaları
sertifikasyonun Türkiye’de
yapılabilir hâle getirilmesi;
imalat sanayinin geliştirilmesi;
test merkezlerinin
oluşturulması; sivil
havacılık eğitimlerinin
ihtiyaçlara uygun master
planının yapılması;
eğitimlerde standartların
geliştirilmesi; pilot,
teknisyen vb. personel
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n

açığının giderilmesi;
uluslararası eşgüdümün
sağlanması; bölgesel
eğitim üssü olunması;
Ar-Ge faaliyetlerinin etkin
yönetim (mevzuat dâhil),
eşgüdüm ve iş birlikleri
sağlanarak geliştirilmesi…

2035 Yılı
n

n

n

Estetik anlamda tatmin
edici, ekonomik anlamda
verimli, sosyal ve çevresel
anlamda sürdürülebilir bir
model olarak "Havalimanı
Kenti" konseptinin
uygulanabilir olduğu
havalimanlarının belirlenmesi
ve bu yönde gerekli
çalışmaların yapılması;
Tek Avrupa Hava Sahası
kapsamında, karar
mekanizmaları içinde
olacak şekilde yer alınması;
Risk barındıran
havalimanlarına kuş
radarları tesis edilmesi…

Değerlendirme
Günümüzde, ulaşım ve iletişim, ülkelerin gelişimde en
önemli anahtar faktör hâline
gelmiştir. Türkiye’nin, son yıllarda bu alanda yaptığı yatırımlar ve sağlanan gelişmeler
ortadadır. Şuraya katılan yabancı ülke temsilcileri de açıklamalarında buna dikkat
çekmişlerdir.
Şura çalışmalarının, özellikle
de belirlenen vizyon ve hedeflerin / stratejilerin ileriki yıllarda gelişmelerine yönelik
etkin planlamalara önemli
katkı sağlayacağı açıktır.
Ancak, tüm bunların, dünyada
ilk 10 ülke içinde yer almak yolunda, öncelikle daha detaylı
bir Ulaştırma Master Planı’na
dönüştürülmesi gerekmekte-

dir. Master Plan çalışması,
bölgesel havacılık gelişimi ve
atıl durumdaki havalimanlarının etkinleştirilmesi hususlarını da dikkate almalıdır.
Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri, gerek yolcu / yük taşımacılığı, gerek altyapı-üstyapı
tesisleri bağlamında hızla gelişmektedir. Güçlü bir havacılık yan
sanayi oluşmuş, uçak imalatı
yapılabilecek düzeye gelinmiştir.
Ar-Ge faaliyetleri artmaktadır.
Ancak, bu hızlı gelişimin kapasite ve teknoloji olarak zamanında
karşılanması
çok
önemlidir. Şöyle ki; hava sahası, hava trafik hizmetleri ve
havalimanlarında yaşanabilecek kapasite darboğazları zamanında giderilmeli, yeni
teknolojilerin kullanımı hızlandırılmalıdır. Türkiye, mutlaka
Tek Avrupa Hava Sahası kapsamı içinde -karar verici olarak- yer almalıdır.
Gelişim için, kalifiye insan gücü
en önemli faktörlerden birisidir.
Sivil havacılık sektöründe örgün
ve yaygın eğitim alanlarında
bölge lideri olmak ve dünyanın
önde gelen ülkeleri arasında yer
almak hedeflenmiştir. Her ne
kadar, 33 yükseköğretim kurumu tarafından sivil havacılık
eğitimleri verilmekte ise de ön
çalışma raporları kapsamında
açıkça belirtildiği üzere, kontenjanların sektör ihtiyacına uygun
belirlendiğini söylemek mümkün değildir. Meslek standartlarında da eksikler vardır. Sivil
havacılık eğitimlerinde “ihtiyaçkontenjan dengesi” ve standartlaşma gerekli olup, bu da ancak
kapsamlı bir eğitim master
planı yapılması ile sağlanabilecektir. Türkiye, BOY hizmetlerinde önemli bir aşama
kaydetmiş; bölgesinde çok
önemli bir konuma gelmiştir.
BOY hizmetleri daha da geliştirilmeli, uluslararası pazardan
alınan pay arttırılmalıdır.
Mevcut tesis ve teknoloji altyapımızın uçak imalatına uygun hâle
geldiği doğrudur. Komponent
imalatında da büyük ilerleme
kaydedilmiştir. Ancak, uçak imalatında en önemli konu, yapılan
uçağın yurt dışına da satılabilir

