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“As›l önemli olan ve memleketi temelinden y›kan, halk›n› esir eden,
içerideki cephenin suskunlu¤udur.”

DIMDEX ‹zlenimleri…
er ne kadar kat›l›mc›lar›n beklentilerini çok fazla karﬂ›lamam›ﬂ olsa da Mart ay›n›n sonunda
Katar’da icra edilen askeri deniz sistemleri odakl› DIMDEX fuar›, savunma sanayimiz
aç›s›ndan, bir k›sm›, belki de gelece¤e giden yolda dönüm noktas› teﬂkil edebilecek
önemli geliﬂmelere sahne oldu.
DIMDEX esnas›nda Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad Bayar ile yapm›ﬂ oldu¤umuz söyleﬂinin
ana ekseni de haliyle deniz projeleri ve askeri gemi inﬂa kabiliyetine sahip tersanelerimiz oldu. Özellikle,
ana yüklenici RMK Marine’nin liderli¤inde güçlerini birleﬂtiren ASELSAN, HAVELSAN ve STM taraf›ndan
Katar’a teklif edilecek Katar Korveti ve Ocak ay›nda at›lan imzalarla Katar’› da müﬂterileri aras›na dahil
eden Yonca-Onuk Tersanesi ekseninde geliﬂen söyleﬂimizde öne ç›kan nokta; savunma sanayimizin
askeri denizcilik sanayisi alan›nda da markalaﬂmas› gereklili¤i oldu.
Savunma sanayimizin, kompozit bot üretimi gibi özel bir alanda, Yonca-Onuk Tersanesi gibi bir dünya
markas› ç›karmay› baﬂard›¤›na iﬂaret eden Bayar, markalaﬂma süreci üzerinden, bir kez daha, ﬂu anda
ülkemizde askeri projelerde görev alan tersane say›s›n›n fazlal›¤›na dikkat çekti. Askeri gemi inﬂas›
dendi¤inde, bu alanda sözü geçen ülkelerin neredeyse tamam›nda, sadece 1 ana tersanenin görev
yapt›¤›n› belirten Bayar, bu markalaﬂma sürecinde, ana yüklenici olarak görevlendirilecek tersane
say›s›nda azalma yaﬂanmas›n›n do¤al ve kaç›n›lmaz oldu¤unun alt›n› çizdi.
DIMDEX kulislerinde konuﬂulanlar aras›nda, belki de en önemlisi, STAMP, STOP, Pençe, Nöbetçi ve
YAK gibi kendi silah sistemlerini üretecek seviyeye ulaﬂan savunma sanayimizin, bu platformlarda
kullan›lacak silahlar› da üretmeye odaklanmas› oldu.
Özellikle bu silah sistemlerinin ihracat› söz konusu oldu¤unda, savunma sanayimizin karﬂ›laﬂt›¤›
problemlerin baﬂ›nda gelen, sistemde kullan›lacak silah›n herhangi bir k›s›tlamaya tabi olmadan sat›ﬂ›n›
gerçekleﬂtirmenin önündeki engelleri kald›rman›n yolu da do¤al olarak sistemin yan› s›ra silah› da
üretebilmekten geçiyor.
Konuyu gündeme taﬂ›yan Yonca-Onuk Tersanesi ve ASELSAN yetkililerinin, böyle bir ihtiyac›n çözüm
makam› olarak adres gösterdikleri yer de do¤al olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
oldu. Mart ay›nda, MKEK’nin yeni genel müdürü olarak atanan ‹zzet Artunç’tan, bu konuda beklentiler
gerçekten çok büyük.
Bugün, sadece Yonca-Onuk Tersanesi taraf›ndan her geçen gün yeni ihraç baﬂar›lar›na imza atan
ONUK MRTP botlar›n›n üzerinde de¤il, farkl› platformlar üzerinde kullan›lmak üzere de çeﬂitli yurt d›ﬂ›
kullan›c›lara sat›labilen ASELSAN’›n STAMP ve STOP silah sistemlerinin geliﬂtirilmesi sürecinde
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n oynad›¤› rol, sektör taraf›ndan yak›ndan biliniyor. Bu noktadan hareketle,
geçmiﬂte Sahil Güvenlik Komutanl›¤› da yapm›ﬂ olmas› dolay›s›yla konuya hakim olan ve süreci yak›ndan
bilen Artunç’tan, MKEK’nin bu tür sistemlerde kullan›lacak silahlar›n milli olarak tasarlanmas› ve
üretilmesi konusunda rol üstlenmesi beklentilerin büyüklü¤ünün alt›n› kal›n çizgilerle çizmek istiyoruz.
Savunma sanayimizde, Yonca-Onuk Tersanesi ve ASELSAN iﬂ birli¤iyle kazan›lan baﬂar›lara,
MKEK’nin de dahil olaca¤› yenilerinin eklenece¤i günleri sab›rs›zl›kla bekliyoruz.
DIMDEX’e iliﬂkin bir di¤er tespitimiz de fuarlar kapsam›nda yap›lan; fuar öncesi, esnas› ve sonras›na
yönelik faaliyetlerde; hem firmalar›m›z hem de Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) cephesinde iﬂin
biraz daha s›k› tutulmas› gereklili¤i oldu. Savunma sanayimizin, ihracat›n olmazsa olmazlar› aras›nda
yer alan uluslararas› savunma etkinliklerine kat›l›m seviyesi gittikçe artarken, hem SSM hem de
firmalar›m›z cephesinde, fuar kat›l›mlar›na iliﬂkin planlama ve faaliyetler üzerinde biraz daha
çal›ﬂ›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz.
Bu tespitimizin ard›nda, art›k neredeyse her fuarda firmalar›m›z›n eleﬂtiri oklar›na hedef olan ve
ziyaretçi aç›s›ndan da sönük geçen DIMDEX’te çok daha fazla öne ç›kan, resmi heyetler taraf›ndan
ziyaret edilme konusu ve bu konuda SSM’den beklentiler yat›yor. Eleﬂtiri oklar›na hedef olan konunun
bir di¤er boyutunun da SSM’deki rotasyonlar ve bu nedenle fuarlarda görevlendirilen baz› personeldeki
tecrübe eksikli¤i oldu¤unu da ekleyelim.
Gerçi DIMDEX gibi küçük; ama Say›n Müsteﬂar›m›z›n da ifade etti¤i üzere, Türkiye ve savunma
sanayimiz aç›s›ndan önemi büyük bir etkinlikte, son dönemde bölgede yaﬂanan geliﬂmelerin de etkisiyle
ortaya ç›kt›¤›n› gözlemledi¤imiz bu durumun, biraz normal karﬂ›lanmas› gerekti¤ini de düﬂünüyoruz…
Bu vesileyle DIMDEX kapsam›nda ﬂahit oldu¤umuz bir baﬂka geliﬂmeyi de sizlere aktararak noktay›
koyal›m. Fuar›n organizasyonundan kaynakland›¤› belirtilen aksakl›klar ve stant kurulumlar›nda
kullan›lacak malzemelerin bir bölümünün gümrüklerde tak›lmas›, çeﬂitli ülkelerden baz› kat›l›mc›
firmalar›n stantlar›n›n kurulumunun fuara yetiﬂtirilememesiyle sonuçland›. Fuar öncesi tasarlanan
stand› kurulamad›¤› için s›k›nt› yaﬂayan firmalar›m›zdan biri de ARES Tersanesi oldu. Bu süreçte,
DIMDEX kat›l›mc›lar›m›zdan T‹SAﬁ firmas›n›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ömer Hac›o¤lu’nun, “Bölgedeki
faaliyetleriniz aç›s›ndan bu fuar sizin için daha önemli” diyerek, haz›r olan stant yerini ARES
Tersanesi’ne vermesini ve fuar›n aç›lmas›ndan 1 gün önce kurulan basit bir stantla fuara kat›lmay›
tercih etmesini, alk›ﬂlanmay› hak eden bir davran›ﬂ olarak DIMDEX notlar›m›z aras›na dahil ettik.
Yorum sizin…
Savunma sanayimizin Malezya’da düzenlenecek DSA fuar›n› kat›l›m›n› da de¤erlendirece¤imiz
bir sonraki say›m›zla May›s ay›nda yeniden sizlerle birlikte olmak dile¤iyle…
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Bat› Asya’da
Büyük Tehlike
©
Syriana2011-Flickr/IRIN

at› Asya’n›n son
30 y›l›na damga
vurmuﬂ olsa da
Sünni-ﬁii ayr›l›¤›n›n art›k
geriye dönülmez ﬂekilde
tetiklenmesi, Suriye’de
katliama varan çat›ﬂmalar
yaﬂanmas›na neden oldu.

Dini Katliama Destek
Suriye, ülke nüfusunda
az›nl›k olmalar›na karﬂ›n
(yüzde 14) iktidar› elinde
tutan Nusayriler’in
kontrolünde büyük bir
iç kar›ﬂ›kl›¤a sürüklendi.
Haf›z el-Esad ile baﬂlay›p,
o¤lu Beﬂar el-Esad ile
devam eden “Esad
Hanedan›”n›n iktidar›n›n,
Nusayri az›nl›k
kontrolündeki ordu
ve Suriye gizli servisi
ile birlikte, ülkenin Sünni
Müslüman yerleﬂim
birimlerinde gerçekleﬂtirdi¤i
katliamlar, bölgedeki
Sünni-ﬁii gerginli¤inin
t›rmanmas›na yol açt›.
Bu geliﬂmede kuﬂkusuz
ana nokta, ‹ran’›n,
katliamlar› gerçekleﬂtiren
Nusayri zeminli yönetime
aç›kça destek olmas›yd›.
Bat› Asya’n›n Sünni
Müslüman nüfusu,
inançlar›n› paylaﬂt›klar›
masum sivillerin bir
“etnik temizlik
kampanyas›n›” and›ran
tarzda öldürülmelerine karﬂ›
ç›karken, ‹ran’›n “yay›lmac›”
politikalar›n› da hedefe
oturtmay› tercih ettiler.

Irak’taki Hesaplaﬂma
4

Asl›nda, Müslüman
co¤rafyay› tehlikeli bir
ﬂekilde ikiye bölen
geliﬂme, ilk ve kanl›
tohumlar›n› Irak’ta att›.
2003 y›l›nda gerçekleﬂen
ABD iﬂgalinin Sünni zeminli
Saddam Hüseyin rejimini
devirmesi ve y›llarca Baas
rejiminin bask›s› alt›nda
kalm›ﬂ ﬁii ço¤unluk
nüfusa özgürlük getirmesi,
bu ülkedeki dini çat›ﬂmalar›n
da do¤uﬂ nedeni oldu.
Irak, Sünni-ﬁii çat›ﬂmas›nda,
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‹ran ‹slam Cumhuriyeti’nin “ﬁii Hilali” olarak
adland›r›lan bölgedeki ﬁii Müslüman nüfusu,
d›ﬂ politikas›nda, özellikle Bat› Asya’da (Orta Do¤u)
süren bölgesel güçler mücadelesinin ana unsuru
olarak kullanmas›, Müslüman co¤rafya aç›s›ndan çok
büyük bir tehlikenin gündeme gelmesine neden oluyor.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
ABD iﬂgalinin getirdi¤i
kay›plardan çok daha fazla
kay›p verdi, ülke, bugün de
sürmekte olan bombalama
eylemleriyle kanamaya
devam ediyor.
Irak’›n ﬁii as›ll› baﬂbakan›
Nuri el-Maliki yönetiminin,
Sünni as›ll› Cumhurbaﬂkan›
Birinci Yard›mc›s›
Tar›k el-Haﬂimi hakk›nda
ç›kard›¤› tutuklama karar›,
devam›nda da el-Haﬂimi’nin
kuzeydeki Kürt Otonom
Yönetimi topraklar›na
s›¤›nmas›, bu gerginli¤i
t›rmand›ran ana geliﬂmeler
olarak not edilmeli.
Bat› Asya, henüz, Irak’ta
yaﬂan›lan Sünni-ﬁii
çat›ﬂmalar›n›
sonuçland›ramadan
Suriye’de derinleﬂen
krizle karﬂ› karﬂ›ya kald›.

Lübnan’daki
Vahim Durum
‹ran’›n kontrol ederek
bölgesel güç yetene¤ini
art›rma gayreti gösterdi¤i
“ﬁii Hilali” esas olarak,
‹ran, Azerbaycan, Irak,
Suriye, Lübnan, Bahreyn,
Pakistan ve Afganistan’daki
ﬁii nüfustan kaynaklan›yor.
Suriye’deki “dini gerginli¤in”
sert dalgalar halinde
vurmas› beklenen
Bat› Asya ülkesi ise
Lübnan…
Lübnan’›n güneyi, Sayda
merkezli olmak üzere
Bekaa Vadisi’ne kadar
uzanan co¤rafyada,
ﬁii Hizbullah örgütünün
kontrolünde. Ülkenin
kuzeyindeki Trablusﬂam
merkezli, hat›r› say›l›r
miktarda Sünni nüfus ve

siyasi örgütlenme bulunuyor.
Hizbullah’›n, ‹ran’dan gelen
talimatlar do¤rultusunda
Beﬂar el-Esad yönetimine
destek vermesi, hatta
Lübnan’a s›¤›nan baz›
Sünni savaﬂç›lar›
tutuklay›p, öldürülmeleri
kesin olmas›na karﬂ›n
Suriye’ye iade etmesi,
Lübnan’daki dini gerginli¤in
de t›rmanmas›na neden
oldu.
Lübnan’daki Sünni nüfus,
tart›ﬂmas›z ﬂekilde Suriye
muhalefetinin yan›nda
yer al›yor.
Suriye’deki hesaplaﬂman›n
Lübnan’a s›çramas›
halinde, bütün Bat›
Asya’n›n bir Sünni-ﬁii
çat›ﬂmas›na yönelmesi de
kaç›n›lmaz olarak
de¤erlendiriliyor.
www.milscint.com

Türkiye’nin
Bölgesel Politikas›
Türkiye ve ‹ran, bölgenin
farkl› siyasi rejimlere,
yaﬂam biçimine, ideolojik
yaklaﬂ›mlara ve inançlara
sahip iki iddial› devleti…
1979 y›l›ndaki Humeyni
Devrimi’nden bu yana, iki
ülke aras›nda sürekli
“ihtiyatl› yaklaﬂ›mlar” ile
geliﬂen karmaﬂ›k bir
www.savunmahaber.com

©

Benzer bir ad›m da
Filistin’de at›ld› ve Türkiye,
Bat›’dan gelen bütün
eleﬂtirilere karﬂ›n, Gazze
ﬁeridi’nin siyasi hareketi
Hamas’› kendine çekerek
önce ‹ran, devam›nda da
Suriye’nin bu hareket
üzerindeki etkinli¤inin
k›r›lmas›n› sa¤lad›.
Suriye krizinde ise Türkiye
ve ‹ran birbirine tam olarak
z›t cephelerde yer al›yorlar!..
Türkiye, Tahran deste¤inde
yaﬂayan Beﬂar el-Esad
yönetiminin gitmesinde
ve Suriye’de Sünni

president.ir

iliﬂkiler a¤› var.
Türkiye ve ‹ran, Bat›
Asya’daki güçler
mücadelesinde rakip
olduklar›n› biliyorlar.
‹ki devlet, genel stratejileri
aç›s›ndan, ayn› cephede
asla var olam›yorlar.
Türkiye, ‹ran’›n ana
stratejisini “ﬁii Hilali”nde
yaﬂayan ﬁii nüfusa
dayand›rmas›ndan ve
bu nüfusu kullanarak
çevresindeki ülkelerde
sürekli istikrars›zl›k
yaratmas›ndan ciddi
ﬂekilde rahats›z.
‹ran, ABD iﬂgali sonras›nda
Irak’›n güneyindeki ﬁii
nüfusu kullanarak bu
ülkede ciddi bir siyasi
güç yakalamaya çal›ﬂ›rken
karﬂ›s›nda Türkiye’yi buldu.
Türkiye, önce, geleneksel
politikalar›n› bir kenara
b›rakarak Irak’›n kuzeyindeki
Sünni a¤›rl›kl› Kürt nüfusla
iliﬂkilerini geliﬂtirdi ve bu
nüfusun “fiili garantörü”
konumuna yerleﬂti.
Devam›nda, Sünni aﬂiret
liderleriyle toplant›lar
düzenleyerek Sünnilerin
Irak’›n siyasi yaﬂam›na
dönmesinin yolunu açt›.
Son olarak da Sünni
Tar›k el-Haﬂimi’yi,
Nuri el-Maliki’ye teslim
etmeyen “gizli güç” oldu.
Lübnan iç siyasetinde
etkinli¤ini artt›ran ve bu
ülkedeki Maroni H›ristiyan
gruplar ile Sünni siyasi
hareketler aras›nda uyumun
sa¤lanmas›n›n yolunu açan
Türkiye, Lübnan’da kal›c›
istikrar›n “bütün siyasi
unsurlar›n
silahs›zland›r›lmas›ndan”
geçti¤ini ifade ederek
Tahran’› rahats›z etti.

ile istihbarat örgütlerine
çok iﬂ düﬂecek yeni bir
döneme giriyoruz.
Birbirlerini do¤rudan
muhatap almadan;
ama kendi politikalar›
çerçevesinde yürümekte
kararl›, iki güçlü
devletin ad› konmam›ﬂ
hesaplaﬂmas›ndan
söz ediyoruz.
‹kinci Dünya Savaﬂ›
sonras›nda, ABD ile
Sovyetler Birli¤i aras›nda
yaﬂan›lan ve insanl›k tarihi
aç›s›ndan bir “ilk” olma
özelli¤ini bugün de koruyan
So¤uk Savaﬂ benzeri bir
siyasi atmosfer, giderek
Türkiye-‹ran iliﬂkilerine
damgas›n› vurmaya baﬂl›yor.
Özellikle Suriye’nin
(buna ba¤l› olarak da Irak’›n)
gelece¤i, bu yeni dönemin
sonucunu da belirleyecek.
Irak’ta Kürt- Sünni-laik ﬁii
ittifak›n›n ﬁii politikalar›n
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‹ran’›n “ﬁii Hilali”ni
kullanarak yay›lma stratejisi,
öncelikli olarak Basra
Körfezi’nin iki Vehhabi
emirli¤i, Suudi Arabistan
ile Katar’› alarma geçirmiﬂ
durumda. Bir baﬂka Basra
Körfezi emirli¤i Bahreyn’de,
ﬁii nüfusun Sünni hanedana
karﬂ› demokrasi talebi ile
ayaklanmas› ve Suudi
Arabistan’›n ABD’nin de
deste¤ini alarak bu ülkeye
askeri müdahalede
bulunmas›, petrol kaynaklar›
aç›s›ndan son derece
önemli bu bölgedeki bilek
güreﬂini göstermesi
aç›s›ndan önemli.
Suudi Arabistan, Irak’taki
Sünni-ﬁii çat›ﬂmalar›
s›ras›nda, Sünni aﬂiretlere
para ve silah yard›m› yapan
ülke olarak da tan›n›yor.
Katar ise Suriye’de etkili
bir politika yürütüyor.
Suriye muhalefetinin
mali kaynaklar›n›n
Katar’dan geldi¤i de
biliniyor.
Bat› Asya, bir yanda ‹ran’›n,
di¤er yanda ise Suudi
Arabistan-M›s›r hatt›nda
ﬂekillenen “Sünni Arap
Cephesi”nin bulundu¤u
çat›ﬂman›n s›cak nefesini
yaﬂ›yor.
Suriye’de her ﬂeyin
kontrolden ç›kmas›,
katliamlar sürerken
Sünni ayaklanman›n da
giderek bir Nusayri av›na
dönüﬂmesi halinde, bölgeyi
çok güçlü ve bedeli çok
a¤›r hesaplaﬂmalar›n
bekledi¤i aç›k bir gerçek…
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Bölgesel Aktörlerin
Durumu

Müslüman ço¤unlu¤un
sesini dinleyecek bir
demokratikleﬂme sürecinin
baﬂlamas›nda ›srarl›. Böyle
bir geliﬂme, ‹ran’›n Suriye
ve Lübnan-Hizbullah
ba¤lar›n›n yok olmas›na,
Bat› Asya’daki gücünün
büyük ölçüde azalmas›na
neden olacak.