olmasıdır. Karar vericilerin bu
hususu çok iyi değerlendirmeleri
gerekmektedir.
Hava aracı ve/veya parçaları sertifikasyonun Türkiye’de yapılabilir hâle getirilmesi ve test
merkezlerinin oluşturulması,
üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bir konudur. SHGM’nin
bu kapsamdaki bazı hizmetleri
“out source” etmesi uygun bir
yaklaşım olarak görülmektedir.
Şurada, havalimanlarının, organik bir bağ ile oluşan bir yönelimle havalimanı kentine
dönüştürülmesi, hedef olarak
gösterilmiştir. Bu kapsamda,
havalimanlarıyla bağlantılı ticaret, teknoloji ve endüstri
alanlarının kurulması sosyal
ve ekonomik faydanın arttırılmasına da imkân verecektir.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan havalimanları
master planlarında da öngörülen bu uygulamanın, yeni İstanbul
Havalimanı’ndan
başlayarak ülke çapında yaygınlaştırılması uygun olacaktır.
Son olarak, 11. şurada, bir önceki şurada da dikkat çekilen
kurumlar arası eşgüdüm konuları ve mevzuat iyileştirme
ihtiyacı yinelenmiştir. Gelişme
yolunda darboğaz oluşturduğu
belirtilen bu hususların en kısa
sürede iyileştirilmesi gerekli
görülmektedir.
Diğer yandan, müteakip şuralarda, her ne kadar birçok ortak
faaliyet alanı mevcut olsa da
“sivil havacılık” ve “uzay” konularının ayrı ayrı başlıklar hâlinde
ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Teşekkür;
Gerek şura ön çalışmaları,
gerekse şura sırasında, biz
katılımcılara, hızlı bilgi akışı
dahil, her türlü kolaylığı
sağlayan, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı yetkililerine
teşekkür ederim.

KAYNAKÇA
11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Şurası, Ön Çalışma Raporları, Özet Rapor,
şura bildirileri ve bültenler.
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GELECEĞE DAİR
zaya, yeniden
kullanılabilir araçlarla,
maliyet etkin bir şekilde
erişim konusunda daha
önceden de çeşitli projeler
başlatan DARPA, bu konuda
en güncel girişimini,
XS-1 programı ile başlatıyor.
Program ile ilgili 7 Ekim’de
bir bilgilendirme toplantısı
yapacağını duyuran
DARPA, XS-1 kapsamında;
Mach 10 hızına ulaşabilecek,
1360 kg ila 2267 kg
arasındaki yükleri alçak
dünya yörüngesine
oturtabilecek bir kademe
taşıyacak ve yılda 10’dan
fazla fırlatma yapıldığında,
her bir görevi 5 milyon
dolardan daha düşük bir
maliyetle gerçekleştirebilecek
bir hava aracı geliştirilmesini
amaçlıyor. DARPA, program
kapsamında çözülmesi
gereken zorlukları şöyle
sıralıyor:
n Uçak gibi kullanılabilecek
ilk kademenin
geliştirilmesi,
n İlk kademe için gelişmiş
malzemelerin, üretim
tekniklerinin ve analiz
yeteneklerinin ortaya
konulması,
n Uçuşun hipersonik uçuş,