Türkiye-‹ran:
So¤uk Savaﬂ
Bu geliﬂmeler, Türkiye ile
‹ran’›n giderek, “So¤uk
Savaﬂ”a yöneldiklerini
gösteriyor.
Silahlar›n konuﬂmad›¤›,
askerlerin yaln›z cepheyi
bekledi¤i, fakat diplomatlar

üzerine ç›kmas›, Suriye’de
de Sünni ço¤unlu¤un
rejiminin yerleﬂmesi,
kuﬂkusuz, Türkiye’nin
Bat› Asya’da büyük bir güç
elde etmesini sa¤layacak.
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Dünya Güçlerinin
Politikalar›
Müslüman co¤rafyan›n,
Sünni-ﬁii ekseninde kanl›
bir hesaplaﬂmaya yönelmesi,
“dünya güçleri” aç›s›ndan
olumlu bir geliﬂme olarak
kabul edilebilir. Böyle
bir durumda, ‹srail’in
“güvenlik endiﬂelerinin”
büyük ölçüde ortadan
kalkaca¤›; ABD, Avrupal›
baz› güçler, hatta Rusya
MSI Dergisi - Nisan 2012

BAﬁYAZI

‹srail’in Endiﬂesi
Suriye krizinin Türkiye’nin
talepleri do¤rultusunda
çözümlenmesinin, bir baﬂka
bölge ülkesi ‹srail taraf›ndan
da so¤uk karﬂ›land›¤›
art›k biliniyor. Irak’›n

Amr Emam/IRIN

gereken ad›mlard›r. Bat›,
Sünni yerleﬂim birimlerinde
gerçekleﬂen katliamlara
karﬂ› izledi¤i politikayla,
1992-1996 y›llar› aras›nda
Bosna-Hersek’te
yaﬂan›lm›ﬂ Müslüman
Boﬂnak katliam›na karﬂ›
sergiledi¤i tutumun
benzerini tekrarlamaktad›r.
Bu tür bir politika,
Suriye’nin çok daha büyük
ve kanl› bir iç savaﬂla
bölünmesine, Sünni-ﬁii
çat›ﬂmalar›n›n Lübnan’dan
Afganistan’a kadar uzanan
çok geniﬂ bir alana
yay›lmas›na ve Müslüman
ülkelerin telafisi çok zor
kay›plar›na yol açacakt›r.
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ve Çin’in, Bat› Asya’daki
manevra alan›n›
geniﬂletece¤i aç›k bir
gerçektir.
‹ran’›n “ﬁii-serüvenci”
stratejileri, buna karﬂ›l›k
Sünni Arap cephesinin yeni
çat›ﬂmalar› do¤urabilecek
ad›mlar›, günümüzde söz
konusu riskin en üst noktaya
do¤ru t›rmand›¤›n› da
gösteriyor.
Bölgedeki tek “Müslüman
nüfuslu demokrasi”
olarak de¤erlendirilen,
d›ﬂ politikas›n› dini zeminli
de¤il, ilkeler do¤rultusunda
yürüten Türkiye’nin, bu tür
bir trajediyi önleyebilecek
güç oldu¤u da biliniyor.
Amerikan yönetimi baﬂta,
Bat›l› ülkelerin, Suriye
özelinde, Libya’n›n tam aksi
politikalara yönelmesi
ve Beﬂar el-Esad’a zaman
kazand›r›c› manevralar
geliﬂtirmeleri, bu aç›dan
dikkatle de¤erlendirilmesi

y›k›lmas›yla Arap
dünyas›ndaki en güçlü
rakibinin ortadan kalkmas›
karﬂ›s›nda rahatlayan ‹srail,
M›s›r’daki geliﬂmelerin,
zaman içinde kendisine
düﬂman bir yönetimi
iﬂbaﬂ›na getirme olas›l›¤›n›n
gerginli¤ini yaﬂ›yor.
Suriye’nin “uzun süreli
iç çat›ﬂma” içinde olmas›,
büyük olas›l›kla Tel Aviv’deki
strateji uzmanlar›n›n
iﬂine gelen bir durum…

Sanki “gizli bir el”, Beﬂar
el-Esad’› ﬁam’da tutarak
bu ülkenin kendi içinde
çürümesini ve bir daha asla
kendini toparlayamayacak
konuma düﬂmesini
destekliyor…
Yaﬂan›lan bütün geliﬂmeler,
Bat› Asya’n›n, yak›n
gelecekte, bugünkünden
çok daha “vahim”
geliﬂmelere sahne olaca¤›n›
göstergesi. “Alarm”da
olmakta yarar var…

SAVUNMA
HABER

SSM, Türk Savunma
Sanayisine Yön Vermeye
Devam Ediyor
avunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› (SSM), Mart
ay› içinde iki önemli strateji
belgesini kamuoyu ile
paylaﬂt›. Bu belgelerden ilki,
“SSM 2012-2016 Stratejik
Plan›” oldu. Sektöre,
önümüzdeki 5 y›l için rehberlik
edecek ve yön gösterecek
olan plan, SSM taraf›ndan,
bilimsel yöntemlerle ve
çeﬂitli paydaﬂlar›n da
görüﬂleri al›narak haz›rland›.
Haz›rlan›ﬂ› ile ilgili bilgileri
de içeren plan›n, bu niteli¤i
ile di¤er kurum ve
kuruluﬂlara da stratejik plan
haz›rlama konusunda
örnek oluﬂturacak nitelikte
oldu¤unu belirtmekte
yarar var. SSM Stratejik
Plan›’n›n sunuﬂunda Milli
Savunma Bakan› ‹smet
Y›lmaz, 2010 y›l›
rakamlar›yla, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlar›n›n
yurt içinden karﬂ›lanma
oran›n›n, bu konuda konulan
yüzde 50 hedefini yakalayarak,
yüzde 52,1’e ulaﬂt›¤›n›,
savunma sanayisinin dolays›z
cirosunun üç kat›na ç›karak
2,7 milyar dolar› aﬂt›¤›n›,
savunma ihracat›n›n dörde
katlanarak 853 milyon dolara
ulaﬂt›¤› hat›rlatt›. Dünyan›n
ilk 100 büyük savunma
ﬂirketi aras›nda art›k bir
Türk ﬂirketinin de
bulundu¤unu belirten
Y›lmaz, 2016 y›l›nda
savunma ve havac›l›k
sanayisi ihracat›n›n 2 milyar
dolara, sektör cirosunun
8 milyar dolara ulaﬂmas›n›
öngördüklerini vurgulad›.
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar ise sunuﬂ
bölümünde, stratejik plan ve
içindeki hedeflerin, sektöre
derli toplu bir iletiﬂim arac›
olarak hizmet vererek, planl›
çal›ﬂma kavram›n› gündeme
getirdi¤ini belirtti. Geliﬂmiﬂ
ülkelere bak›ld›¤›nda, savunma
bütçelerinin yüzde 5 ila 15’i
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aras›nda bir oran›n Ar-Ge’ye
ayr›ld›¤›n›n görüldü¤ü tespitini
yapan Bayar, Türkiye için
yüzde 5 oran› bile esas
al›nd›¤›nda, Ar-Ge için y›ll›k
500 milyon dolar›n üzerinde
bir kaynak ihtiyac› ortaya
ç›kt›¤›n›n alt›n› çizdi. Bayar,
tedarik projelerine paralel
olarak ayr›lmas› gereken bu
kayna¤›n, teknoloji taban›n›
ve gelece¤i beslemek
anlam›na gelece¤ini belirtti.
Bir tespitini aktaran Bayar,
bugün Türk savunma sanayisi
taraf›ndan gemi, tank ve
kara araçlar› geliﬂtirildi¤ine,
ancak bu programlarda
sistem mühendisli¤i ve ürün
geliﬂtirme yap›ld›¤›na, ciddi
bir teknoloji geliﬂtirme ise
yap›lmad›¤›na dikkat çekti.
Alt k›r›l›mlara bak›ld›¤›nda,
kritik malzemelerin hala
ithal edildi¤ini söyleyen
Bayar, yeni stratejik plan›n,
ihtiyaç duyulan bu teknoloji
taban›n› besleyecek Ar-Ge
programlar›na ve bu ihtiyaca
cevap üretebilecek bir Ar-Ge
kapasitenin geliﬂtirilmesine
vurgu yapt›¤›n› ifade etti.
SSM’nin yeni stratejik plan›,
4 adet stratejik amaç s›ral›yor:
I Sürdürülebilir ve
rekabetçi savunma
sanayisinin mimar›
olmak,
I TSK’y› gelece¤in
muharebe ortam›na
haz›rlayacak savunma ve
güvenlik teknolojilerinde
yetkinlik kazanmak,
I Paydaﬂ memnuniyetini
esas alarak program
yönetiminde olgunlu¤a
ulaﬂmak ve
I De¤er yaratan ve de¤er
gören çal›ﬂanlara sahip
güçlü bir kurum olmak.
SSM, yeni stratejik plan›nda,
sektöre yön verecek
de¤erlendirme, tespit ve
planlar›n yan› s›ra bir önceki
plan›n baﬂar› oran›, yeni ve
eski plan›n karﬂ›laﬂt›rmas›

gibi bilgilere de yer veriyor.
Kurum, gerçekçi bir
yaklaﬂ›mla, tüm projelerin
kurum genelinde bütünsel
ve uzun vadeli bir yaklaﬂ›mla
ele al›namad›¤› gibi tespit ve
özeleﬂtirileri de plan
kapsam›nda dile getiriyor.
‹çeri¤i kadar görsel tasar›m›
da dikkat çeken plan›n,
savunma sanayimizin tüm
paydaﬂlar›n›n en ince
ayr›nt›s›na kadar
inceleyece¤i bir belge
olaca¤›n› düﬂünüyoruz.

SSM taraf›ndan kamuoyunun
dikkatine sunulan ikinci
belge ise “Türkiye ‹nsans›z
Hava Arac› Sistemleri Yol
Haritas› 2011–2030” oldu.
Murad Bayar, belgenin
sunuﬂunda, 2011-2030
y›llar› aras›ndaki 20 y›ll›k
süreci kapsayan yol
haritas›n›n, tedarik ve
Ar-Ge projelerini
yönlendirici olaca¤›n›
belirtiyor. Bayar, yol haritas›
ile ﬂirket ve devlet
kaynaklar›n›n maliyet etkin
ve verimli kullan›lmas›n›
sa¤lamaya yönelik
planlamalara yard›mc›
olacak bir baﬂvuru kayna¤›
oluﬂturduklar›n› da
ekliyor.

SSM Stratejik Plan› ile
uyumlu olarak, SSM
çal›ﬂanlar›, TSK personeli,
savunma sanayisi
kuruluﬂlar›, araﬂt›rma
enstitüleri ve üniversite
temsilcilerinin kat›l›m› ile
haz›rlanan ‹HA yol haritas›,
‹HA’lar için 5 temel görev
alan› belirliyor: Keﬂif /
gözetleme deste¤i, taarruz,
hedef benzetimi, elektronik
harp ve özel / spesifik
görevler. Bu görev alanlar›
esas al›narak ortaya
ç›kart›lan teknoloji hedefleri
ve bu teknolojilerle ilgili
ihtiyaçlar›n ne zaman
ortaya ç›kabilece¤i de
yol haritas›nda yer al›yor.
Belgede, ‹HA sistemi
geliﬂtirme sürecinde yer
alan etkinlikleri içeren bir
iﬂ da¤›l›m a¤ac› ve bu
iﬂ da¤›l›m a¤ac› ile uyumlu
bir yurt içi kabiliyet ön
de¤erlendirme matrisi
bulunuyor. Ayr›ca, bu iﬂ
da¤›l›m a¤ac› kapsam›nda
yürütülmesi gereken
Ar-Ge projeleri de
belirlenmiﬂ.
Ana vurgusu yurt içi
geliﬂtirme olan yol haritas›
belgesi, uluslararas›
iﬂ birliklerini de göz ard›
etmiyor. Bu aﬂamada,
hava araçlar›na yönelik
haz›rlanan belgenin,
ileride kara, su üstü ve
su alt› araçlar› da
kapsayan sürümlere
temel oluﬂturaca¤›
düﬂünülüyor.
Her iki belgeye de
SSM’nin ‹nternet sitesi
www.ssm.gov.tr adresinden
ulaﬂ›labilir.
www.milscint.com

SAVUNMA
HABER

MKEK’nin Dümenine ‹zzet Artunç Geçti
akina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu (MKEK) Genel
Müdürlü¤üne ve Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›na,
17 Mart tarihli ve 28236 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan
karar ile emekli Tümamiral
‹zzet Artunç atand›. Denizli’de
1953 y›l›nda do¤an Artunç,
1973 y›l›nda Deniz
Harp Okulu’ndan mezun
olarak te¤men rütbesiyle
Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›na kat›ld›. S›ras› ile 1973-1988 y›llar›
aras›nda Deniz Kuvvetleri’nin çeﬂitli s›n›f denizalt›
gemilerinde branﬂ subayl›¤› ve bölüm amirli¤i, TCG CERBE
ve TCG SALDIRAY’da ikinci komutanl›k, 1988-1989 y›llar›
aras›nda TCG SALDIRAY’da komutanl›k görevlerinde
bulundu. Napoli’de bulunan NAVSOUTH Karargah›’nda
1990-1993 y›llar› aras›nda görev yapan Artunç, daha sonra,
1993-1996 y›llar› aras›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
Muhabere Plan ﬁube Müdürlü¤ü, 1996-1998 y›llar› aras›nda
Genelkurmay Genel Plan Prensipler Baﬂkanl›¤› Milli Strateji
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itit Üniversitesi Ar-Ge
Toplulu¤u, 5-6 May›s
tarihlerinde, FUARGE 2012
ad› verilen bir etkinlik
düzenleyecek. ‹lk kez
düzenlenecek etkinlikte;
ö¤rencilere Ar-Ge
kavram›n›n tan›t›lmas›,
Ar-Ge çal›ﬂmalar›
sürdüren üniversite ve
firmalar›n uygulama
ve teori alan›nda
yaklaﬂ›mlar›n›n,
yöntemlerinin ve proje

H

ﬁube Müdürlü¤ü, 1998-1999 y›llar› aras›nda Denizalt›
Filosu Kurmay Baﬂkanl›¤›, 1999-2000 y›llar› aras›nda
1’inci Denizalt› Filotillas› Komodorlu¤u, 2000-2005 y›llar›
aras›nda ise Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› APGE
VE B‹LKARDES Baﬂkanl›¤› görevlerini yürüttü.
Artunç, 30 A¤ustos 2002 tarihinde tu¤amiralli¤e,
30 A¤ustos 2006 tarihinde de tümamiralli¤e terfi etti.
Bu dönemde, 2005-2006 y›llar› aras›nda Denizalt› Filosu
Komutanl›¤›, 2006-2009 y›llar› aras›nda Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› Lojistik Baﬂkanl›¤›, 2009- 2011 y›llar›
aras›nda ise Sahil Güvenlik Komutanl›¤› görevlerinde
bulundu. Deniz Harp Okulu’nun ard›nda Artunç,
1977-1980 y›llar› aras›nda ABD’de, Naval Post Graduate
School (Donanma Yüksek Lisans Okulu)’nda elektronik
dal›nda yüksek lisans; 1990-1993 y›lar› aras›nda da
Napoli’de La Verne Üniversitesi’nde iﬂletme dal›nda
yüksek lisans e¤itimini tamamlad›. Deniz Harp
Akademisi’nde 1984-1986 y›llar› aras›nda, Silahl›
Kuvvetler Akademisi’nde 1989 y›l›nda, Milli Güvenlik
Akademisi’nde ise 2003 y›l›nda ö¤renim gördü.
MKEK tarihinin denizci kökenli ilk Yönetim Kurulu Baﬂkan›
ve Genel Müdürü olan ‹zzet Artunç’a yeni görevinde
baﬂar›lar diliyoruz.

Burada Gelecek Var: FUARGE 2012

sonuçlar›n›n paylaﬂ›lmas›
ve ö¤renci-üniversitesanayi üçlüsünün ayn›
platformda buluﬂturulmas›
amaçlan›yor. Etkinlik
kapsam›nda, sunumlar

yap›lmas›n›n yan› s›ra
“FUARGE Beyin F›rt›nas›”
oturumlar› ve projelerin
sergilendi¤i bir sergi de
düzenlenecek. FUARGE
2012 ayn› zamanda de¤iﬂik

üniversitelerden Ar-Ge
topluluklar›n›n bir araya
gelece¤i bir platform da
olacak. Etkinli¤e 26 farkl›
üniversiteden Ar-Ge
topluluklar›n›n kat›lmas›
planlan›yor. Etkinlikle
ilgili geliﬂmelere, Hitit
Üniversitesi Ar-Ge
Toplulu¤u’nun ‹nternet
sitesi www.hititarget.com
adresinden eriﬂilebilir.