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

U

DARPA, Uzaya Maliyet Etkin
Erişim Hayalinden Vazgeçmiyor

n

uzay ortamına çıkış ve
atmosfere giriş
safhalarında görev
yapacak, uzun süre
dayanacak ve az miktarda
bakım gerektirecek bir
ısıl koruma sisteminin
geliştirilmesi,
Yeniden kullanılabilir,
uzun ömürlü, yüksek
itki sağlayacak ve
karşılanabilir maliyete

sahip itki sistemlerinin
geliştirilmesi ve
n Çeşitli coğrafi
konumlardan uçuşları
mümkün kılacak, ihtiyaç
duyulacak altyapı ve
insan gücünü önemli
ölçüde azaltacak yer
operasyonlarının
geliştirilmesi.
XS-1 programının gösterim
aşamasında karşılanması

beklenen gereksinimler ise
şöyle sıralanıyor:
n 10 gün içinde 10 tane
uçuş gerçekleştirilmesi,
n Bu uçuşlardan en az
bir tanesinde Mach 10
hızına ulaşılması ve
n Bu uçuşlardan en az bir
tanesinde, temsili bir
faydalı yükün yörüngeye
oturtulması.
(Kaynak: DARPA)

Denizde İkmal Görevleri Daha Güvenli Olacak
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enizde yan yana seyir
eden iki gemi arasında
yakıt, su, malzeme ve
personel aktarımı yapılması,
denizde ikmal olarak
adlandırılıyor. Bu görevin
başlıca zorluklarından birisi,
hareketli iki platform
arasında yapılan aktarımlar
sırasında, özellikle
dalgaların bu platformların
yönelimlerinde değişikliklere
yol açması sonucu
yaşanabilecek kazalar
olarak gösteriliyor. Örneğin,
malzeme aktarımı sırasında,
dalgaların gemiyi birkaç
derece yana doğru yatırması,
aktarılan malzemenin
geminin gövdesine çarpmasına yol açabiliyor. Amerikan
Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi (Office of Naval Research /
ONR), bu soruna bulduğu çözüm ile ilgili 26 Eylül’de bir

D

basın bildirisi yayınladı.
ONR; radar, LIDAR (Laser
Identification Detection And
Ranging / Lazer ile tanıma,
tespit ve menzil bulma),
sonoboy ve ayrıntısı
açıklanmayan diğer
algılayıcıları kullanarak,
gemi ve dalga hareketleri
ile ilgili 30 saniye
öncesinden uyarı
yapabilecek bir sistem
geliştirdi. Sistemin, diğer
çevresel şartlar için de
5 dakika öncesinden
uyarıda bulunabildiği
belirtildi. Henüz araştırma
gemilerinde denenen ve
algılayıcılarından bir
bölümü kara konuşlu olan sistemin, önümüzdeki dönemde
gemilerde konuşlanabilecek şekilde geliştirilmesi
planlanıyor. (Kaynak: ONR)
www.milscint.com
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Küp Uydular Daha Büyük
Antenlere Kavuşacak

www.savunmahaber.com

Düşük Maliyetli Dönüölçer
ve İvmeölçerlerle
GPS Performansı
PS sinyallerinin
karıştırılması, en çok,
bu sinyalleri her türlü
hassas güdümlü
mühimmatta kullanan
Amerikan Silahlı
Kuvvetlerini tehdit ediyor.
Bununla beraber, GPS
sinyallerinin kullanılamadığı
ortamlarda da görev
yapabilecek teknolojiler ile
ilgili çalışmalar da hız
kesmeden devam ediyor.

G
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ydu çalışmalarının popüler konusu olan küp uydular, başta
taşıyabildikleri faydalı yükler olmak üzere, pek çok alanda
yeteneklerini geliştiriyorlar. Bununla beraber, bu uyduların
yer kontrol istasyonları ile kurdukları iletişimin bant genişliği
ve menzili kısıtlı kalmaya devam ediyor. Küp uyduların,
ağırlıkları yüzlerce kiloyu bulan uyduların kullandığı kadar
büyük boyutlu antenleri taşıyamaması, iletişim ile ilgili
yetersizliklerinin başlıca nedeni olarak öne çıkıyor. MIT
(Massachusetts Institute of Technology / Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü) araştırmacılarının, bu soruna bir çözüm
önerileri var. MIT tarafından 6 Eylül’de yapılan açıklamada,
araştırmacıların, küp uydularda şişirilebilir anten kullanımı
konusunda 2 büyük zorluğun üstesinden geldikleri bildirildi.
Açıklamada da vurgulandığı gibi, uydularda şişirilebilir anten
kullanımı, daha önceden denenmiş bir yöntem. Bununla
beraber, konu küp uydular olunca, bu antenleri şişirmek için
basınçlı gaz kullanımı, önemli sakıncalar oluşturuyor.
Öncelikle, basınçlı gazı içerecek tüpün hacmi ve ağırlığı, küp
uydular için hâlâ önemli bir yük oluşturuyor. Ayrıca, büyük ve
önemli uyduların yanında, ikincil yükler olarak uzaya çıkan küp
uyduların, basınçlı bir bileşen taşıması, güvenlik ve sigorta
konularında sorun yaratma potansiyeline sahip. MIT
araştırmacılarının üstesinden geldikleri ilk zorluk, şişirilebilir
anteni “süblimleşen toz” (sublimating powder) adı verilen bir
kimyasal bileşenle şişirmek oldu. Süblimleşen toz, basınç
düştüğü zaman başlayan kimyasal bir tepkime ile katı toz hâlden
doğrudan gaz hâline dönüşerek, anteni şişirmek için gereken
gazı oluşturuyor. Denemelerinde; mylar maddesinden
yapılmış, 1 metre genişliğinde, konik ve silindir şekilli 2 farklı
anten türünü, 10 santimetreküplük bir hacimde paketleyerek
açan ve bu antenlerle ölçümler gerçekleştiren araştırmacılar,
süblimleşen toz olarak ise birkaç gram kütleye sahip benzoik
asit kullandı. Başarıyla tamamlanan denemelerde, silindirik
antenin daha iyi performans gösterdiği; mevcut küp uydu
antenlerine kıyasla veriyi 10 kat daha hızlı ve 7 kat daha uzağa
iletebildiği gözlendi. Araştırmacıların üstesinden geldiği
2. zorluk ise tüm uydu sistemlerinin sorunu olan mikro meteor
ve uzay çöplerine dayanım konusu oldu. Şişirilebilir antenler,
diğer sistemlerde olduğu gibi, mikro boyuttaki cisimlerle
yaşanabilecek çarpışmalara dayanıklı olmak zorunda. Yapılan
çalışmalar, antenlerin delinmemesi değil, delinmesi
durumunda dayanımı üzerine yoğunlaştı. Araştırmacılar,
yaptıkları simülasyonlarda, birkaç yerinde mikro delikler
oluşan bir antenin bile birkaç yıl görev yapabileceğini ortaya
koydular. Bu performansın elde edilmesinde, yine süblimleşen
tozun etkisi bulunuyor. Bu bileşikler, sığacakları hacim kadar
gaza dönüşüyorlar. Diğer bir deyişle, antenin normalde ihtiyaç
duyacağından daha fazla miktarda süblimleşen toz olması
durumunda, anten şiştikten sonra kalan toz, katı hâlde durmaya
devam ediyor ve anten delinirse, eksilen gaz, kalan tozdan
sağlanabiliyor. (Kaynak: Massachusetts Institute of Technology)