SHGM, Sivil Havac›l›k E¤itimini Masaya Yat›rd›
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ivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü (SHGM) Sektörel
Düzenleme ve E¤itim Daire Baﬂkanl›¤›,
6 Mart’ta, Ankara'da, Sivil Havac›l›k
E¤itim Çal›ﬂtay› düzenlendi.
Sivil Havac›l›k Genel Müdürü Bilal Ekﬂi
baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen çal›ﬂtaya,
Sivil Havac›l›k Meslek Yüksekokullar›, THY E¤itim
Baﬂkanl›¤›, Türkiye Özel Sektör Havac›l›k ‹ﬂletmeleri
Derne¤i (TÖSH‹D), sivil havac›l›k yüksekokullar›
ve sivil havac›l›¤›n çeﬂitli branﬂlar›nda e¤itim veren
meslek yüksekokullar›ndan, toplam 48 temsilci kat›ld›.
Çal›ﬂtayda, sivil havac›l›k sektörünün e¤itim ihtiyac›
ve üniversitelerin e¤itim kapasiteleri aras›ndaki
iliﬂki, sivil havac›l›k alan›nda e¤itim veren üniversite
ve meslek yüksekokullar›n›n SHGM’den ve havac›l›k
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sektöründen beklentileri ile e¤itim materyalleri
ve e¤itim kaynaklar›n›n standardizasyonu konular›
ele al›nd›. Sivil havac›l›k alan›nda e¤itim
konular›nda yaﬂan›lan aksakl›klar,
bunlar›n nas›l giderilece¤i ve
kurumlar›n üzerlerine düﬂen görevlerin de
masaya yat›r›ld›¤› çal›ﬂtayda, e¤itim kurumlar›,
SHGM ve sektörün yak›n iﬂ birli¤i ve koordinasyon
içinde olmas›n›n önemine dikkat çekildi. SHGM'nin e¤itim
materyalleri konusunda gerekli deste¤i
sa¤layaca¤› ve yabanc› kaynaklar›n SHGM taraf›ndan
temin edilip da¤›t›labilece¤i ifade edildi. Ayr›ca,
havac›l›k sektörün eleman ihtiyac›n›n analizi için
sektör ve gönüllü üniversitelerin de kat›l›m›yla bir
komisyon kurulmas›na karar verildi.
www.milscint.com
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ROKETSAN’›n ‹hracat Performans›na Birincilik Ödülü
lke ihracat›n›n
artt›r›lmas›, ihraç
ürünlerinin çeﬂitlendirilmesi
ve ihracata konu olan
ürünlere rekabet gücü
kazand›r›lmas›na yönelik
çal›ﬂmalarda bulunan
‹stanbul Maden ve Metaller
‹hracatç› Birlikleri
(‹MM‹B)’nin üyesi olan
ROKETSAN, 2011 y›l› ihracat
performans› ile birli¤in
“Makine Ürünleri”
kategorisinde verdi¤i
birincilik ödülüne lay›k
görüldü. ROKETSAN, 2011
y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i
toplam 55,9 milyon dolarl›k
ihracat›n 30,6 milyon
dolarl›k k›sm›na ait gümrük
beyannamelerini, ‹MM‹B’e
onaylatarak gerçekleﬂtirdi.
Söz konusu ödül, 23 Mart’ta
‹stanbul’da yap›lan törenle
ROKETSAN Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Dr. Eyüp Kaptan
ve Genel Müdürü Selçuk
Yaﬂar’a verildi.
ROKETSAN’›n 2011 y›l›ndaki

©
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ﬂirket cirosu 279,1 milyon
lira, ihracat› ise 126,3 milyon
lira olarak gerçekleﬂti.
Bu rakamlar›n 2012 y›l›nda,
s›ras› ile 498 milyon lira ve
171 milyon liraya ulaﬂmas›
bekleniyor. ROKETSAN’›n

©

AYYAZILIM
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AYYAZILIM

YYAZILIM, daha önce de Birleﬂik Arap Emirlikleri’nde
z›rhl› araç üretimi yapan bir ortak giriﬂim ﬂirketi
taraf›ndan kullan›lmaya baﬂlanan Bütünleﬂik Sürücü
Konsolu ve Araç Bilgisayar› ürününün bir benzerini,
Tayland’a ihraç etmeyi baﬂard›. Tayland’da yerleﬂik bir
askeri araç üreticisinin ihtiyac› üzerinde, araca motor
sa¤layan Alman firmas› taraf›ndan önerilen AYYAZILIM,
istenilen sistemi 2 ay gibi k›sa bir sürede geliﬂtirerek
ilk 4 adedini teslim etti.
Sistemin üzerinde bulundu¤u araç, 5-8 Mart tarihleri
aras›nda Tayland’›n baﬂkenti Bangkok’ta düzenlenen

A

©

AYYAZILIM’dan
Bir ‹hracat Baﬂar›s› Daha

yürüttü¤ü mevcut
projelerde, Birleﬂik Arap
Emirlikleri, Amerika Birleﬂik
Devletleri, Norveç, ‹talya ve
Luxemburg olmak üzere
5 farkl› ülkeye, 9 farkl›
program kapsam›nda

ihracat çal›ﬂmalar› devam
ediyor. Ayr›ca, ROKETSAN
taraf›ndan geliﬂtirilen
özgün sistemler aras›nda
bulunan ve yurt d›ﬂ›ndan
yo¤un talep gören C‹R‹T
2,75 inçlik lazer güdümlü
füzesi, UMTAS uzun menzilli
tanksavar füze sistemi ve
çok namlulu roketatar
sistemlerinin yeni pazarlara
ihracat› yönünde
çal›ﬂmalar da sürüyor.

Defence and Security 2012 fuar›nda sergilendi.
Fuar s›ras›nda AYYAZILIM, 20 adet sistem için ek sipariﬂ
al›nmas› ile ilgili görüﬂmelere de baﬂlad›. Müﬂteri
istekleri uyar›nca, yeni bir sürücü konsolu ve LCD
panel yaz›l›m› da tasarlayan AYYAZILIM, seyrüsefer
sistemi ve kameralar›n sisteme entegrasyonunu
gerçekleﬂtirmenin yan› s›ra bu sistemlerle uyumlu bir
ayd›nlatma sistemi tasarlad› ve sistemin kablaj›n› yapt›.
Geliﬂmeyi de¤erlendiren AYYAZILIM Genel Müdürü
Atilla Yenido¤an, müﬂteriye özel talepleri yerine
getirerek istikrar çizgilerini devam ettirdiklerini
özellikle vurgulad›. AYYAZILIM’›n, Tayland’›n araçlar›na
yönelik olarak geliﬂtirdi¤i sistem; motor, transmisyon ve
diferansiyelin tüm elektronik kontrollerini yapabiliyor.
AYYAZILIM, Bütünleﬂik Sürücü Konsolu ve Araç
Bilgisayar› ürünü ile KOB‹ kategorisinde, TES‹D 2011
Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülü’nü alm›ﬂt›.
www.milscint.com
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Bell Helicopter Textron

Emniyet’in Bell 429
Helikopterlerinde ‹mzalar Tamam
mniyet Genel Müdürlü¤ü (EGM) Hafif S›n›f Çift Motorlu Helikopter projesi
kapsam›nda, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› ile Bell Helicopter Textron
aras›nda, 15 adet Bell 429 tipi helikopterin tedarik edilmesine yönelik
sözleﬂme, 6 Mart’ta imzaland›. ‹mza törenine, Kanada Büyükelçisi John
Holmes, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, Emniyet Genel Müdürü
Mehmet K›l›çlar, Bell Helicopter Textron Genel Müdürü Larry Blanford, ABD
Büyükelçili¤i yetkilileri ve TUSAﬁ yetkileri kat›ld›. Bell Helicopter Textron
yetkilileri, Türkiye’ye yapt›klar› sat›ﬂ›n kendileri için Avrupa pazar›na yönelik
bir temel oluﬂturdu¤unu özellikle vurgulad›lar. Bell 429; 2 pilot’a ek olarak 6
yolcu taﬂ›yabiliyor ve 287 km/sa h›za ve 754 km menzile ulaﬂabiliyor. EGM
envanterinde keﬂif ve gözetleme amac›yla kullan›lacak olan helikopterlerin
teslimatlar›na ise 2013 y›l›n›n May›s ay›na baﬂlanmas› öngörülüyor.

E

Anadolu ﬁahini Konya Semalar›nda

ABD'nin 480. filosundan
bir F-16, Anadolu ﬁahini tatbikat›
kapsam›nda 12 Mart'ta Konya'dan
havalan›yor.

www.savunmahaber.com

U.S. Air Force photo - Staff Sgt. Benjamin Wilso

getirme kabiliyetine sahip hava
birlikleri aras›nda, Avrupa'da konuﬂlu
olan yegâne birli¤i kat›ld›. Yarbay
Murray’›n da belirtti¤i gibi, tatbikat
süresince, özel taktikler taraflarca
paylaﬂ›ld›. Irak ve Afganistan
operasyonlar›, hava-hava muharebesi
ve düﬂman hava savunmas›n›n
bast›r›lmas› (SEAD) görevleri
konusunda yetenekleri bir miktar
köreltti¤i için, ABD Hava Kuvvetleri
taraf›ndan bu tür tatbikatlara büyük
önem veriliyor. ABD Hava
Kuvvetlerinden Yarbay Aaron
Piepkorn ise Anadolu ﬁahini 2012’yi
“lisansüstü” bir tatbikat olarak
nitelendirerek, tatbikat›n kendileri
için önemini dile getirdi.

©

onya’da düzenlenen ve Türk
ve ABD Hava Kuvvetlerinin ortak
tatbikat› olan Anadolu ﬁahini 2012,
16 Mart’ta tamamland›. ‹ki hava kuvveti
aras›nda müﬂterek çal›ﬂabilirli¤i
artt›rmay› hedefleyen tatbikat, ayn›
zamanda kat›l›mc›lar›n›n savunma,
taarruz, nakliye, havadan yak›t ikmali
ve keﬂif görevlerini yerine getirme
kabiliyetlerini sergilemesine olanak
sa¤lad›. ABD Hava Kuvvetlerinden
Yarbay Paul Murray, tatbikat s›ras›nda
kiﬂisel iliﬂkileri de geliﬂtirdiklerini
belirterek, müﬂterek çal›ﬂman›n
ﬂartlar›ndan birisinin de bu iliﬂkiler
oldu¤unu vurgulad›. Tatbikata, ABD
Hava Kuvvetlerinin, düﬂman hava
savunma unsurlar›n› etkisiz hale
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A400M Kral›n Hizmetinde
art ay›na h›zl› bir giriﬂ yapan Airbus Military, ay›n
ilk gününde, hem A400M cephesinde hem de C295
cephesinde önemli geliﬂmelere imza att›. ‹spanya Kral› Juan
Carlos I, 1 Mart günü yap›lan uçuﬂta, A400M ile uçan ilk
devlet baﬂkan› oldu. Madrid yak›nlar›nda Torrejon üssünden
gerçekleﬂtirilen 40 dakikal›k uçuﬂun 20 dakikal›k bölümde
uçak, ayn› zamanda askeri pilot e¤itimine de sahip olan
Juan Carlos I taraf›ndan kullan›ld›. Kral, yaklaﬂ›k 10.000 fit
(3048 m) irtifada, çeﬂitli dönüﬂler ve uça¤›n rampas›ndan
insani yard›m atma manevralar›n› gerçekleﬂtirdi. Bu uçuﬂta
‹spanya Kral›’na, ‹spanya
Endüstri Bakan› Jose
Manuel Soria, Airbus Genel
Müdürü Tom Enders, Airbus
Military Genel Müdürü
Domingo Urena ve
A400M uçuﬂ ve entegrasyon
test lideri Fernando
Alonso da eﬂlik etti.
C295 cephesinden ise
Mart ay›n›n ilk günü yeni bir
sipariﬂ haberi geldi. Airbus
Military, Kazakistan
Savunma Bakanl›¤›na ba¤l›
Kazspetsexport ile 2 adet
C295, yedek parça, yer
destek ekipman› ve iliﬂkili
hizmetleri sa¤lamak üzere
sözleﬂme imzalad›. Kazak
Hava Kuvvetleri taraf›ndan
kullan›lacak olan uçaklar›n, Nisan 2013’e kadar teslim
edilmesi planlan›yor. Ayr›ca, 6 ek uçakla ilgili bir mutabakat
muht›ras› da imzaland›. Bu uçaklar›n da ileriki y›llarda
sözleﬂmelere ba¤lanmas› bekleniyor. Mutabakat muht›ras›,
ayn› zamanda Airbus Military’nin Kazak Savunma
Bakanl›¤›na, C295’lerin tüm destek sorumlulu¤unu almas›n›
sa¤layacak bilgi ve birikimi aktarmas›n› da içeriyor.
Bu sipariﬂ, C295’in Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u bölgesinde
ilk sat›ﬂ› oldu.
Mart ay›n›n geri kalan›na ise A400M tek baﬂ›na damga vurdu.
‹spanya’n›n Sevilla kentindeki Airbus Military tesislerinde,

Tüm Foto¤raflar:
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Airbus Military

M

ikinci seri üretim A400M’nin nihai montaj faaliyetlerine
20 Mart’ta baﬂland›. ‹kinci A400M de Fransa taraf›ndan
teslim al›nacak. Uça¤›n teslimat tarihi ise 2013.
A400M, 1000. uçuﬂunu da Mart ay›nda yapt›. Tarihi uçuﬂ;
testler, gösteri uçuﬂlar› ve ﬁili’deki FIDAE havac›l›k fuar›
kat›l›m› için mini bir Güney Amerika turnesine ç›kan
Grizzly 2 isimli A400M taraf›ndan, Bolivya Cochabamba’dan
FIDAE fuar›na uçarken gerçekleﬂti. Grizzly 2, Bolivya’da,
Cochabamba’da 2550 m, La Paz’da 3960 m irtifada bulunan
pistlerde, yüksek irtifada iniﬂ ve kalk›ﬂlara yönelik deneme
uçuﬂlar› gerçekleﬂtirecek. Uçak ayr›ca Peru’ya da u¤rayacak.
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tünel ile ilgili kontroller,
hidrolik sürtünme
kay›plar›n›n ve su kayb›
miktar›n›n ölçülmesi ile
gerçekleﬂtiriliyordu.
Yap›lan deneme öncesinde
SeaCat, kapsaml› bir
dezenfeksiyon sürecinden
geçirildi. Daha sonra
tünelin baﬂlang›c›ndan suya
indirilen araç, ilk 300 m

©

30 cm çapa, 8 saatlik görev
süresine ve 40 km menzile
sahip. Araç; liman, k›y›
sular›, göller ve barajlar
ile denizde konuﬂlu rüzgâr
türbinleri çevresinde, çeﬂitli
sonar ve kameralarla
inceleme yapabiliyor.
Uzmanlar, Albstollen
Tüneli’ndeki görevin
zorlu¤unu ve tehlikesini,
arac›n deniz ve göl gibi
bölgelerde çal›ﬂ›rken
bir sorun yaﬂamas›
durumunda yüzeye
ç›kabilme seçene¤ine
sahipken, tünelin içinde
bir sorun yaﬂamas›
durumunda kurtar›lmas›n›n
pek mümkün olmamas›
olarak tan›ml›yor.

HMS Dragon, denemeler s›ras›nda

©

BAE Systems

ATLAS Elektronik

boyunca fiber optik bir kablo
ba¤lant›s› ile uzaktan
kumandal› olarak çal›ﬂt›r›ld›.
Üç yüzüncü metre sonras›nda
kablo kesildi ve SeaCat’in
otonom seyrüsefer sistemi
devreye girdi. Araç, lazer
mesafe bulucular yard›m›yla
kendini tünelde ortalad›ktan
sonra, yaklaﬂ›k 3,6 km/sa
h›zla ilerleyerek, tünelin
içinin kesintisiz videosunu
çekti. Tünelin di¤er ucuna
7 saatte ulaﬂan SeaCat’in
çekti¤i görüntülerde, tünelle
ilgili herhangi bir soruna
rastlanmad›.
Hem uzaktan kumandal›
hem de otonom olarak
çal›ﬂabilen SeaCat, torpido
ﬂekline, 2,5 m uzunlu¤a,

ATLAS Elektronik

ATLAS Elektronik

TLAS Elektronik’in
SeaCat otonom insans›z
su alt› arac›, 6 Mart
günü, Almanya’da 24 km
uzunlu¤undaki bir sulama
tünelini kendi baﬂ›na
geçerek, önemli bir baﬂar›ya
imza att›. Constance gölünden
yaklaﬂ›k 4 milyon kiﬂiye
tatl› su sa¤layan, 24 km
uzunlu¤unda ve 2,25 m
geniﬂli¤indeki Albstollen
Tüneli’nde gerçekleﬂtirilen
bu tehlikeli görev, SeaCat’in
yeteneklerini sergilemesinin
yan› s›ra tünelin 40 y›ll›k
geçmiﬂinde ilk kez
görüntülü kontrolünün
yap›lmas›n› da sa¤lam›ﬂ
oldu. SeaCat gibi teknolojik
imkânlar›n yoklu¤unda,

©

SeaCat’in
Görevi
Tehlike
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‹ngiltere’nin Yeni
Muhripleri ‹ﬂ Baﬂ›nda
ngiltere’nin Tip 45 s›n›f› iki yeni muhribi, Dragon ve
Defender, Mart ay›n› deniz testleri ile geçirdiler. S›n›f›n›n
4. gemisi olan Dragon, ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›n›n Bilim
ve Teknoloji Laboratuvar›ndan bilim adamlar›n›n da kat›l›m›
ile ‹ngiltere’nin güneyinde bulunan Portland aç›klar›nda,
sahte hedef fiﬂeklerini denedi. Sahte hedef at›ﬂlar› s›ras›nda,
k›y›da bulunan bilim adamlar› geminin radar kesit alan› ve
k›z›lötesi iz karakteristiklerini gözlemlediler. Radar izlerini
azaltan bir tasar›ma sahip olan Tip 45 s›n›f› muhripler,
taﬂ›d›klar› Sea Viper uzun menzilli hava savunma füze sistemi
ile füze ve uçak hedeflerine karﬂ› 120 km menzilden etkili

‹
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olabiliyorlar. Dragon’un konumundan yaklaﬂ›k 724 km
kuzeyde ise Kraliyet Donanmas› ve BAE Systems çal›ﬂanlar›,
s›n›f›n›n 5. gemisi Defender’›n ana tahrik, savaﬂ, seyrüsefer
ve haberleﬂme sistemlerini test ediyorlard›. Denemelerin
sorunsuz ilerlemesi durumunda, Defender, Nisan ay›nda
3 ay sürmesi planlanan nihai testlere baﬂlayacak ve yaz
aylar›nda Kraliyet Donanmas›na teslime edilecek.
Otuz seneyi aﬂacak bir süre hizmet vermesi planlanan
Tip 45 muhriplerinin alt›nc›s› ve sonuncusu olan Duncan,
inﬂa sürecinin son aﬂamalar›nda bulunuyor. Duncan’›n
sene sonunda ilk seyir testlerine baﬂlamas› öngörülüyor.
Bu geminin 2013 y›l›nda teslim edilmesi ile yaklaﬂ›k
10 y›l sürecek Tip 45 s›n›f› gemilerin inﬂa faaliyetleri de
tamamlanm›ﬂ olacak.

www.milscint.com
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BD Deniz Kuvvetlerinin
emektar P-3 Orion
uçaklar›n›n yerini alacak
P-8A Poseidon yeni nesil
deniz karakol uçaklar›n›n
ilki, Boeing taraf›ndan
4 Mart’ta teslim edildi.
‹lk aﬂamada uçuﬂ ekiplerinin
e¤itiminde kullan›lacak
uçak, 13 uça¤› içeren ve
2011 y›l›nda imzalanan
düﬂük yo¤unluklu baﬂlang›ç
üretim sözleﬂmesi
kapsam›nda üretildi.
P-8A’n›n test ve
de¤erlendirme faaliyetlerine
yönelik olarak, daha önce,
uçuﬂ testleri için 6,
yer testleri için de 2 adet
uçak üretilmiﬂ ve test
uçaklar› bugüne kadar
1500 saatin üzerinde uçuﬂ
gerçekleﬂtirmiﬂti. ABD Deniz
Kuvvetleri, toplam 117 adet
P-8A almay› planl›yor.
Uçaklar›n ilk operasyonel
kabiliyete ise 2013 y›l›nda