U

Amerikan Kara Kuvvetleri
Araştırma Laboratuvarı
(Army Research Laboratory
/ ARL) araştırmacıları,
yenilikçi bir yaklaşımla,
etkin ve düşük maliyetli bir
çözüm üzerinde çalışıyorlar.
Amerikan Kara Kuvvetleri
tarafından 18 Eylül’de
yapılan açıklamada;
araştırmacıların,
otomobiller için tasarlanan
dönüölçer ve ivmeölçerleri
kullanarak, orta menzilli
füzelerin güdüm
sistemlerinde bulunanlarla
aynı mertebede hassasiyete
sahip bir ataletsel
seyrüsefer birimi
geliştirdikleri ve bu
birimin, top mermilerinde

kullanılacak kadar küçük
boyutta olduğu bildirildi.
Füze sistemlerinde
kullanılan birimlerin
maliyeti 3000 doları
bulabilirken, araştırmacıların
geliştirdiği birimin maliyeti,
100 dolar civarında
gerçekleşti. Açıklamada,
geliştirilen birimin etkin ve
düşük maliyetli olmasının
sırrının, yazılımında olduğu
belirtildi. Otomobillerde
kullanılan algılayıcılar tek
başlarına yeterli hassasiyeti
sağlayamazken, bunlardan
10 adedinden gelen bilgileri
birlikte işleyen yazılım,
hatalı birimleri ya da
diğerlerine göre yüksek
ya da düşük değerler
okuyan birimleri de dikkate
alarak, işlenmiş veri olarak
yüksek hassasiyetli konum
bilgisi oluşturuyor.
Geliştirilen ataletsel
seyrüsefer biriminin,
GPS güdümlü top
mermilerine eklenmesi ile
bunların, GPS sinyallerinin
yeterli olmadığı ortamlarda
da kullanılabilmesinin
önünün açılması
planlanıyor. Araştırma ekibi,
bu çalışmasının yanı sıra
yine top mermileri ile
entegre edilecek ve aldığı
görüntüyü uydu görüntüleri
ile karşılaştırarak hassas
güdüm işlevini yerine
getirecek bir sistem
üzerinde de çalışıyor.
(Kaynak: Amerikan Kara
Kuvvetleri)
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Malzeme ile İlgili Çalışmalar Tanecik Seviyesine İniyor
merikan Hava Kuvvetleri
Araştırma Laboratuvarı
(Air Force Research
Laboratory / AFRL),
Amerikan Enerji Bakanlığına
bağlı Argonne Ulusal
Laboratuvarı ile Lawrance
Livermore Ulusal Laboratuvarı,
Carnegie Mellon Üniversitesi
ve PulseRay ile Petra III
firmalarının ortak
araştırması, malzeme ile ilgili
tasarım çalışmalarına yeni
bir boyut getirme potansiyeli
taşıyor. Yapılan çalışmalarda
gelinen nokta, araştırmayı
gerçekleştirilen kurum ve
kuruluşlardan AFRL
tarafından 11 Eylül; Argonne
Ulusal Laboratuvarı
tarafından ise 19 Eylül’de
yapılan açıklamalarla
duyuruldu. Bugüne kadar

A

tasarım gerçekleştirilirken,
yapısal parçaların homojen
fiziksel özelliklere sahip
olduğunun varsayıldığına
dikkat çeken araştırmacılar,
çalışmalarında, malzemeleri
oluşturan taneciklerin,
mekanik ve ısıl yükler altında
nasıl davrandığını ortaya
çıkartacak 3 boyutlu bir
görüntüleme yöntemi
bulduklarını bildirdiler.
Araştırma kapsamında,
3 farklı yüksek enerjili
elektron hızlandırıcı
(senkrotron) X-ışını tekniği,
şu amaçlarla kullanıldı:
n Her bir taneciğin ortalama
elastik gerinme (elastic
strain) ve stres gerinimi
(stress tensor) ölçümü için
uzak alan HEDM (High
Energy Diffraction