A

Poseidon Denizlere Yeniden Hükmedecek
eriﬂmeleri öngörülüyor.
Yeni nesil Boeing 737-800
modelinden türetilen
P-8A’lar, su üstü ve
su alt› hedeflere karﬂ›
kullan›labildi¤i gibi,
gözetleme ve keﬂif
görevlerini de yerine
getirebiliyor. Uça¤›n
yetenekleri kadar,
P-8A’lar›n ticari 737-800
üretim hatt›ndan ç›kacak
olmas› da ilgi çekiyor.
P-8A’n›n ticari 737’ler ile
bütünleﬂik olarak üretilmesi,
maliyeti düﬂüren önemli bir
etmen olacak. P-8A ekibinde,
Boeing’in yan› s›ra CFM
International, Northrop
Grumman, Raytheon, Spirit
AeroSystems, BAE Systems
ve GE Aviation firmalar› yer
al›yor. Boeing, Mart ay›nda,
insanl› uçaklar›n yan› s›ra
insans›z hava arac› (‹HA)’lar

alan›nda da faaldi. Yak›t
olarak hidrojen kullanan ve
yüksek irtifada uzun süre
uçabilecek ﬂekilde
tasarlanan Phantom Eye
‹HA’s›, Amerikan Hava
Kuvvetlerinin Edwars Hava
Üssü’nde gerçekleﬂtirilen
orta h›zl› taksi testlerine,
10 Mart’ta baﬂlad›. Kalk›ﬂ
s›ras›nda tekerlekli özel bir
platform kullanan Phantom
Eye, test s›ras›nda, bu
platform üzerinde yaklaﬂ›k
55,5 km h›za ulaﬂt›. ‹niﬂ
s›ras›nda ise uçak, gövde
bölümündeki k›zaklar ve
burunda yer alan iniﬂ
tak›m›ndan faydalanacak.
Test, uçak ile ilgili sistemlerin
denenmesinin yan› s›ra
Phantom Eye ile ilgili benzetim
modellerinin s›namas›n› ve
güncellemesini de sa¤lad›.
46 m civar›nda kanat

aç›kl›¤›na sahip olan, 4 gün
boyunca 65.000 fit (yaklaﬂ›k
19.800 m) irtifada uçabilmesi
öngörülen ve yaklaﬂ›k 205 kg
faydal› yük taﬂ›yabilen Phantom
Eye ile istihbarat, keﬂif ve
gözetleme görevlerinin
kesintisiz gerçekleﬂtirilmesi
hedefleniyor. Boeing için
Mart ay›n›n kapan›ﬂ› ise bir
C-17 sat›ﬂ› haberi ile oldu.
Firma, 28 Mart’ta, ‹ngiltere’den
sekizinci C-17 Globemaster
III uça¤› sipariﬂini ald›¤›n›
aç›klad›. ‹ngiltere’nin
C-17 filosu ﬂu ana kadar
74.000 saatin üzerinde uçuﬂ
gerçekleﬂtirdi. Son sipariﬂ
edilen uça¤›n bu senenin
sonuna kadar teslim
edilmesi planlan›yor. Boeing,
bugüne kadar, 25 tanesi
yabanc› müﬂteriler için
olmak üzere, 241 adet
C-17 teslim etti.

FREMM ve NH90 Caiman
Birlikte Çal›ﬂmaya Haz›r

Marine Nationale_M_PRIGENT
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f›rkateyninin, 2012 y›l›n›n üçüncü çeyre¤inde Frans›z
Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi planlan›yor.
DCNS’in Mart ay›nda di¤er bir mesaisi ise s›ra d›ﬂ›
tasar›mlar› ile dikkatleri çeken Skjold s›n›f›
hücumbotlar›n dördüncüsünün 29 Mart’ta Norveç
Kraliyet Donanmas›’na teslim edilmesi oldu. Toplam
6 gemiyi içeren projede DCNS, iki Norveç firmas›
Umoe Mandal ve Kongsberg Defence & Aerospace ile
oluﬂturduklar› konsorsiyumun bir üyesi ve savaﬂ sistemi
tasar›m otoritesi olarak yer al›yor. Skjold s›n›f›
hücumbotlar, 50 m boylar›na ra¤men, 8 adet sat›htan
sat›ha füze ve 12 km’yi aﬂan menzilde birden çok tehdide
karﬂ› kullan›labilen 76 mm top taﬂ›yabiliyor. DCNS,
1997-2004 y›llar› aras›nda da Norveç’in Hauk s›n›f›
hücumbotlar›n›n modernizasyonunda görev alm›ﬂt›.

olls-Royce ve ABD
Hava Kuvvetleri, C-130H
uçaklar›nda kullan›lan
T56 turboprop motorlar›n›n
iyileﬂtirilmiﬂ bir sürümünün
uçuﬂ testlerine baﬂlamaya
haz›rlan›yor. Rolls-Royce
taraf›ndan 7 Mart’ta yap›lan
aç›klamada, Seri 3.5
güncelleﬂtirmesi olarak
isimlendirilen de¤iﬂikliklerle;
yak›t tasarrufu, güvenilirlik
art›ﬂ›, daha üstün s›cak
hava ve yüksek rak›m
performans› ve daha düﬂük

yap›lacak denemelerin y›l
ortas›nda baﬂlamas›
planlan›yor. Rolls-Royce’un
di¤er askeri ve sivil
motorlar›nda geliﬂtirdi¤i
teknolojilerden
hareketle yap›lan
iyileﬂtirmeler, türbin
kanatç›klar› için yeni
malzemelerin ve
geliﬂmiﬂ aerodinamik
tasar›m›n kullan›m›n›
da içeriyor.

R
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rans›z Deniz Kuvvetleri, Frans›z savunma tedarik
kurumu DGA ve DCNS firmas›, FREMM s›n›f›
f›rkateynlerin helikopter denemelerine devam ediyor.
DCNS taraf›ndan 8 Mart’ta yap›lan aç›klamada, NH90’›n
donanma sürümü olan Caiman’›n, FREMM s›n›f› Aquitaine
f›rkateynine ilk iniﬂi gerçekleﬂtirdi¤i duyuruldu. Ocak
ay›nda, 5 ton s›n›f› bir helikopter olan Lynx ile yap›lan
denemelerin ard›ndan, Frans›z Deniz Kuvvetlerinde
operasyonel hizmetine yeni baﬂlayan ve 10 ton (a¤›r
nakliye helikopteri) s›n›f›nda olan Caiman ile yap›lan
ilk denemeler de baﬂar›l› oldu.
Denemelerde gündüz ve gece koﬂullar›nda, FREMM
s›n›f› f›rkateynlerin 10 tonluk helikopterlerle operasyon
yapabilme kabiliyetleri test edildi. Lynx ile yap›lan
denemelerde oldu¤u gibi, Frans›z pilotlar, denedikleri
tüm iniﬂ pozisyonlar›nda, iniﬂ pisti üzerinde herhangi
bir türbülans›n olmamas›n› takdirle karﬂ›lad›lar.
Ayr›ca testler s›ras›nda, helikopteri hangara çeken
sistem ve helikopter bak›m sistemleri de denendi.
DCNS yetkilileri, Caiman helikopterinin FREMM s›n›f›
f›rkateynlerin kabiliyetlerini tamamlayan bir sistem
birleﬂeni oldu¤unu özellikle vurguluyor. Aquitaine

F

C-130H’lere Rolls-Royce Dopingi
ömür devri maliyetleri
sa¤lanaca¤›n›n alt› çiziliyor.
50 y›l› aﬂk›n bir süredir
görevde olan ve kendi
s›n›f›nda, dünyan›n üretimde
en uzun süre kalan motoru
olan T56, C-130H’nin yan›
s›ra P-3 deniz karakol
uça¤›nda ve C-130’un
sivil modeli olan L-100’de
kullan›l›yor.
ABD Hava Kuvvetlerinin
C-130H test uça¤› ile

Seri 3.5 güncelleﬂtirmesinin
yüzde 8 yak›t tasarrufu
sa¤layaca¤› belirtiliyor.
Bu tasarrufun maddi
karﬂ›l›¤›n›n ise ABD
Hava Kuvvetlerinin
yaklaﬂ›k 220 uçakl›k
C-130H filosunun
2040 y›l›na kadar
öngörülen kullan›m›nda,
yaklaﬂ›k 3,5 milyar dolar›
bulaca¤› tahmin
ediliyor.
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Rusya, Hava Kuvvetlerini
Yenilemeye Devam Ediyor
Sukhoi

Su-30

Su-34

©
Sukhoi

olsa da Su-34, modern
aviyoniklerin de kullan›m› ile
önemli bir kuvvet çarpan›
olarak görülüyor.
Su-34’lerin, emektar Su-24
uçaklar›n›n yerini almas›
planlan›yor. Haber ajanslar›,
uça¤›n birim fiyat›n› ise
36 milyon dolar olarak
veriyor. Bir di¤er Sukhoi
modeli için sipariﬂ haberi de
22 Mart’ta geldi. Rus
Savunma Bakanl›¤› ile Irkut
aras›nda, 30 adet Su-30SM
al›m› için sözleﬂme imzaland›.
Çift kiﬂilik Su-27UB ve MKI
modellerinin geliﬂmiﬂ
sürümü olan uçaklar›n
teslimat›n›n 2015 y›l›na
kadar tamamlanmas›
planlan›yor.

©

us haber ajanslar›,
Rus Savunma
Bakanl›¤›n›n, 1 Mart’ta,
92 adet Su-34 Fullback
av bombard›man uça¤› al›m›
için Sukhoi ile bir sözleﬂme
imzalad›¤›n› duyurdu. Uçak
say›s›n›n fazlal›¤› ile dikkati
çeken sözleﬂme uyar›nca,
uçaklar 2020 y›l›na kadar
teslim edilecek. Nesil 4+
olarak nitelendirilen
Su-34’lerden, halen 12 adedi
Rus Hava Kuvvetleri
envanterinde bulunuyor.
Bu son sözleﬂme öncesinde,
32 adet uça¤› içeren bir
di¤er sözleﬂme de
imzalanm›ﬂt›. Her ne kadar
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›
1980’li y›llar›na dayan›yor

R

Navantia Cristobal Colon ve CATIZ’e Odakland›
avantia, Mart ay›nda hem mevcut hem de
geliﬂtirilmekte olan sistemlere yönelik çal›ﬂmalar›yla
gündemdeydi. ‹spanya’n›n F100 s›n›f› f›rkateynlerinin
beﬂincisi F-105 Cristobal Colon’un ilk deniz testleri,
12 Mart’ta baﬂlad›.
Beﬂ gün süren testlerde; manevra, tahrik, seyrüsefer ve
demirleme sistemleri, cankurtaran botlar›, ana makineler,
türbinler, jeneratörler, radarlar ve haberleﬂme sistemleri
denendi. Ayr›ca geminin sürat, manevra kabiliyeti ve yak›t
sarfiyat› parametreleri do¤ruland›. Bu denemeleri, Haziran
ay›nda gerçekleﬂtirilecek ikinci parti testler izleyecek.
‹kinci testlerde, AEGIS savaﬂ sisteminin yan› s›ra radarlar,
haberleﬂme sistemleri ve namlulu silahlar ile at›ﬂ
kontrol ve komuta kontrol sistemleri denenecek.
Testlere, ‹spanyol Donanmas›, Navantia ve
alt yüklenicilerinden 200’ün üzerinde personel kat›lacak.
Bu kat›l›mc›lar aras›nda, Navantia’n›n Fene-Ferrol
tersanesinde görev yapan Avustralyal› personel de
yer alacak. Bilindi¤i gibi, Avustralya’n›n yeni nesil havuzlu

©

Navantia
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ç›karma gemileri ve F100 tasar›m›n› temel alan hava
savunma muhripleri de Navantia taraf›ndan teslim edilecek.
Gelecek için de çal›ﬂmalar›na ara vermeyen Navantia
CATIZ komuta kontrol sistemini geliﬂtirmeye devam ediyor.
Bu paralelde, Navantia’n›n FABA bölümü, EADS grubu
firmalar›ndan Cassidian taraf›ndan üretilen TRS-3D
radar›n›n, CATIZ’e entegrasyonunu tamamlad›. Navantia
taraf›ndan 26 Mart’ta duyurulan geliﬂme, 21-23 ﬁubat
tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen testlerin ard›ndan
gerçekleﬂti. Bu testler öncesinde, 10 ay boyunca,
Cassidian taraf›ndan sa¤lanan radar simülatörü
kullan›larak çal›ﬂmalar yap›ld› ve CATIZ ile TRS-3D’nin
fiziksel ve yaz›l›msal olarak uyumlu oldu¤u do¤ruland›.
Orta ve uzun menzilde hava ve deniz hedeflerinin tespit
edilmesi, teﬂhis edilmesi ve izlenmesi iﬂlevlerini yerine
getirebilen 3 boyutlu bir radar olan TRS-3D, özellikle
küçük, yüksek h›zl› ve alçak irtifada hareket eden güdümlü
mermiler ve helikopter gibi hedeflere karﬂ› etkili
olabiliyor.
©
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Otokar’dan Modern Tank ‹çin
Modern Test Merkezi
D
ünya’n›n en modern
tank test tesislerinden
biri olarak nitelendirilen merkez, Otokar’›n Adapazar›’ndaki tesislerinde kuruldu. Merkez, ayn› zamanda
Türkiye’nin tek tank test
merkezi olma özelli¤ini de
taﬂ›yor. Merkez, bünyesinde,
Elektromanyetik Uyumluluk
Test Merkezi, Tank Test Pisti ve Dinamometreli ‹klimlendirilmiﬂ Test Merkezi’ni
bar›nd›r›yor. Böylelikle, test
merkezinde, Türk ana muharebe tank› ALTAY’›n tüm
elektronik cihazlar›n›n savaﬂ
ve bar›ﬂ durumlar›ndaki
elektromanyetik uyumluluklar› ve duyarl›l›klar›n›n incelenmesi, tank›n hareket kabiliyetinin ölçülmesi ve tank›n farkl› iklim koﬂullar›ndaki çal›ﬂma kabiliyetinin test
edilmesi faaliyetleri gerçekleﬂtirilebilecek. Ticari ve askeri gizlilik gerektiren testlerin bu merkezde yap›lmas›
sayesinde test edilecek sistemlerin ve araçlar›n yurt d›ﬂ›na gitme gereklili¤i de ortadan kald›r›lm›ﬂ olacak.
Merkezin, 10 milyon dolarl›k
(yaklaﬂ›k 18 milyon lira) bir
yat›r›mla inﬂa edildi¤i belirtiliyor.

Elektromanyetik
Uyumluluk
Test Merkezi

Tüm Foto¤raflar:

©

Otokar
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Yaklaﬂ›k 1400 metrekarelik
kapal› alana kurulan Elektromanyetik Uyumluluk Test
Merkezi’nde, ALTAY’›n tüm
elektronik cihazlar›n›n savaﬂ
ve bar›ﬂ durumlar›ndaki
elektromanyetik uyumluluklar› ve duyarl›l›¤› incelenebilecek. Merkezde, bir adet yar› yans›mas›z oda ve iki adet
ekranl› oda bulunuyor.
Yar› yans›mas›z odan›n d›ﬂ
yüzeyi, ekranl› yap› özelli¤inde, harici elektromanyetik
dalgalar›n giriﬂini ve ayn› ﬂe-
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Bir Koç Toplulu¤u ﬂirketi olan Otokar’›n, tasar›m ve
ilk prototipinin üretim çal›ﬂmalar›na devam etti¤i ALTAY
projesi kapsam›nda kurdu¤u Tank Test Merkezi, 29 Mart’ta
gerçekleﬂtirilen törenle, Milli Savunma Bakan› ‹smet Y›lmaz
taraf›ndan aç›ld›. Bakan Y›lmaz’›n yan› s›ra törene; Sakarya
Valisi Mustafa Büyük, Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad
Bayar, Koç Holding Savunma Sanayi, Di¤er Otomotiv ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› ve Otokar Yönetim Kurulu Baﬂkan› Kudret
Önen, Otokar Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Halil Ünver,
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç gibi isimler kat›ld›.
Savaﬂ B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
kilde içeride oluﬂan elektromanyetik alan›n d›ﬂar› ç›kmas›n› engelleyen, topraklanm›ﬂ düz, galvaniz kapl›
metal plakalarla, yans›mas›z
odan›n iç yüzeyi ise içeride
oluﬂan elektromanyetik alan›n yans›malar›n› engelleyecek ﬂekilde ferrit levhalar ve
so¤urucu malzemeler ile
kaplanm›ﬂ.
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’n›n ve Orta Do¤u’nun ise

say›l› büyük test merkezlerinden biri konumunda olan yar›
yans›mas›z oda, d›ﬂ yüzeyini
kaplayan metal plakalar sayesinde, 10 kHz–40 GHz aras›nda 120 dB’ye kadar ekranlama sa¤l›yor.
‹ç yüzeyinde, duvarlar›nda
ve tavan›nda kullan›lan so¤urucular, 10 MHz–1 GHz
aras›nda etkili muhteviyat›nda magnezyum oksit ve demiroksit bileﬂenleri bulunan

ferrit
levhalardan
ve
1 GHz–40 GHz aras›nda etkili dielektrik karbon katk›l›
poliüretan köpük kombinasyonundan oluﬂuyor. Bu so¤urucular, 200 V/m’den fazla elektrik alan ﬂiddetine
karﬂ› dayan›kl› ve yüksek sönümleme kabiliyetine sahip.
Test odas›n›n tüm taban›, 70
ton yük taﬂ›ma kapasitesine
sahip, üstü epoksi ile kaplanm›ﬂ ve ayn› zamanda topwww.milscint.com

Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi’ndeki ARMA 6x6 z›rhl› muharebe arac›

raklanm›ﬂ metal düz bir zemin ﬂeklinde yap›lm›ﬂ. Birçok test konfigürasyonunu
gerçekleﬂtirmek üzere, metal zeminin alt›nda özel tasarlanm›ﬂ kablo yollar›, metal zeminde ise güç, RF, fiber soketleri ihtiva eden eriﬂim panelleri bulunuyor. Bu
panellerden beslenen güç
hatlar›, RF filtrelerden geçirilerek, bozucu gürültüden
ar›nd›r›l›yor.
Yar› yans›mas›z test odas›nda, iç ortam s›cakl›¤›n› ve
nemini sürekli sabit tutabilen iklimlendirme sistemi ile
askeri ve ticari araçlar›n,
motor çal›ﬂ›r durumda testlerini gerçekleﬂtirmek üzere
taze hava besleme ve egzoz
gaz› tahliye sistemi bulunuyor. Ayr›ca, yar› yans›mas›z
oda içerisinde, yang›n ve zehirli gaz durumlar›n› tespit
etmeye yönelik, hava örnekleme ve alg›lama sistemi yer
al›yor. Test an›nda kap›lar›n
www.savunmahaber.com

aç›lmas› durumunda sistemi
kapatan, elektromanyetik
enerjiyi kesen otomatik bir
protokol de devreye al›nm›ﬂ
durumda.
Yar› yans›mas›z odan›n yan›
s›ra tesis edilen ekranl›
kontrol odas› ve yükseltici
odas›, harici elektromanyetik giriﬂimleri izole edecek
ﬂekilde topraklanm›ﬂ düz
galvaniz metal plakalardan
oluﬂuyor.
Kontrol odas› 6x5x3 m boyutlar›nda olup ihtiva etti¤i
entegre test donan›m› ve
otomasyon yaz›l›m› sayesinde yar› yans›mas›z odada
icra edilecek testlerin uzaktan kontrolü rahatl›kla yap›labiliyor. Yükseltici odas›
ise 5x5x3 m boyutlar›nda
olup, içerisinde ›ﬂ›ma yollu
yay›n›m testlerinde kullan›lan yüksek güçlü RF yükselticileri bulunuyor. Kontrol odas› ve yükseltici odas›nda, iletim yoluyla yay›n›m

ve ba¤›ﬂ›kl›k testleri de yap›labiliyor.
Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi’ni üstün
k›lan en önemli özelliklerinden birisi de içerdi¤i en
son teknoloji ürünü test cihazlar›na sahip entegre test
sistemleri ile donat›lm›ﬂ olmas›. Ba¤›ﬂ›kl›k testlerinde,
10 kHz–40 GHz frekans
band›nda 1 m mesafede
200 V/m elektrik alan ﬂiddeti oluﬂturabilen yükseltici ve
anten test düzeneklerine sahip olan merkez, yay›n›m
testlerinde ise ayn› frekans
band›nda çok düﬂük elektrik
alan ﬂiddetlerini ölçebilecek
hassas ölçüm al›c›s› ve anten test düzeneklerine sahip. Bu test düzenekleri için
özelleﬂtirilen test yaz›l›m›,
süreçleri k›saltacak ve raporlama etkinli¤ini artt›racak bir bileﬂen olarak sistemde yer al›yor.
Elektromanyetik Uyumluluk

Test Merkezi’nde askeri
testlerin yan› s›ra sivil araç
ve elektronik cihazlar›n da
testleri de gerçekleﬂtirilebilecek. Bu kapsamda iletim
yoluyla yay›n›m, iletim yoluyla ba¤›ﬂ›kl›k, ›ﬂ›ma yoluyla
yay›n›m ve ›ﬂ›ma yoluyla ba¤›ﬂ›kl›k testleri yap›labilecek. Referans al›nacak test
standartlar›ndan baz›lar›,
MIL-STD-461E, CISPR 25 ve
ticari / sivil araç otomotiv direktifi 2004/104/EC olarak
s›ralan›yor.
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Tank Test Pisti
ALTAY Projesi kapsam›nda
Otokar tesislerinde kurulan
Tank Test Pisti, tamam› yüksek kalite ve dayan›mda, tank›n statik ve dinamik yüklerini karﬂ›layacak mukavemette betonarme zemine sahip.
Bir turun yaklaﬂ›k 1,5 km oldu¤u bu pistte, tank›n hareket kabiliyetini ölçebilecek
altyap›lar yer al›yor.
MSI Dergisi - Nisan 2012
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Türkiye’de bir ilk olan Tank Test Merkezi’nin aç›l›ﬂ töreni, geniﬂ bir kat›l›ma sahne oldu.

26

Test pisti, her biri 6 m geniﬂli¤inde, yüzde 15 ve yüzde 30
olmak üzere çift e¤ime sahip
viraj dönüﬂü ile yüzde 30
e¤imde tank›n yüksek h›zlarda güvenli dönüﬂ yapmas›na
imkan veriyor. H›zlanma ve
frenlemede kullan›labilecek
düzlü¤ü ve frenleme bölgesinde 18 m’lik geniﬂli¤i ile
güvenli mesafeler sa¤layan
test pisti, ayn› zamanda frenleme an›nda duramama ihtimaline karﬂ›n stabilize güvenlik yoluna sahip.
Pistte ayr›ca at›ﬂ kontrol sisteminin performans›n› incelemek üzere askeri standartlara uygun ölçülerde inﬂa
edilen 390 m uzunlu¤unda
APG stabilizasyon parkuru
bulunuyor. Ayn› zamanda
pistin iç k›s›mda süspansiyon
geliﬂtirme testlerinde kullan›lmak üzere 150 m uzunlu¤unda Profil IV test parkuru
inﬂa edildi.
Beton test pistine paralel,
pistin tamam›n› çevreleyen,
stabilize yol sürüﬂü yap›labilecek arazi parkur bulunuyor.
Buna ilaveten ayd›nlatma ve
test sinyalizasyonu gibi altyap›lar› ile pistte testler güvenli bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilecek. Tank Test Merkezi,
gelecekte ya¤murlama testlerinin yap›laca¤› tesis ile geniﬂleyecek.
Tank Test Merkezi Türk sanayisinin de
hizmetine aç›lacak.

MSI Dergisi - Nisan 2012

Dinamometreli
‹klimlendirilmiﬂ
Test Merkezi
ALTAY projesi kapsam›nda
ortaya ç›kacak tanklar›n test
ve kalifikasyonlar›nda ayr›ca
Otokar taraf›ndan inﬂa edilen
dinamometreli klimatik test
odas› da kullan›lacak.
-45 / +60 santigrat derece s›cakl›klar› aras›nda çal›ﬂabilen
ve yüzde 5-95 RH nem kontrolü yap›labilen 16 m uzunlu¤unda, 6 m yüksekli¤inde ve
6,6 m geniﬂli¤indeki klimatik
odada, tüm ticari ve askeri
araçlar›n (±1oC, ±5RH Hassasiyet) geliﬂtirme ve kalifikasyon testleri yap›labiliyor.
Ayn› test odas›n›n sa¤›nda ve
solunda toplamda 1100 kW
frenleme / sürme gücüne
sahip AC tip aktif 2 adet dinamometre bulunuyor. Bu dinamometreler, tüm araç tiplerine bir adaptör vas›tas›yla
ba¤lanabiliyor.

Test merkezinde, motor güç
paketlerini azami 96.000 Nm
tork ve 1500 hp güç koﬂullar›nda statik ve dinamik olarak yüklemek mümkün. Bu
sayede so¤utma paketi geliﬂtirme ve güç aktarma organlar› dayan›kl›l›k testleri yap›labiliyor. Test odas›nda araçlar çal›ﬂt›r›ld›¤›nda, iç bas›nç
kontrollü geliﬂmiﬂ havaland›rma sistemi sayesinde,
farkl› güç paketlerinde bulunan motorlar›n ihtiyaç duyabilece¤i azami 7200 m3/sa
taze hava beslemesi ve
17.000 m3/sa egzoz gaz› tahliyesi yapabiliyor.
Oda içerisinde bulunan rüzgâr fan›, 90 km/sa h›zda rüzgâr üfleyebiliyor ve arac›n h›z› ile senkronize olarak artarak so¤utma paketi geliﬂtirme yol simülasyonlar›n›n
gerçe¤e en yak›n ﬂekliyle yap›lmas›n› sa¤l›yor.
Sürücü yard›m sistemi saye-

sinde uluslararas› standartlarda tariflenen test çevrim
h›zlar› rahatl›kla simüle edilerek takip edilebiliyor ve yak›t sarfiyat› ve egzoz emisyon
ölçümleri standartlarda tariflendi¤i gibi yap›labiliyor.
Test merkezinde, gerçek sürüﬂ koﬂullar› simülasyonlar›nda aksi yönde etki eden aktarma organlar›, sürüklenme
dirençleri ve hava dirençleri
sisteme girilebiliyor (coastdown test) ve ivmelenme,
fren performans›, e¤im t›rmanma, yak›t sarfiyat› ve egzoz emisyonlar› ölçümleri gibi
kütlesel atalet ve yol dirençleri benzetimleri yap›larak dinamik testler yap›labiliyor.
Dinamometreli klimatik odada yap›labilecek testler ve simülasyonlardan baz›lar› ﬂöyle s›ralanabilir: so¤uk çal›ﬂt›rma (Cold Start), s›cak çal›ﬂt›rma (Hot Start), kalorifer
performans›, klima performans›, motor so¤utma paketi performans›, yak›t sarfiyat›,
ivmelenme, azami h›z testleri, stall testi, retarder performans› testi, güç paketi ve aktarma organlar› dayan›kl›l›k
testleri, araç komponent s›cak-so¤uk fonksiyon testleri,
dik e¤im t›rmanma kabiliyeti
testleri, kütle atalet simülasyonlar›, sürüﬂ dinami¤i simülasyonlar› (rüzgâr ve sürüklenme dirençleri simülasyonlar›) ve ABS/ASR geliﬂtirme testleri.
www.milscint.com

Otokar, Ar-Ge
Yat›r›mlar›nda ‹ddial›
Törende bir konuﬂma yapan
Koç Holding Savunma Sanayi, Di¤er Otomotiv ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› ve Otokar Yönetim Kurulu Baﬂkan› Kudret
Önen, “Bugün Otokar’›n ArGe harcamalar›, ülkemiz ortalamas›n›n çok üzerinde bir
rakam ile cirosunun yüzde
4’ünü oluﬂturuyor. Sadece
geçti¤imiz 10 y›l içinde yapt›¤›m›z 76 milyon liraya ulaﬂan
Ar-Ge yat›r›mlar› ile kaynaklar›m›z› ülkemizde kullan›p,
Türkiye’nin araçlar›n› daha
h›zl› bir ﬂekilde hayata geçirme imkân›na kavuﬂtuk. Bugün, bu imkânlarla üretilen
taktik z›rhl› araçlar›m›z, ülkemizde ve dünyada 5 k›tada,
20’den fazla ülkede, 40’a yak›n kullan›c› taraf›ndan kullan›l›yor. Bu vizyonumuzu devam ettirmek ve Türkiye’nin
ilk milli ana muharebe tank›
için bize verilen görevi en iyi

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Milli Savunma Bakan›
‹smet Y›lmaz’a çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi veriyor.

ﬂekilde gerçekleﬂtirmek için
Türkiye’nin ilk Tank Test
Merkezi’ni devreye al›yoruz.
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›m›z›n katk›lar› ile hayata
geçirdi¤imiz toplam 10 milyon dolar›n üzerinde tutan
bu yat›r›m, ALTAY projesinin
önemli bir mihenk taﬂ› olacak. Bu Tank Test Merkezi
sayesinde, ALTAY tank› tamamland›¤›nda güncel tehditlere karﬂ› geliﬂtirilmiﬂ,
dünyan›n modern ana muharebe tank› olacak. Bu
merkez, ALTAY’›n geliﬂtirme
sürecini mükemmelleﬂtirirken, zaman ve maliyetten tasarruf etmemizi sa¤layacak”
dedi.

Tank Test Merkezi’nin teknik
özellikleri hakk›nda bilgi veren Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç ise “Bugün
aç›l›ﬂ› yap›lan Tank Test Merkezi, bünyesinde Elektromanyetik Uyumluluk Test
Merkezi ve Tank Test Pisti’ni
bar›nd›r›yor. Altay Projesi
kapsam›nda mevcut Dinamometreli ‹klimlendirilmiﬂ Test
Merkezimiz de kullan›lacak
ve gelecek dönemlerde bu
merkezlere yeni olanaklar
ilave edilecek. Bu test imkânlar› ayr›ca savunma sanayisi
baﬂta olmak üzere tüm askeri ve sivil Türk sanayisinin
hizmetine aç›lacak” dedi.
Kavramsal tasar›m aﬂamas›

2010, ön tasar›m aﬂamas›
2011 y›l› içinde tamamlanan
ALTAY projesinde, halen tasar›m ve prototip üretimi çal›ﬂmalar› devam ediyor. Projede iki adet ön prototip, iki
adet de ana prototip üretilmesi planlan›yor. Ön prototiplerin ilkinin bu y›l›n son
çeyre¤inde, ikincisinin ise
gelecek y›l›n baﬂ›nda haz›r
olmas› bekleniyor. Gerek ön
prototipler gerekse ana prototipler, yeni aç›lan Tank
Test Merkezi’nde test edilecek. Ayr›ca, Tank Test Merkezi imkânlar› savunma sanayisi baﬂta olmak üzere,
tüm askeri ve sivil Türk sanayisinin hizmetine aç›lacak.
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DIMDEX Türkiye’nin
Gövde Gösterisine
Sahne Oldu
Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
IMDEX’in konferans aya¤› olan Orta Do¤u Deniz Kuvvetleri Komutanlar› Konferans› ise 27 Mart günü gerçekleﬂtirildi. Konferansta, Katar’›n da kat›ld›¤› Libya Operasyonu (Unified Protector) de¤erlendirildi. Operasyondan al›nan dersler; yerel halk›n güveninin kazan›lmas›n›n önemi, bu
güveni devam ettirmek için hedef belirleme s›ras›nda altyap›
tesislerinin korunmas› ve taktik seviyede yap›lacak hatalar›n
stratejik baﬂar›s›zl›¤a yol açmamas› için tedbirli davranmak
olarak s›raland›. Operasyonun Kanadal› Komutan› Korgeneral
Charlie Bouchard, yerel halk› anlama çabas›nda, operasyona
kat›lan müttefiklerinden Katar ve Birleﬂik Arap Emirlikleri
personelinin önemli katk›lar verdi¤ini vurgulad›. Ayr›ca, operasyonun, NATO’nun sosyal medyay› daha iyi kullanmas› gerekti¤ini gösterdi¤ini de belirtti.

D
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50 Milyar Dolarl›k Pazar
DIMDEX 2012 için Orta Do¤u ve Kuzey Afrika bölgesi tahminini
yenileyen AMI International, gelecek 20 y›lda bölgede deniz
kuvvetleri için yap›lacak harcamalar› 49 milyar dolar olarak
belirledi. Bu rakam, firman›n 2009 y›l›nda yapt›¤› tahminden
yüzde 20 oran›nda daha fazla. Bu art›ﬂ›n, dünyan›n geri kalan›nda deniz kuvvetlerine ayr›lan bütçeler düﬂerken gerçekleﬂti¤inin alt›n› çizen AMI International, Suudi Arabistan, ‹ran, ‹srail, M›s›r, Cezayir ve Fas’›n, yap›lan harcamalar s›ralamas›nda önde gelen ülkeler olaca¤›n› öngörüyor. Bölgede ﬂu anda 21
adet gemi inﬂa program› devam ediyor ve bunlar›n ço¤u korvet
ve f›rkateyn s›n›f›nda olan gemiler. AMI International, denizalt›
al›mlar›n›n da önem kazanmaya baﬂlad›¤›n› belirtiyor.
MSI Dergisi - Nisan 2012

Doha Uluslararas› Denizcilik ve Savunma
Sergisi ve Konferans› (Doha International
Maritime Defence Exhibition and
Conference / DIMDEX), 26–28 Mart
tarihlerinde Katar’›n baﬂkenti Doha’da
gerçekleﬂtirildi. ‹ki senede bir düzenlenen
ve bu y›l üçüncüsü yap›lan fuar,
ziyaretçilerini bu sefer yeni bir fuar
alan›nda, Katar Ulusal Kongre
Merkezi’nde misafir etti. Orta Do¤u ve
Kuzey Afrika bölgesinin denizcili¤e
adanm›ﬂ tek savunma fuar› olma
özelli¤ini devam ettiren organizasyona,
bu sene 25 ülkeden 150 civar›nda firma
ve 9000 civar›nda ziyaretçi kat›ld›.
Fuar›n en büyük kat›l›mc›s›, 26 kurum ve
kuruluﬂ ile Katar olurken, onu Almanya
22, Türkiye ve ABD 19’ar, ‹ngiltere 17
ve Fransa 13 kurum ve kuruluﬂ ile izledi.
Etkinli¤i, aralar›nda TCG G‹RESUN
(F-491) f›rkateynimizin de bulundu¤u,
10 ülkeden 13 gemi ziyaret etti.
www.milscint.com
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Bu tespitleri bir anlamda do¤rulayan bir geliﬂme, fuara
ABD’den sürpriz bir kat›l›mc›n›n gelmesi oldu. Northrop
Grumman’›n gemi inﬂa sektörünü terk etme karar›n›n ard›ndan, Northrop Grumman’›n tersanelerinin yeniden yap›lanmas› ile kurulan Huntington Ingalls Industries, ABD Sahil Güvenlik Komutanl›¤›na teslim etti¤i “Ulusal Güvenlik Gemisi”
s›n›f›ndan türetti¤i karakol f›rkateynini fuarda tan›tt›.