Microscopy / Yüksek Enerji
Kırınım Mikroskopisi),
n Taneciklerin şekillerini ve
yönelimlerini belirlemek
için yakın alan HEDM ve
n Boşlukları ve çatlakların
oluşumunu ve yayılmasını
izlemek için mikro-kontrast
tomografisi.
Araştırmacıların bulduğu
yöntemin 2 önemli avantajı
öne çıkıyor. Birincisi,
incelenen malzemeye zarar
vermeden mikro yapı ile ilgili
özellikler ortaya çıkartılabiliyor.
İkinci önemli avantaj da
taneciklerin durumunun,
malzeme mekanik ve ısıl
yükler altındayken ortaya
konabilmesi. Yaptıkları
çalışmalarla nikel ve
titanyum alaşımları ile ilgili
veri kümeleri oluşturan

araştırmacılar, bunların
malzemelerin deformasyonu
ile ilgili bilgilerini arttıracağını
ve geliştirme ve doğrulama
için kullanılan modelleme
araçlarını iyileştireceğini
öngörüyor. Bu araçları
kullanacak mühendisler,
malzemelerin mikro yapıları
ile oynayarak, mekanik ve ısıl
stres altında malzemenin
istedikleri dayanımı gösterip
göstermeyeceğini
modelleme ile anlama
imkânına kavuşacak.
Böylece, daha dayanıklı
ya da daha hafif parçaların
üretilmesi ile hava
sistemlerinin ömür devri
maliyetlerinde düşüş
sağlanması amaçlanıyor.
(Kaynak: AFRL ve Argonne
Ulusal Laboratuvarı)

Kalamar Derisinden Esinlenen Kamuflaj
bakıldığında görünür ve
oğadan
görünmez hâle gelebildiği
esinlenen
gözlemledi. UC Irvine
askeri yeniliklere,
tarafından 9 Eylül’de
kızılötesi
yapılan açıklamada
spektruma yönelik
yer alan bilgilere göre,
yeni bir kamuflaj
geliştirilen film, yakın
teknolojisi
kızılötesi bandında,
eklenebilir.
kızılötesi görüntüleme
Irvine’da yerleşik
sistemleri tarafından
Kaliforniya
kullanılan 700 ila 1.200
Üniversitesi (UC
nanometre dalga
Irvine ) araştırmacıları,
boylarında etkili oluyor.
kalamarın derisinde
Araştırmacılar, kendi
bulunan ve renk
Araştırmacıların “Reconfigurable Infrared Camouflage Coatings from a Cephalopod Protein”
çalışmaları öncesinde,
değiştirmesini ve
başlıklı makalesinden alınmıştır.
bu dalga boylarında
ışığı yansıtmasını
yansıtma özelliği gösteren ve biyolojik olarak elde
sağlayan “reflectin” adlı yapısal proteini, sıradan
bakterilerde ürettiler ve bu proteini kullanarak; kalamarın edilebilen başka bir malzeme bulunmadığını vurguluyor.
Yapılan çalışmaların bir sonraki adımı, filmin, kimyasal
derisine benzeyen, ince ve optik olarak aktif bir film elde
olmayan yöntemlerle nasıl uyarılabileceğinin
etmeyi başardılar. Yapılan deneylerde, bu filmin, uygun
araştırılması olacak.
kimyasal uyarıcılar verildiğinde, renk ve ışık yansıtma
özelliklerini değiştirdiği; kızılötesi bir kamera ile
(Kaynak: UC Irvine)
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Yeni Siber
Güvenlik Ürünleri