©

DIMDEX’e kat›lan Türk firmalar›n›n izlenimleri, birbirinden
farkl› yorumlar içeriyor. Yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, fuar›n beklentilerini fazlas›yla karﬂ›lad›¤›n› belirten firmalar›m›z oldu¤u
gibi, fuara bir daha kat›lmay› planlamad›¤›n› belirten firmalar›m›z oldu¤unu da gördük. Yine de herkesin hem fikir oldu¤u
nokta, fuar organizasyonunun VIP heyet ziyaretlerinin say›s› ve
zamanlamas› konusunda s›n›fta kald›¤› oldu. Özellikle, program› duyurulan VIP heyetlerinin, ziyaretlerini hiç yapmamas›
ya da bildirilen zamanlarda gerçekleﬂtirmemeleri, tüm kat›l›mc› firmalar taraf›ndan eleﬂtiri konusu oldu. Ayr›ca, bölgenin
tek denizcilik fuar› olmas›na ra¤men, çevre ülkelerden beklenen ilginin olmamas›, fuar kat›l›mc›lar›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan bir di¤er etkendi.
Fuar süresince yapt›¤›m›z gözlemlerde ve temaslarda, fuara
gelmeden önce, kat›l›mc› firmalar ve kat›l›mc› ülkelerin ataﬂelikleri nezdinde bilgilendirme ve davet giriﬂimlerinde bulunan, hatta randevular planlayan firmalar›m›z›n, fuardan daha
memnun ayr›ld›¤›n› gördük.
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avunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM) ﬂemsiyesi
alt›nda DIMDEX’e büyük bir
ç›karma yapan Türkiye, kat›l›m›n ve organizasyonun
eleﬂtiri konusu oldu¤u fuarda, kat›l›mc› firmalar›n
a¤›rl›kl› ço¤unlu¤unu oluﬂturarak, bir bak›ma fuara
dinamizm kazand›ran ülke
oldu. DIMDEX’i milli kat›l›m›n olaca¤› fuarlardan birisi olarak belirleyen SSM,
Türk Savunma Sanayisi’ni
ikinci kez DIMDEX’e getirmiﬂ oldu.
Fuar esnas›nda görüﬂme
f›rsat› buldu¤umuz Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z
Murad Bayar, DIMDEX’in
bölgede denizcilik alan›nda
bir ihtisas fuar› oldu¤unu ve
bu fuara önem verdiklerini,
bu yüzden, eksiklikler olsa
da Türkiye’nin fuara kat›l›m›n›n sürmesi gerekti¤ini
vurgulad›. Türkiye’nin bölgede z›rhl› araçlar konusunda çok etkin oldu¤unu, ayn›
durumu denizcilik alan›nda
da yaratmay› hedeflediklerini belirten Bayar, di¤er Türk
firmalar›n›n da bölgede
önemli baﬂar›lar kazanan
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Türk Savunma Sanayisi SSM Önderli¤inde
Yeni Hedeflere Yürüyor
Yonca-Onuk Tersanesi’nin
yolunda ilerlemesini beklediklerini söyledi.
DIMDEX’e kat›lan yabanc›
firmalar örne¤inden hareketle Türk askeri denizcilik
sanayisinin gelece¤ini konuﬂtu¤umuz Bayar, markalaﬂman›n önemine iﬂaret
etti. Örne¤ini yine YoncaOnuk Tersanesi üzerinden
vererek, kompozit tekneler
konusunda bir dünya markas› yaratt›¤›m›z›, di¤er
alanlarda da bunu yapmam›z gerekti¤ini, bu markalaﬂma sürecinde de ﬂu anda bile fazla oldu¤unu de¤erlendirdi¤i askeri platformlar üreten tersane say›s›n›n mecburen azalaca¤›n› belirtti.
Türkiye aç›s›nda fuar›n ana
konusu olan Katar Korveti
ile ilgili görüﬂlerini de ald›¤›m›z
Bayar,
Katar
Korveti’ni, Kale-Baykar ortakl›¤› taraf›ndan geliﬂtirilen Bayraktar mini insans›z
hava arac› (‹HA) ve Yonca-

Onuk Tersanesi’nin ONUK
MRTP sat›ﬂlar› sonras›nda,
Türkiye’nin Katar’a yapt›¤›
savunma ihracatlar›n› taçland›racak bir f›rsat olarak
gördüklerinin alt›n› çizdi.
Bu projede, Türkiye’nin kan›tlanm›ﬂ bir sistemden
uyarlanan bir platformu
teklif etti¤ini de hat›rlatan
Bayar, bir sistemin Türk Silahl› Kuvvetleri hizmetine
girerek kan›tlanm›ﬂ sistem
kimli¤ini kazanmas›n›n, o
sistemin ihracat potansiyelini artt›rd›¤›na dikkat çekti. Bayar, M‹LGEM ile yaﬂad›¤›m›z bu süreci, ileride
ATAK helikopteri ve ALTAY
tank› ile yaﬂayaca¤›m›za
dair beklenti ve inanc›n› da
özellikle vurgulad›.
Di¤er gemi projeleri ve son
günlerde gündemi meﬂgul
eden Türkiye’nin uçak gemisi al›m›na iliﬂkin haberleri de sordu¤umuz Bayar,
TF-2000 projesinde iki kritik alt sistemin, radar ve füze sistemleri oldu¤unu be-

lirtti ve radar ile ilgili olarak ASELSAN liderli¤indeki
bir konsorsiyuma, bir ArGe projesi kapsam›nda Çok
Amaçl› Faz Dizinli Radar
(ÇAFRAD) geliﬂtirilmesi
için görev verildi¤ini hat›rlatt›. Bayar, radar›n belirgin hale gelmesi ve yabanc›
menﬂeli olacak füze sisteminin belirlenmesi ile geminin tasar›m›na baﬂlanabilece¤ini belirtti. Havuzlu
Ç›karma Gemisi (LPD) projesinde ise çal›ﬂmalar›n devam etti¤ini, proje ile ilgili
karar› bu senenin ikinci yar›s›nda almay› hedeflediklerini söyledi. Bayar, son
günlerde gündemi meﬂgul
eden Türkiye’nin uçak gemisi al›m›na iliﬂkin olarak
da SSM nezdinde bir çal›ﬂmalar› ya da kendilerine
ulaﬂan bir bilgi olmad›¤›n›,
bu haberlerin, muhtemelen
uçak gemisi ile LPD’nin kar›ﬂt›r›lm›ﬂ olmas›ndan kaynaklanabilece¤ini sözlerine
ekledi.
www.milscint.com
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RMK Marine, STM, ASELSAN ve HAVELSAN,
Güçlerini Katar Korveti ‹çin
Birleﬂtirdi

atar’›n korvet s›n›f›ndaki
4 adet muharip gemi ihtiyac›na çözüm olarak, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi firmalar›nca güç
birli¤i oluﬂturularak teklif
edilen Katar Korveti, kuﬂkusuz Türkiye aç›s›ndan
DIMDEX’in y›ld›z›yd›. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM)’n›n stand›nda detayl›
olarak tan›t›lan Katar Korveti hakk›nda, bu güç birli¤i
içerisinde yer alan STM firmas›n›n Deniz Projeleri Direktörlü¤ü’nde Lider Sistem Mühendisi olarak görev
yapan Enver Küçükerman’dan ayr›nt›l› bilgi ald›k.
Projenin tarihçesini özetleyen Küçükerman, 2010 y›l›nda sunulan ilk teknik teklifin,
yap›lan de¤erlendirme neticesinde k›sa listeye al›nd›¤›n›,
2011 y›l›n›n Aral›k ay›nda ö¤rendiklerini anlatt›. Bu geliﬂme
üzerine, Katar makamlar› taraf›ndan revize edilmiﬂ teknik
isterlerin gönderildi¤ini ve revize teknik çözümün ve proje
bütçesine dair ticari hususlar›n iletilmesinin istendi¤ini belirtti. Küçükerman, Katar makamlar›na
18 Nisan tarihinde
RMK Marine ana
yüklenicili¤inde sunulacak güncellenen teknik çözüm ve ticari teklifin ise RMK Marine,
STM, ASELSAN ve
HAVELSAN firmalar›n›n oluﬂturdu¤u güç birli¤i taraf›ndan haz›rland›¤›n› ifade etti.
Katar’daki ihalede dünya devleri ile yar›ﬂan
Katar Korveti ekibini, zorlu bir süreç bekliyor. Küçükerman, projenin teklife ça¤r› doküman› incelendi¤inde, baz›
alt sistemlerin tek tek s›raland›¤›n›n görüldü¤ünü, bunlar›n
bir k›sm›n›n, yurt içi projelerde kullan›lan sistemlerden
farkl›l›klar taﬂ›d›¤›n› belirtti. Müﬂteri ihtiyaçlar›n› dikkate
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alman›n önemli oldu¤unu vurgulayan Küçükerman, Türkiye’de üretilmekte olan sistemlerin de alternatif olarak önerilece¤ini belirtti.
Küçükerman, askeri gemi al›mlar›nda; müﬂterinin harekât
ihtiyaçlar›na ve harekât›n icra edilece¤i co¤rafi bölge ve iklim koﬂullar›na ba¤l› olarak, müﬂteriye özel çözümlerin
daima talep edilebildi¤ini ve netice itibari ile her ülke donanmas›n›n kendine özgü çözümler talep etti¤ini vurgulad›. Katar’›n, su üstü ve hava hedeflerine karﬂ› kullan›labilecek bir korvet ihtiyac› ortaya koydu¤unu belirten
Küçükerman, teknik ﬂartnamede “dizel veya elektrik kombinasyonu” içeren bir ana tahrik sisteminin
(Combination of Diesel or Electric / CODOE)
talep edildi¤ini anlatt›. ‹spanya ve Hollanda’n›n karakol gemilerinde de kullan›lan
CODOE türü sistemin avantaj›, geminin elektrik motorlar›n› kullanarak düﬂük süratlerde daha
uzun süre denizde kalabilmesi ve ana makinalar›n daha
k›sa
süreler
kullan›lmalar› nedeniyle, bak›m periyotlar›n›n uzayabilwww.milscint.com

AD‹K DIMDEX’te LCT, LST
ve OPV Çözümlerini Tan›tt›
IMDEX’e ilk defa kat›lan
ANADOLU Tersanesi
(AD‹K), LCT, LST ve OPV /
Hücumbot tasar›mlar›n› Katar ve bölge ülkelerine tan›tt›. Fuarda ürünlerinin büyük ilgi gördü¤ünü anlatan
firma yetkilileri Amiral (E)
Metin Poyrazlar ve Olcay
Tüter, fuarda görüﬂtükleri
Umman Deniz Kuvvetlerine
önümüzdeki dönemde bir
sunum yapacaklar›n› belirttiler. AD‹K stand›nda görüﬂtü¤ümüz yetkililer, ayn› zamanda mevcut programlar›
ile ilgili bilgilendirme de
yapt›lar. Hâlihaz›rda dünya
bahriyelerinde s›n›f›n›n en
h›zl›s› olan Süratli Amfibi
Gemi (LCT) projesinde ilk
gemi olan TCG Ç-151’in
Türk Deniz Kuvvetlerinde
göreve baﬂlad›¤›n›, 2. ve 3.
geminin seyir tecrübelerinin tamamland›¤›n›, 4. geminin tecrübelerinin devam
etti¤ini, projenin son gemileri olan 7. ve 8. gemilerin
teslimat takvimine uygun
olarak A¤ustos 2012 sonuna
kadar tesliminin planland›¤›n› belirttiler.
Geçti¤imiz y›l›n Haziran
ay›nda sözleﬂmesi imzalanan LST projesinde ise Hazine Müsteﬂarl›¤›na sa¤la-
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mesi ve bu sayede bak›m maliyetlerin azalt›lmas› olarak
belirtiliyor.
Sensör ve silah sistemleri aç›s›ndan incelendi¤inde, Katar
Korveti’nin sergilenen maketinde; SMART-S 3 boyutlu radar ve THALES Mirador elektro-optik sistemi (alternatif
olarak ASELFLIR öneriliyor), may›n tespiti için yüksek frekansl› sonar, Exocet MM-40 Blok 3 güdümlü mermiler,
MICA sat›htan havaya füzeler, RAM yak›n hava savunma
sistemi, 76 mm top ve Rheinmetall MASS chaff karﬂ› tedbir
sistemi görülüyor. Bu sistemlerden bir bölümü M‹LGEM’de
de bulunmakla birlikte, farkl› sistemler de Katar’›n listesinde bulunuyor.
Türkiye’nin, Katar Korveti çözümünde vurgulad›¤› önemli
bir parametre de ömür devri maliyetleri. Gemilerin, sürekli bak›m deste¤inin yan› s›ra yar› ömür modernizasyonu ve
üretimden kalkm›ﬂ, art›k desteklenmeyen bileﬂenlerin yenilenmesine (obsolescence management) de ihtiyaç duyaca¤›n› hat›rlatan Küçükerman, Katar Korveti çözümünde;
halen ülkemizde yürütülmekte olan M‹LGEM korveti projesi baﬂta olmak üzere di¤er askeri gemi inﬂa projelerinde
edinilen tecrübelerden de faydalan›ld›¤›n›n alt›n› çizdi. Askeri gemi inﬂa projelerinde, SSM’nin att›¤› önemli ad›mlar
ile Türkiye’nin kendi askeri gemi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan öte, ihracat yapabilecek birikime de sahip oldu¤unu
belirtti.
Fuar boyunca, SSM’nin de tan›t›m›na önemli ölçüde destek
verdi¤i Katar Korveti, gerek teknik özellikleri gerekse de
sundu¤u anahtar teslim çözüm ile iddial› oldu¤unu tüm kat›l›mc›lara gösterdi. ‹lerleyen süreçte konuyla ilgili güzel
haberleri sizlerle paylaﬂabilmek dile¤iyle…

nacak kredi ile ilgili görüﬂmeler halen devam ediyor.
Bu s›rada çal›ﬂmalar›na ara
vermeyen AD‹K, geminin 3
boyutlu çizimlerine de baﬂlam›ﬂ durumda. Hazine
Müsteﬂarl›¤›na sa¤lanacak
Kredi konusu çözülür çözülmez inﬂa çal›ﬂmalar›na
baﬂlayabileceklerini söyleyen yetkililer, inﬂa çal›ﬂmalar› baﬂlad›ktan 44 ay sonra
ilk gemiyi teslim edebileceklerini belirttiler.
Tan›t›lan bir baﬂka ürün tasar›m› da OPV / Hücumbot
oldu. Mevcut tasar›mda
600 -700 ton civar›nda deplasmana sahip olan bot, fuarda sergilenen maketinde
76 mm ve 40 mm toplarla,
güdümlü mermilerle ve
2 adet STAMP ile donat›lm›ﬂt›. De¤iﬂik ana tahrik
sistemi seçenekleri ile sunulan gemi, 2 dizel, 4 dizel
ya da 2 dizel ve 1 gaz türbininden güç alabilecek ﬂekilde teçhiz edilebiliyor.
Böylece 20 ila 36 knot
(37 ila 67 km/sa) aras›nda
sürate ulaﬂabilen geminin
havuz testleri ‹TÜ’de gerçekleﬂtirilmiﬂ. Bot, özel baﬂ
dizayn› sayesinde, deniz
durumu 5’te de kesintisiz
görev yapabilecek.
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LCT Teknik Özellikler
Tam Yüklü Deplasman:
Sürat (Tam yük deplasman›nda):
Sürat (Boﬂ yük deplasman›nda):
Taﬂ›ma kapasitesi (Azami):
Draft (Tam Yük Deplasman›nda):
Seyir Sias›:

1156 ton
18,5 knot
20 knot
410 m2 güverte alan›nda 420 ton
Baﬂ: 0,96 m / K›ç: 2,23 m
2000 mil
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da da üretilebiliyor. Hücumbot modeli ARES 150 FAMB
(Fast Attack Missile Craft) ise
251 ton deplasmana ve yaklaﬂ›k 79 km/sa (43 knot) azami sürate sahip. Silah donan›m› SOF modelinden daha
a¤›r olan FAMB, ek olarak k›ç
taraf›nda iki adet dörderli sat›htan sat›ha güdümlü mermi
lançeri, 1 adet denizalt› savunma harbi roket lançeri ya
da 4 adet torpido taﬂ›yabiliyor. ARES yetkileri, art›k bu
boyuttaki teknelerin neredeyse bir korvetin
silah donan›m›n› taﬂ›yabilecek kapasiteye
ulaﬂt›¤›n›, bunun yan›nda yüksek sürat yeteneklerini koruyabildiklerini
vurguluyorlar.
Ailenin son üyesi, aç›k deniz
karakol botu ARES 150
Hercules, 245 ton deplasmana ve yaklaﬂ›k 74 km/sa (40
knot) azami sürate sahip.
Hercules, 2250 mil (4167 km)
seyir sias› ile dikkat çekiyor.
ARES 150 modellerinin taﬂ›d›¤› silahlardan stabilize top
ve tüfeklerin ve stabilize hafif
füze lançerlerin, ASELSAN
taraf›ndan tasarlanan ve üretilen modeller olmas› dikkat
çekiyor. ARES yetkilileri,
ARES 150 modellerinin geliﬂtirilmesinin tamamen ARES
Ar-Ge ekibinin, ARES mühendislerinin iﬂi oldu¤unu

©

RES Tersanesi, DIMDEX’de
yeni modelleri ile müﬂterilerinin karﬂ›s›na ç›kt›. Yaklaﬂ›k 1,5 y›ld›r üzerinde çal›ﬂt›klar› ARES 150 platformunu
3 farkl› modeli ile tan›tan tersane, bu platform için fuar
öncesinden baﬂlatt›¤› ba¤lant›lar› daha da ileri götürmeyi
amaçlad›. Ayn› zamanda yeni
bir ambulans teknenin de tan›t›m›n› yapt›.
ARES 150 ürün ailesi, 46 m
uzunlu¤unda, alüminyum
alaﬂ›m› bir gövde üzerine inﬂa edilmiﬂ. Özel kuvvetler
destek gemisi ARES 150 SOF
(Special Operations Forces
Support Ship) konfigürasyonunda, 248 ton deplasmana
ve yaklaﬂ›k 83 km/sa (45 knot)
azami sürate sahip olan tekne,
kendi mürettebat› da dahil olmak üzere 42 kiﬂi taﬂ›yabiliyor.
ARES 150 SOF, burun k›sm›nda 30 ya da 40 mm stabilize
top, güverte k›sm›nda ise her
biri 8 adet hafif, çok rollü füze
taﬂ›yan iki adet stabilize lançer, 2 adet sat›htan havaya
füze lançeri ve 2 adet 12,7
mm stabilize silah ile donat›labiliyor. K›ç taraf›nda bir de
helikopter pisti bulunan
ARES 150 SOF’un, firma broﬂüründe T-129 ATAK helikopteri taﬂ›rken resmedildi¤i de
dikkat çekti. Tekne, iki adet
yüksek süratli önleme botu
taﬂ›yacak bir konfigürasyon-
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ARES’in Yeni Modelleri
DIMDEX’te Görücüye Ç›kt›

vurguluyorlar.
Yetkililerin vurgulad›klar› bir baﬂka konu ise
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda
kulland›klar› bilgisayar modellerinin ve hesaplamalar›n›n do¤rulu¤u.
ARES’in bir baﬂka yeni modeli de çok sert deniz ﬂartlar›nda görev yapabilen, 12 tane sedye taﬂ›yabilen, 2 tane
yo¤un bak›m ünitesi bulunan, gerekti¤inde 150 kiﬂiyi

tahliye edebilen, 23 m uzunlu¤unda, katamaran bir ambulans gemi olan ARES 75
Ambulance. Gemi, baﬂtan
kumsala yaklaﬂ›p yaral› ya da
insan alabildi¤i gibi, k›ç taraftaki rampas›yla da indirme ve bindirme yapabiliyor.
Geminin helikoptere hasta aktarabilmesi için
de özel bir düzenek
öngörülmüﬂ.
ARES’in ön
hesaplar›na
göre gemi
83 km/sa
(45 knot) azami sürate ulaﬂabiliyor. ARES
yetkilileri, bölgede bu gemiye
talep oldu¤unu da belirttiler.
Fuarda tan›tt›¤› yeni modellerin yan› s›ra mevcut projelerinde de güzel geliﬂmeler oldu¤unun alt›n› çizen ARES
yetkilileri, Körfez ve Afrika ülkelerindeki potansiyel müﬂterileri ile temaslar›na devam
ediyorlar.

34

©
MSI Dergisi

MSI Dergisi - Nisan 2012

www.milscint.com

DIMDEX 2012 ÖZEL

ASELSAN,
DIMDEX’te
Yeni Mayalar
Çald›
ölgede ihracat çal›ﬂmalar›n› yo¤un olarak sürdüren ASELSAN, y›llar önce
STAMP ve STOP kavramlar›n› ortaya att›ktan ve bunlar›
önceki DIMDEX’ler de dâhil
olmak üzere çeﬂitli fuarlarda
sergiledikten sonra kazand›¤› baﬂar›lar› tekrarlamak
için, kendi deyimiyle “yeni
mayalar” çal›yor. DIMDEX’te
ASELSAN’›n da gündeminin
birinci maddesinde, kuﬂkusuz Katar Deniz Kuvvetleri
için üzerinde çal›ﬂt›klar› Katar Korveti projesi vard›. Baﬂta
M‹LGEM projesi olmak üzere, bugüne kadar yapt›¤› deniz sistemlerine yönelik savaﬂ sistemi tasar›mc›s› ve entegratörü
olarak projelerde kazand›¤› tecrübe ile her platforma her sistemi entegre edebilece¤i konusunda kendini ispatlayan
ASELSAN, Katar Korveti için en iyi çözümü sundu¤unu belirtiyor. Projede, Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› deste¤inin yan› s›ra RMK Marine, STM ve HAVELSAN ile iﬂ birli¤inin güç verdi¤inin alt›n› çizen ASELSAN yetkilileri, ayn› zamanda konu ile
olabilecek her türlü geliﬂmeye karﬂ› alternatif planlar›n› da
haz›rl›yor. ASELSAN, Katar’›n seçimi ne olursa olsun, özellikle haberleﬂme, ataletsel seyrüsefer sistemi ve STAMP / STOP
gibi çözümleri ile alt sistem tedarikçisi rolünü oynama ﬂans›n› yüksek görüyor.
ASELSAN’›n DIMDEX gündeminin ikinci s›ras›nda ise geniﬂ
ürün yelpazesinde yer alan alt sistemler vard›. Potansiyel
müﬂterilerine hâlihaz›rda elektro-optik, elektronik harp ve silah sistemleri sunabilen ASELSAN, dünyada di¤er savunma
firmalar›nda pek görülmeyen bu geniﬂ ürün yelpazesine, yak›n
zamanda su alt› akustik sistemlerini de eklemiﬂ durumda. Denizalt›lar için torpido tehdidine karﬂ› geliﬂtirdikleri akustik aldat›c› sistem DAKA’n›n Ay, Preveze ve Gür s›n›f› denizalt›lara
entegrasyonu için çal›ﬂmalar›n› sürdüren firma, benzer iﬂlevi
su üstü platformlarda yerine getiren HIZIR’›n da fabrika kabul
testlerine baﬂlad›. Henüz bu konuda al›nm›ﬂ resmi bir karar
olmasa da ASELSAN, HIZIR’› ikinci M‹LGEM gemisi
BÜYÜKADA (F-512)’ya yetiﬂtirmeyi ve HIZIR çözümünün
M‹LGEM için seçilmesi durumunda bir gecikme yaﬂanmama©

MSI Dergisi

B

36

©
MSI Dergisi

MSI Dergisi - Nisan 2012

s›n› hedefliyor. ASELSAN deniz platformlar›na yönelik radar
çal›ﬂmalar›na da devam ediyor. Çok Maksatl› Faz Dizinli Radar
(ÇAFRAD), SERDAR sahil gözetleme radar› ve ALPER düﬂük
tespit edilme olas›l›kl› gemi radar› projeleri ile iddial› olan
ASELSAN, ayn› zamanda bünyesinde yer alan tüm gruplarla
deniz sistemlerine yönelik çal›ﬂmalar yapt›¤›n› da göstermiﬂ
oldu.
Fuarda kendisinden bilgi ald›¤›m›z ASELSAN Genel Müdür Yard›mc›s› ve Savunma Sistem Teknolojileri Grup Baﬂkan› Fuat
Akçayöz’ün vurgulad›¤› bir baﬂka konu da yukar›da s›ralanan
çal›ﬂmalarla eriﬂilen teknolojik derinlik oldu. Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar’›n da s›kl›kla dile getirdi¤i bu konu,
herhangi bir ihracat k›s›tlamas› olmaks›z›n savunma sistemleri ihraç edebilmenin de temel ﬂart›n› oluﬂturuyor. ASELSAN,
geliﬂtirdi¤i ürün yelpazesi ile Türkiye’nin geliﬂtirdi¤i ve ihraç etmeyi hedefledi¤i deniz platformlar›n›n alg›lay›c›, haberleﬂme,
seyrüsefer, komuta kontrol ve silah sistemlerini sa¤layabilece¤ini, yerli ve yabanc› herkese göstermeye devam ediyor.
ASELSAN–Yonca-Onuk Tersanesi iﬂ birli¤inin meyveleri da fuar gündeminin bir di¤er önemli konusuydu. ASELSAN,
Yonca-Onuk’un Katar’a teslim edece¤i Kaan 34 s›n›f›
ONUK MRTP34’lere 30 mm toplu STOP sa¤layacak. Bu kalibrede bir top, STOP sisteminde ilk defa kullan›lacak. Bu geliﬂme, dikkatleri bir sonraki do¤al geliﬂim ad›m› olan 40 mm top
entegrasyonu konusuna çevirmiﬂ durumda. Hava savunma iﬂlevini de gündeme getirebilecek bu geliﬂme ile STAMP / STOP
ürün ailesine yeni bir üye daha dahil edilmiﬂ olacak. Ailenin
daha küçük kalibre üyeleri için ASELSAN, kara sistemleri için
geliﬂtirdi¤i SARP’›n deniz koﬂullar›na uyarlanm›ﬂ sürümü
üzerinde de çal›ﬂ›yor. STAMP’›n 12,7 mm sürümünden daha
hafif olmas› beklenen sistemin, insans›z su üstü arac› gibi uygulamalar›n›n da gündeme gelebilece¤i de¤erlendiriliyor.
STAMP / STOP cephesinde yaﬂanan olumlu geliﬂmelerin yan›nda çözüme kavuﬂturulmay› bekleyen konular da yok de¤il.
ASELSAN, fuarda yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, STAMP / STOP ihracatlar›nda, sisteme konulan silah›n yurt d›ﬂ›ndan al›nmas›
nedeni ile karﬂ›laﬂt›klar› güçlükleri dile getirdi. Türkiye’nin
namlulu silah tasar›m› ve üretiminde bir numaral› kuruluﬂu
olan MKEK’in, yürütmekte oldu¤u projelerden de alaca¤› güçle,
12,7 mm’den 40 mm’ye kadar milli silah ürün ailemizi geliﬂtirmesi konusundaki beklentiler ve MKEK’e bu konuda duyulan
www.milscint.com
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güven, ASELSAN yetkilileri taraf›ndan özellikle vurguland›.
ASELSAN–Yonca-Onuk iﬂ birli¤ini sonucu ortaya ç›kan ve dünya savunma sanayinde bir eﬂi olmayan ASELSAN Korsanl›kla
Mücadele Sistemi KORKUT konsepti de fuar boyunca tan›t›lan
çözümler aras›nda yer ald›. Bu konuda bir tan›t›m CD’si de fuar boyunca hem ASELSAN hem de Yonca-Onuk stantlar›nda
da¤›t›ld›. Konsept özet olarak; GÖZETLEY‹C‹ ad› verilen ve korunacak platformlara konulacak bir konteyner içinde yer alan
komuta kontrol, alg›lama ve haberleﬂme sistemlerinden ve
bir sorun oldu¤unda h›zl› bir ﬂekilde müdahalede bulunacak

ve Kangal olarak adland›r›lan, ASELSAN’›n COMBAT silah ve
sensör kontrol sistemi ile teçhiz edilmiﬂ ONUK MRTP ani müdahale botlar›ndan oluﬂuyor. Konseptin önceki sunumlar›na
ek olarak, Katar’da ONUK MRTP botlar›n›n denizde ikmalini
sa¤layacak yard›mc› gemilerin de konsepte dâhil edildi¤ini
ö¤rendik.
ASELSAN, DIMDEX’ten, yapt›¤› çal›ﬂmalarla do¤ru bir
yolda oldu¤unun bir kez daha teyidini alarak ve gelecekte
sözleﬂmeye dönüﬂecek ad›mlar att›¤›ndan emin bir ﬂekilde
ayr›ld›.

B‹TES,
Orta Do¤u’da
‹ﬂ Birli¤ine
‹mza Att›
avunma sanayimizin dinamik
firmalar›ndan
B‹TES Savunma, Havac›l›k
ve
Uzay
Teknolojileri
(B‹TES), ilk kez kat›ld›¤›
DIMDEX’te, baﬂar›l› tan›t›m
ve iﬂ ba¤lant›s› faaliyetlerinde bulunarak fuardan memnun ayr›lan firmalar›m›zdan
birisi oldu. Fuara ciddi bir
haz›rl›k dönemi geçirerek
kat›lan B‹TES, fuar öncesinde 500 civar›nda davetiye
göndererek çeﬂitli heyet ve
firmalar› stand›na davet etti.
Stand›nda Arapça broﬂürlere
de yer veren B‹TES, fuara
gelen di¤er ziyaretçilerden
de yo¤un ilgi gördü. B‹TES’in
stand›n› ziyaret edenler aras›nda Katar Deniz Kuvvetleri
2. Komutan›, Özel Kuvvetler
Komutan› ve Kara Kuvvetleri
Komutan› da yer ald›. Ayr›ca
Suudi Arabistan, Umman,
Ürdün, Birleﬂik Arap Emirlikleri ve çok say›da Körfez
ve Orta Do¤u ülkesinden ge-

www.savunmahaber.com
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len profesyonel ziyaretçilere
de B‹TES’in ürünleri tan›t›ld›.
B‹TES fuarda; bilgisayar tabanl› e¤itim sistemleri, sanal
bak›m e¤itim sistemleri, simülasyon çözümleri ve entegre lojistik destek kapsam›nda “Filo Yönetim Sistemi” çözümünü sergiledi.
Özellikle kurumlar›n sahip
oldu¤u araç filolar›n›n ömür
devri lojistik ve personel yönetimini gerçekleﬂtirebilen,
araçlar›n görev planlamalar›n› yapabilen Filo Yönetim
Sistemi, kara, deniz, hava,

sahil ve s›n›r güvenli¤i ve sivil alanlarda kullan›labilirlik
özelli¤i ile fuar süresince en
çok ilgi gören ürünler aras›nda yer ald›. Filo Yönetim
Bilgi Sistemi’nin yan› s›ra
B‹TES’in görev planlama ve
debriefing sistemi çözümleri
de Orta Do¤u, Afrika ve Asya
bölgesinde ilk kez tan›t›ld›.
Bölgede, Umman merkezli
Ramooz Grubu ile stratejik iﬂ
birli¤i anlaﬂmas› imzalayan
B‹TES, on y›ldan uzun bir süredir geliﬂtirdi¤i yeteneklerini ve çözümlerini, bölge ül-

kelerinin kullan›m›na sunmaya haz›rlan›yor. Bu konudaki giriﬂimlerini planl›, profesyonel ve yenilikçi yaklaﬂ›mlarla ele alan firma, ‹nternet sitesinin, tam içerikli
Arapça sürümünü haz›rlad›.
Sosyal medyada da aktif olan
B‹TES, Facebook, LinkedIn
ve Wikipedia sayfalar› ve
Twitter hesab› ile potansiyel
müﬂterilerine her kanaldan
ulaﬂabilecek hale geldi. Çal›ﬂmalar›nda h›z kesmeyen
B‹TES, Malezya’daki DSA
2012 fuar›na da kat›lacak.
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C Tech, DIMDEX’te Tüm
Yeteneklerini Sergiledi
odelleme, simülasyon, uydu haberleﬂmesi, video yay›n›,
bilgisayar a¤lar›, bunlar›n güvenli¤i ve siber savunma konular›nda çözümler üreten C Tech Biliﬂim Teknolojileri A.ﬁ. (C
Tech), DIMDEX’te tüm yeteneklerini sergileme f›rsat› buldu.
Firman›n özellikle üzerinde durdu¤u ürünleri, deniz uygulamalar›na yönelik X bant uydu haberleﬂme modemi, radar simülatörü, hava savunma simülasyonu ve IP (Internet Protocol
/ ‹nternet protokolü) trafik analizi oldu. Karargâh ve liman gibi merkezlerden uzakta göreve giden deniz platformlar›n›n
uydu üzerinden haberleﬂmesi için tasarlanan C Tech X bant
uydu haberleﬂme modemi, geniﬂ bantl› haberleﬂmenin frekans atlamal› olarak yap›labilmesini sa¤l›yor. Radar simülatörü konusunda da iddial› olan C Tech, rakiplerinin matematiksel modellere dayanan ürünlerinin aksine, elektromanyetik
dalgan›n yay›l›m›n› bilgisayar ortam›nda simüle eden fiziksel
modele dayanan bir simülatörü müﬂterilerine sunuyor. Radar
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uzla s›n›f› botlar›n zaman›nda teslimat›yla ad›ndan söz ettiren DEARSAN,
DIMDEX esnas›nda, Pakistan
ile römorkör inﬂas›n› içeren
bir anlaﬂma imzalayarak
öne ç›kt›. Özellikle liman içi
kullan›ma yönelik römorkörlerin Pakistan ile birlikte
inﬂas›n› kapsayan anlaﬂma,
daha önce AB ülkelerine ve
Birleﬂik Arap Emirlikleri’ne
römorkör sat›ﬂ› gerçekleﬂtiren DEARSAN’›n bu alandaki
konumunu daha da güçlendiren bir geliﬂme oldu. Fuar
esnas›nda görüﬂtü¤ümüz
DEARSAN yetkilileri, yeni
tasar›m küçük ve orta boy
römorkörlerin inﬂas›n› kapsayan anlaﬂma uyar›nca, tasar›m›n ve malzeme yöneti-

T
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minin DEARSAN üzerinde
olmas›n›n; gemilerin ise Pakistan’›n Karaçi ﬂehrinde inﬂa edilmesi öngörüldü¤ünü
belirttiler. DEARSAN, Pakistan’la yapt›¤› bu anlaﬂmay›
bir baﬂlang›ç projesi olarak
görüyor ve çal›ﬂmalar›n›n
Tuzla s›n›f› ya da benzeri karakol gemileri ile devam etmesini bekliyor.
DEARSAN’›n sancak gemisi
Tuzla s›n›f› karakol botlar›
ise DIMDEX’te yeni silah
yükleri ile müﬂterilerinin
karﬂ›s›na ç›kt›. Tuzla s›n›f›n›n, Türk Deniz Kuvvetleri
sürümünün herkes taraf›ndan art›k çok iyi bilinen
konfigürasyonu d›ﬂ›nda,
farkl› konfigürasyonlar› da
destekleyebilece¤ini gös-
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DEARSAN Yeni Pazarlara
Aç›lmaya Haz›r
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simülatörü için C Tech’in getirdi¤i çözüm, daha gerçekçi benzetim yap›labilmesine olanak sa¤l›yor. C Tech, benzer ﬂekilde,
hava savunma simülasyonlar›n›n da pazarda iddial› bir konumda oldu¤unun alt›n› çiziyor. Firma, siber savunma baﬂl›¤›
alt›nda tan›tt›¤› IP trafik analiz ürününü de fuar kat›l›mc›lar›n›n dikkatine sundu. Katar’›n stratejik olarak hedefledikleri
ülkelerden birisi oldu¤unu belirten C Tech yetkilileri, henüz
bir ihracat gerçekleﬂtirmedikleri bölgede temaslar›na devam
ediyorlar. Bu süreçte, müstakil ürünlerini tek baﬂ›na pazarlayan firma, modem gibi bir ana sistemin parças› konumundaki
ürünlerinde ise ana yüklenicilerle birlikte hareket ediyor.

termek isteyen DEARSAN,
geminin boyutlar›n› ve tonaj›n› de¤iﬂtirmeden, silah
ve alg›lay›c› donan›mlar›nda de¤iﬂiklikler yapt›¤› bu
konfigürasyonun maketini
sergiledi. DEARSAN yetkilileri, yap›lan de¤iﬂiklikleri,
yaklaﬂ›k 200 adet hava hedefini kontrol edebilen bir
radar›n ve sat›htan sat›ha
ve sat›htan havaya güdümlü füzelerin eklenmesi olarak özetliyor. Firma yetkilileri, bu eklentilerin geminin mukavemetine ve stabilizasyonuna olumsuz hiçbir etkisinin bulunmad›¤›n›,
bu konuda gerekli hesaplamalar›n tamamlanm›ﬂ oldu¤unu özellikle vurgulad›lar.

DIMDEX’de maketi sergilenen bir di¤er yeni ürün de
DEARSAN’›n sivil bir kullan›c› için geliﬂtirdi¤i, 14 m
boyunda, yaklaﬂ›k 20 ton
deplasmana sahip alüminyum bir bottu. 74 km/sa
(40 knot) civar›nda sürate
sahip tekne, su jeti ile itki
sa¤l›yor. Bu botun de¤iﬂik
sürümleri üzerinde çal›ﬂan
DEARSAN, bota STAMP gibi silah sistemlerinin entegre edilebilece¤ini belirtiyor. Harp gemisi temini,
kontrat haz›rl›¤›, ﬂartname
haz›rl›¤› ve sözleﬂme süreçlerinin uzun sürebilece¤inin bilincinde olan
DEARSAN, sab›rl› çal›ﬂmalar›n› DIMDEX’te yapt›¤› temaslarla sürdürdü.

www.milscint.com
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ETC-IS Katar’dan Memnun Ayr›ld›
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latörünü de fuarda sergileyen ETC-IS, Umman’dan gelen temsilcilerle de görüﬂme
imkân› buldu. ETC-IS’nin
Türkiye’deki faaliyetleri hakk›nda da bilgi alma f›rsat›
buldu¤umuz Onuﬂ, ABD’li
ortaklar› için, uçuﬂ simülatörü ve geliﬂmiﬂ afet yönetim

©

BD’nin ETC Corporate firmas›n›n Türkiye
aya¤› olan, ODTÜ Teknokent’te yerleﬂik ETC Turkey
ve kardeﬂ firmas› ETC-IS,
Katar’dan memnun ayr›lan
firmalar aras›nda yer ald›.
Katar Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duydu¤u uçuﬂ fizyolojisi e¤itim merkezinin kurulmas› projesini alabilmek için
2 senedir çal›ﬂmalar›n› sürdüren ETC-IS, fuar boyunca
Katar Hava Kuvvetleri Komutan Yard›mc›s› ve üst düzey yetkilileri taraf›ndan ziyaret edildi. Temaslar›n›n
baﬂar›l› geçti¤ini belirten
ETC-IS Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hüsnü Onuﬂ, projenin
ayr›nt›lar›n› görüﬂmek üzere
Nisan ay› içinde tekrar Katar’a davet edildiklerini belirtti. Bir di¤er ürünü olan
geliﬂmiﬂ afet yönetim simü-

A

simülatörüne yaz›l›m geliﬂtirdiklerini anlatt›. Onuﬂ,
özellikle ABD Hava Kuvvetlerine sat›lan ve dünyan›n en
modern savaﬂ uça¤› simülatörü oldu¤unu belirtti¤i
ATFS-400 simülatörüne yaz›l›m tasarlad›klar›n›, bu çal›ﬂman›n bir offset kapsam›nda

olmad›¤›n› da vurgulad›. Türk
Hava Kuvvetlerinin Eskiﬂehir’de bulunan uçuﬂ e¤itim
merkezinin
sistemlerini
1980’li y›llarda kendilerinin
sa¤lad›¤›n›, 2 sene önce de
buradaki oryantasyon bozuklu¤u simülatörünü ETC’nin
GYROLAB GL-1500 ürünü ile
yenilediklerini belirten Onuﬂ,
merkezin genelinin yenilenmesi için Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›n›n açt›¤› ihaleye de
talip olduklar›n› söyledi.
Fuar›n geneli ile ilgili görüﬂlerini de ald›¤›m›z Onuﬂ, her
ne kadar Katar’da verimli temaslarda bulunmuﬂ olsalar
da bunlar›n kendi kiﬂisel çabalar› ile gerçekleﬂti¤ini, fuar
organizasyonu anlam›nda
ciddi eksiklikler gördü¤ünü
belirtti.