ABD Ulusal Siber
Bilinçlendirme Hareketi

General Dynamics’in siber tehditlere yönelik ürünler
üreten bölümü Fidelis Güvenlik Çözümleri, son yıllardaki
en büyük problemlerden birisi olan, ağdan dağılan
zararlı yazılımlara karşı yeni çözümünü, Eylül ayında
duyurdu. YARA adı verilen teknolojiye dayanan çözüm,
ağ trafiğini analiz ederek kural tabanlı kötü yazılım
(malware) tanımlama ve sınıflandırma aracı ile gerçek
zamanlı korumayı, Fidelis XPS adı verilen ürün sayesinde
ağ geçidinde sağlayabilecek. Yapılan açıklamaya göre,
YARA teknolojisi ile ağ güveliği takımları, tehditleri daha
geniş kapsamlı analiz edip, proaktif şekilde önlem
alabilecek.
n Kritik altyapılara yapılan saldırılar, ülkeler için en önemli
siber tehditleri oluşturuyor. Gelişmiş, Sürekli Tehdit
(Advanced Persistent Threat / APT) adı verilen yöntemler
ile yapılan bu saldırılara en güncel örnekler ise Stuxnet,
Duqu ve Shamoon olarak adlandırılan siber silahlar.
SCADA genel ismi ile nitelendirilen endüstriyel kontrol
sistemleri, kullanılan teknolojinin günü yakalayamamasından
dolayı, kritik altyapılar için zayıf halka olarak gösteriliyor.
Bu ortamda, BAE Systems, 10 Eylül’de duyurusunu
yaptığı ve IndustrialProtect adını verdiği askeri sınıftaki
siber güvenlik çözümü ile güç sistemleri, petrol rafinerileri,
üretim tesisleri gibi kritik altyapılarda kullanılan
endüstriyel kontrol sistemlerinin korunmasını
hedefliyor. IndustrialProtect; tümleşik bir çözüm ile
kritik iş süreçlerini etkilemeden, ağ ayrıştırması
yapılabiliyor, izinsiz veri değişimini engelleyebiliyor,
kaynaktaki ve hedefe giden verinin bütünlüğünü
koruyabiliyor ve uzaktan yönetim imkânları ile kullanılan
sistemlerin çalışmasını engellemeyen, şeffaf bir yapı
oluşturuyor.
n Boeing, Cyber Range-in-a-Box (CRAIB) adı verilen
siber güvenlik eğitim ve simülasyon aracının, eğitimlerin
daha gerçekçi ve verimli olması sağlayan
güncellemesini, 16 Eylül’de tanıttı. CRAIB, Boeing
tarafından üretilen donanım ve yazılım bütünü bir
çözümden oluşuyor. Ağ benzetme, sanallaştırma ve
eğitim için gerekli entegrasyonları yapabilen CRAIB,
Internet’e bağlı kalmadan oluşturulan test sistemleri ile
farklı senaryoları test ederek; hızlı veri toplama,
değerlendirme ve anlık olarak önlem alabilme
özelliklerini sağlıyor.
(Kaynak: General Dynamics, BAE Systems ve Boeing)

merika Birleşik
Devletleri’nde, 2004
yılından beri, her Ekim
ayında yapılan “Ulusal
Siber Güvenlik Bilinçlendirme”
etkinliğinin bu sene
onuncusu gerçekleştirilecek.
Ay boyunca, her hafta farklı
temalarda ve çeşitli
eyaletlerde yapılacak olan
toplantılar, çalıştaylar ve
bilgilendirme faaliyetleri ile
tüketiciler, küçük ve orta
boy işletmeler, kuruluşlar,
eğitim kurumları ve genç
nüfusun bilgilendirilmesi
planlanıyor. “Ortak Paylaşılan
Sorumluluklar” ana
temasında, İnternet’e bağlanan
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herkesin kolayca adapte
olabileceği “DUR, DÜŞÜN,
BAĞLAN” mesajı ile siber
güvenliğin başladığının
akıllara yerleştirilmesi
hedefleniyor. Etkinlik
kapsamında, İnternet’in
sadece kurumlar veya
devletler tarafından güvenli
hâle getirilmesi beklenmeden,
bütün kullanıcıların bunun
için çaba göstermesinin
sağlanması ve el birliği ile
çalışılması gerekliliği
vurgulanıyor. (Kaynak:
http://staysafeonline.org)

Siber Güvenliğe
Yatırımlar Artıyor
SDReports tarafından Eylül ayında yayınlanan “The Global
Cybersecurity Market 2013-2023” (Küresel Siber Güvenlik
Pazarı 2013-2023) adlı rapora göre, 2013 ile 2023 yılları
arasında ABD’nin siber güvenliğe yapacağı yatırım, 94 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşecek. İkinci büyük pazar olan
Avrupa bölgesi, 24,7 milyar dolar; Asya-Pasifik bölgesi,
23,2 milyar dolar; Orta Doğu bölgesi ise 22,8 milyar dolar
yatırım yapacak. Yatırımların büyük bölümü, ağ güvenliğine
yönelik olarak gerçekleştirilecek. Veri güvenliği, uygulama
güvenliği, mobil ve bulut bilişim güvenliği, diğer önemli
kalemler olarak öne çıkıyor. İngiltere’den ise Savunma
Bakanlığının, siber güvenlik alanında yedek bir birlik kuracağı
haberi geldi. İngiliz Savunma Bakanlığının 29 Eylül’de yaptığı
açıklamaya göre, siber dünyada taarruz kapasitesine sahip ve
gerektiğinde savunmaya yönelik özel bir yedek birlik kuruluyor.
Müşterek Siber Rezerv adı verilen oluşum için, üç farklı
profilde yedek personel alımına Ekim ayında başlanacak.
ASDReport tarafından belirtilen rakama göre, aynı dönem için
İngiltere, 6 milyar dolar yatırım yapacak.
(Kaynak https://www.asdreports.com ve https://www.gov.uk)
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TAKVİ

EKİM

ŞUBAT 2014

İstanbul Siber Güvenlik Zirvesi

AIME

ILA 2014

3-4 Ekim 2013

Aircraft Interiors

20-25 Mayıs 2014

İstanbul, Türkiye

Middle East 2014

Berlin, Almanya

www.incentatravel.com/

5-6 Şubat 2014

www.ila-berlin.com

cybersecurity

Dubai, BAE

www.aime.aero

Berlin Air Show

KADEX 2014
22-25 Mayıs 2014

AUSA ANNUAL MEETING
& EXPOSITION

MRO Middle East 2014

Kazakistan

21-23 Ekim 2013

5-6 Şubat 2014

www.kadex.kz

Washington DC, ABD

Dubai, BAE

http://ausameetings.org/annual

www.mrome.aero

HAZİRAN 2014
EUROSATORY 2014

Interpolitex 2013

SINGAPORE

16-20 Haziran 2014

22-26 Ekim 2013

AIRSHOW 2014

Paris, Fransa

Moskova, Rusya

11-16 Şubat 2014

www.eurosatory.com

www.interpolitex.ru

Singapur

TEMMUZ 2014

KASIM

www.singaporeairshow.com

Farnborough

DUBAI AIRSHOW 2013

MART 2014

17-21 Kasım 2013

DIMDEX 2014

14-20 Temmuz 2014

Dubai, BAE

25-27 Mart 2014

Hampshire, İngiltere

www.dubaiairshow.aero

Doha, Katar

www.farnborough.com

www.dimdex.com

EKİM 2014

19-22 Kasım 2013

FIDAE 2014

ICDDA 2014

Paris, Fransa

25-30 Mart 2014

14-16 Ekim 2014

http://en.milipol.com

Santiago, Şili

Ankara, Türkiye

www.fidae.cl

www.bciaerospace.com/ankara

BRIDEX 2013

NİSAN 2014

EURONAVAL 2014

3-7 Aralık 2013

DSA 2014

27-31 Ekim 2014

Jerudong, Brunei

14-17 Nisan 2014

Paris, Fransa

Darussalam

PWTC, KL, Malezya

www.euronaval.fr

http://bridex2013.com

www.dsaexhibition.com

GULF DEFENSE &

MAYIS 2014

AEROSPACE

SOFEX 2014

10-12 Aralık 2013

5-8 Mayıs 2014

Kuveyt

Amman, Ürdün

www.gulfdefense.com

www.sofexjordan.com

6. Deniz Sistemleri Semineri

EBACE 2014

28-29 Kasım 2013

20-22 Mayıs 2014

Ankara, Türkiye

Cenevre, İsviçre

www.denizsistemlerisemineri.com

www.ebace.aero

MILIPOL 2013
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