GATE Elektronik, Katar’da Sa¤lam Temeller At›yor
atar’da yo¤un çal›ﬂmalar›
olan firmalar›m›zdan birisi de GATE Elektronik’ti. Fuarda Milli Otonom Su Alt› Arac› (Autonomous Underwater
Vehicle / AUV)’n›n yan› s›ra
elektronik kar›ﬂt›r›c› (jammer) çözümlerini de sergileyen GATE Elektronik, ayn› zamanda Katar’la uzun vadeli iﬂ
birliklerinin de temellerini att›. GATE Elektronik’in üzerinde 3 senedir çal›ﬂt›¤›, tamamen kendi tasar›m› olan Milli
AUV; may›n tespit, tan›ma ve
teﬂhis ile su alt› araﬂt›rmas› faaliyetlerini yerine getirebiliyor.
‹nsans›z su alt› araçlar› konusunda bir ürün ailesi oluﬂturan
GATE Elektronik, ayn› zamanda “iﬂ s›n›f›” olarak adland›rd›¤›
uzaktan kumandal› su alt› arac›ndan 3 adedini, Denizalt› Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) ve Kurtarma ve Yedekleme Gemisi (RATSHIP) projeleri kapsam›nda teslim edecek. Deplasman›
1 tona yaklaﬂan bu araçlar, denizin alt›nda bir iﬂçi gibi çal›ﬂarak, kaynak yapma, boru hatlar›n›n onar›m› gibi görevleri de
yerine getirebilecek. GATE Elektronik, su alt› araçlar›n›n yan›
s›ra onlar› suya indirip, sudan alacak bir vinç sistemi de geliﬂtirmiﬂ durumda. Bu vinçleri tek baﬂ›na pazarlayan firmalara
pek rastlanmad›¤›n› vurgulayan GATE Elektronik yetkilileri, bu
konuda kendilerine niﬂ bir pazar oluﬂturduklar›n› belirtiyorlar.
GATE Elektronik’in ilgi gören bir di¤er ürünü de kar›ﬂt›r›c› ailesi oldu. Hem küçük tip hem de konvoy tipi kar›ﬂt›r›c›lar› Katar’da yo¤un ilgi gören GATE Elektronik, denemeler için Katar
heyetlerini Türkiye’ye davet etti. GATE Elektronik, benzer konularda bölgede Suudi Arabistan ve Birleﬂik Arap Emirlikle©

MSI Dergisi

K

40

MSI Dergisi - Nisan 2012

ri’nde de faaliyet gösteriyor. Katar’›n ve di¤er bölge ülkelerinin
ilgisini çeken baﬂka bir ürün ise elektromanyetik silahlar oldu.
Fuarda GATE Elektronik taraf›ndan da¤›t›lan broﬂürlerde “Yüksek Güçlü Elektromanyetik Güvenlik Sistemi” olarak geçen
sistem, yüksek voltaj üreten bir Marx jeneratöründen ve antenden oluﬂuyor. Liman ve petrol ve gaz platformlar›n›n, tehdit
oluﬂturan küçük botlardan korunmas› amac›yla kullan›labilecek sistem için de Türkiye’ye heyetlerin davet edilmesi ve gösterimler yap›lmas› planlan›yor.
GATE Elektronik’i fuara kat›lan di¤er firmalardan ay›ran en
önemli geliﬂme ise firman›n Katar’da kal›c› iﬂ birliklerinin temellerini atmas› oldu. GATE Elektronik, Katar Bilim ve Teknoloji
Park› (Qatar Science & Technology Park) ad› alt›nda kurulan teknopark yap›lanmas› kapsam›nda, baz› firmalarla, özellikle s›n›r
güvenli¤ine yönelik iﬂ birlikleri üzerinde görüﬂmeler yap›yor. Bu
görüﬂmelerin olumlu sonuçlanmas› halinde GATE Elektronik’in
de bu teknoparkta EADS, ExxonMobil, GE, Microsoft, Shell ve
Total gibi ﬂirketlerin yan› s›ra yer almas› gündeme gelebilecek.
www.milscint.com
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lar›n› söyledi. Buna göre
HAVELSAN, ön analizlerini
yapacak, savaﬂ yönetim sistemini gemideki sistem ve
alg›lay›c›lara göre modifiye
edecek, bunlar› karaya konuﬂlu
test
sistemleri
(KKTS)’nde deneyecek, gemideki kurulumlara ve
testlere kat›lacak ve teslimata kadar olan süreçte
yer alacak.

min a¤ merkezli kavramlara
dayal› savaﬂ yönetim sistemlerine yöneldi¤inin fark›nda
olan HAVELSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Araﬂt›rma Merkez Komutanl›¤›
(ARMERKOM) ile birlikte,
ADVENT ad› verilen a¤ merkezli yeni nesil bir savaﬂ yönetim sistemi geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na da baﬂlam›ﬂ durumda. Tasar›m› tamamla-

GENES‹S projesinin son durumu ile ilgili de bilgi veren
Müldür, proje kapsam›nda
ilk 7 geminin proje takvimine
uygun olarak zaman›nda
teslim edildi¤ini, 8. geminin
de Temmuz ay› baﬂ›nda teslim edilece¤ini söyledi. Sekizinci gemiden baﬂlayacak
ﬂekilde, teslim edilen son 4
adet G s›n›f› f›rkateyne 3 boyutlu radar entegre edilerek
ilave kabiliyet de kazand›r›lm›ﬂ olacak. Dünyadaki e¤ili-

nan ADVENT, kodlamas›n›n
da tamamlanmas›n›n ard›ndan, ilk prototipi ile y›l›n son
çeyre¤inde, HAVELSAN’›n
Pendik’teki tesislerinde bulunan karaya konuﬂlu test
sisteminde denenecek.
Serdar Müldür ile yapt›¤›m›z
görüﬂmede, GENES‹S’in di¤er Oliver Hazard Perry s›n›f› f›rkateyn kullan›c›s› ülkelere ihrac›nda son durumu
da
sorduk.
Öncelikle,
HAVELSAN’›n GENES‹S’i ih-
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HAVELSAN, Gemi Savaﬂ Yönetim
Sistemlerinde Gelece¤e Bak›yor

©

IMDEX’te ziyaretçilerin,
özellikle de¤iﬂik ülkelerin deniz kuvvetlerinin üst
düzey yetkililerinin ilgi gösterdi¤i stantlardan birine ev
sahipli¤i yapan HAVELSAN,
M‹LGEM ve Katar Korveti ile
Gemi Entegre Savaﬂ ‹dare
Sistemi (GENES‹S) projeleri
kapsam›ndaki çal›ﬂmalar›
üzerinde durdu. GENES‹S ve
M‹LGEM projeleri ile gemi
savaﬂ yönetim sistemleri konusunda önemli tecrübe edinen ve bir mükemmeliyet
merkezi
haline
gelen
HAVELSAN, ayn› zamanda
bu konuda çal›ﬂan di¤er büyük firmalarla eﬂ zamanl›
olarak gelece¤e yönelik projeler üzerinde çal›ﬂ›yor.
Fuar s›ras›nda görüﬂtü¤ümüz HAVELSAN Deniz Savaﬂ
Sistemleri Grup Baﬂkan›
Doç. Dr. Serdar Müldür, Türkiye’nin M‹LGEM ile gösterdi¤i baﬂar›n›n, yurt d›ﬂ›nda
büyük yank› uyand›rd›¤›n›
belirtti. M‹LGEM’in savaﬂ yönetim sisteminin performans›n›n, yurt d›ﬂ›ndan gelen yetkililer taraf›ndan merak edildi¤ini anlatan Müldür, ziyaretçilerinin, özellikle Türk Deniz Kuvvetlerinin
memnuniyetini sorduklar›nda, ald›klar› cevaplar› ilgiyle
dinlediklerini söyledi. Katar’a
önerilen korvet çözümü kapsam›nda HAVELSAN’›n yapaca¤› faaliyetleri de sordu¤umuz Müldür, Katar taraf›ndan
bu çözümün seçilmesi durumunda, özetle, M‹LGEM’deki
faaliyetlerini tekrarlayacak-

D

raç etme azminden hiçbir
ﬂey kaybetmedi¤ini vurgulayan Müldür, fuar kapsam›nda M›s›r heyeti ile görüﬂtüklerini, Pakistan ve
Polonya’daki geliﬂmeleri de
takip ettiklerini söyledi. Bir
gemiye yeni bir savaﬂ yönetim sistemi entegre etmenin, müﬂteri aç›s›nda bak›ld›¤›nda, hem bütçe hem de
zamanlama olarak uygun
ortam› gerektirdi¤ini anlatan Müldür, bütçe ile ilgili
bir sorun olmasa bile, entegrasyonun gemilerin bak›m periyodunu beklemesi
gerekebilece¤ine dikkati
çekti. Bilindi¤i gibi, savaﬂ
yönetim sistemi entegrasyonu kapsam›nda, geminin
birçok bölgesinde kablaj da
dahil olmak üzere ayr›nt›l›
çal›ﬂmalar yap›lmas› gerekiyor. Bu çal›ﬂmalar› daha
önce 8 defa gerçekleﬂtiren
HAVELSAN ve Gölcük Tersanesi, hem bu sürece hem
de süreçteki maliyetlere
hâkim, tecrübeli kuruluﬂlar
olarak öne ç›k›yor.
HAVELSAN, bu tecrübenin,
firman›n çeﬂitli projelere fiyat verirken önem kazand›¤›na dikkat çekiyor. Müldür;
HAVELSAN’›n verdi¤i tekliflerin, platformun ilk inceleme çal›ﬂmalar›ndan testlerin sonuna kadar olan aﬂamay› ve savaﬂ yönetim sistemi donan›m›n› kapsad›¤›n›
özellikle vurgulad›.
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ETEKSAN Savunma, deniz kuvvetlerine yönelik geliﬂtirdi¤i yara savunma simülatörü ve deniz harp
oyunu ürünleriyle, bu tür sistemleri
daha önceden kullanmam›ﬂ ya da
daha basit sürümlerini kullanan bölge donanmalar›nda, bir anlamda fark›ndal›k yaratmaya çal›ﬂarak, ürünleri için uygun ortam› haz›rlamaya çal›ﬂ›yor. DIMDEX’te
de bu yönde çal›ﬂmalar yapan METEKSAN Savunma yetkilileri,
gelecek vadeden tohumlar ektiler. Çevre co¤rafyada önemli bir
ihtiyaç oldu¤unu de¤erlendirerek, fuarda a¤›rl›kl› olarak Yara
Savunma Simülatörü (Damage Control Simulator / D/C SIM)
ürününü tan›tan METEKSAN Savunma yetkilileri, dünya çap›nda
bu derece geliﬂmiﬂ, muadil sistemler bulunmad›¤›n› belirtiyorlar. Fuar s›ras›nda görüﬂtü¤ümüz METEKSAN Savunma yetkilileri, bu konuda ‹ngiltere’nin ve eski ‹ngiliz sömürgesi Hindistan
ve Malezya gibi ülkelerin önemli yat›r›mlar yapt›¤›n›, ABD ve
Fransa gibi ülkelerde ise D/C SIM sisteminin daha basit benzerlerinin bulundu¤unu anlatt›lar. D/C SIM gibi bir sistem tasarlaman›n en büyük zorlu¤unu, çok büyük ve a¤›r bir sistemi sallanan bir platform haline getirmek olarak özetleyen yetkililer, dün-

©

METEKSAN Savunma,
Ürünleri ‹çin Pazar› Kendisi
Yarat›yor

M

yadaki yayg›n olarak benzer sistemlerin hareketsiz oldu¤unu, bu
durumun ise yap›lacak e¤itimlerin gerçekçili¤ini azaltt›¤›na dikkat çektiler. Yetkililerin belirtti¤i ikinci zorluk da sistemde de¤iﬂik tatbikat senaryolar›n›n koﬂturulmas›n› sa¤layan otomasyon
yaz›l›m›n›n geliﬂtirilmesi oldu. Fuarda büyük ölçekli ve hareketli
bir modelini sergiledikleri D/C SIM gibi bir sistemi, rekabetçi
ﬂartlarda teslim edebileceklerini belirten yetkililer, ürünleri konusunda iyi izlenimler ald›klar› bölge ülkelerinin, bu tarz sistemlere sahip olmak istediklerini düﬂünüyorlar. Çeﬂitli efektler ile
gerçekli¤i en üst seviyeye ç›kan simülatörün, farkl› ülke donanmalar› için özelleﬂtirilebilme imkân› da mevcut. METEKSAN Savunma’n›n fuarda üzerinde durdu¤u bir di¤er ürünü de Deniz
Harp Oyunu Simülasyonu (Naval Warfare Simulation System /
NAWAS) oldu. METEKSAN Savunma, Türkiye’nin ihtiyaçlar›na
göre geliﬂtirilen bu sistemin de Körfez bölgesinin daha küçük
donanmalar› için özelleﬂtirilebilece¤ini belirtiyor. Firma, Nisan
ay›nda Malezya’da düzenlenecek DSA 2012 fuar›nda öne ç›kartaca¤› NAWAS’›n, Uzak Do¤u’dan da büyük ilgi görmesini bekliyor.

MilSOFT Bölgedeki ‹ﬂ Hacmini Artt›rmay› Hedefliyor
rta Do¤u pazar›ndaki iﬂ hacmini artt›rmay› hedefleyen MilSOFT, DIMDEX’ten,
planlad›¤› çal›ﬂmalar›n ço¤unu gerçekleﬂtirmenin memnuniyeti ile ayr›ld›. Fuar
öncesinde organize etti¤i toplant›lar› gerçekleﬂtiren ve davet etti¤i heyetlerle
görüﬂen MilSOFT, bölge ülkelerinden yetkililer ile ba¤lant› kurma f›rsat› buldu.
Bununla beraber, MilSOFT yetkilileri, fuara kat›l›m›n ve heyet ziyaretlerinin organizasyonunun yeterli seviyede olmad›¤›n› ifade ettiler. MilSOFT’un fuarda sergiledi¤i
ürünler; en son teknolojilere dayal› ölçeklenebilir savaﬂ yönetim sistemi
GEMKOMS‹S, Link 11, 16 ve 22 çözümleri ile elektronik harp e¤itim çözümleri JETS
ve JETSIM oldu. Uluslararas› fuarlar› yak›ndan takip eden MilSOFT’un DIMDEX
fuar›ndan sonraki adresi ise DSA olacak.

O
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RMK Marine ‹hracat ‹çin Kollar› S›vad›
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oç Toplulu¤u’nun savunma grubu ﬂirketlerinden
RMK Marine, ilk kez kat›ld›¤›
DIMDEX fuar›nda, sürdürmekte oldu¤u askeri gemi inﬂa projeleri ile ilgili geliﬂmeleri ziyaretçileriyle paylaﬂt›.
RMK Marine stand›; Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar, Türk Silahl› Kuvvetlerinin
temsilcileri, Katar Genelkurmay Baﬂkan› ve di¤er bölge
ülkelerine ait resmi heyetler
taraf›ndan ziyaret edildi.
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
için inﬂa edilmekte olan 4 adet
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi projesinin yan› s›ra
üzerinde çal›ﬂ›lan di¤er deniz
platformu çözümlerini sergileyen RMK Marine, DIMDEX’te

K

ayr›ca, hem askeri gemi inﬂa
alan›ndaki hem de silah sistemleri ve elektronik sistemlerin entegrasyonu alan›ndaki
baﬂar› ve birikimlerini gözler
önüne serdi. Fuar kapsam›nda; tamam› alüminyum alaﬂ›mdan imal edilecek 42 m’lik

Süratli Taarruz Gemisi (FAC),
65 m boyundaki çok amaçl›
OPV gemisi ve Türk Deniz
Kuvvetleri ihtiyac›na yönelik
olarak ihale süreci halen devam eden yaklaﬂ›k 200 m boyundaki havuzlu ç›karma gemisi (LPD) çözümlerini de zi-

yaretçilerine tan›tan firma,
bölgedeki ihracat projelerini
yak›ndan takip ediyor. DIMDEX
fuar› ile ilgili görüﬂlerini paylaﬂan RMK Marine Genel Müdürü Can Öztürk: “RMK Marine
olarak bu y›l ilk kez
DIMDEX fuar›na kat›larak, ülkemizi ve sektörümüzü temsil
etmekten mutluyuz. Uluslararas› pazarlarda ülkemizin savunma sanayi kabiliyetlerini,
tüm kat›l›mc›lar ile paylaﬂmaktan, tersanemizde inﬂa
edilmekte olan Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi Projesi baﬂta olmak üzere di¤er
savunma çözümlerimizi tan›tmaktan onur duyuyoruz” dedi.
www.milscint.com
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STM, Katar Korveti ve
Denizalt› Modernizasyonu ile
DIMDEX’in ‹lgi Oda¤› Oldu
IMDEX’e ana kat›l›m
amac›, Katar’›n açt›¤›
korvet
al›m›
ihalesine
RMK Marine, ASELSAN ve
HAVELSAN ortakl›¤› ile teklif
etti¤i Katar korvetini tan›tmak olan STM, sergiledi¤i,
Ay s›n›f› denizalt›lar›n modernizasyonu ile ilgili maketiyle de büyük ilgi toplad›.
Çeﬂitli heyetlerin stantlar›n›n önünden geçerken durup
maketi inceledi¤ini belirten
STM yetkilileri, Tayland Savunma Bakan›’n›n bu ﬂekilde
kendilerini ziyaret etti¤ini ve

D

maket baﬂ›nda 30 dakika bilgi ald›¤›n› anlatt›. STM yetkilileri, fuardaki en büyük kazan›mlar›n›n bu maketin
sergilenmesi oldu¤unun alt›n› çizdiler. STM, Katar’a
önerilen Katar Korveti’nin yan› s›ra Malezya’ya da bir hafif
f›rkateyn çözümü teklif etmiﬂ
durumda. Malezya cephesindeki teklifi tek baﬂ›na veren
STM, ihaleyi kazanmas› durumunda, üretimin yap›laca¤›
yer konusunda, Malezya’n›n
tercihlerine göre hareket etmeyi hedefliyor. Endonezya

STM yetkilileri, genel yaklaﬂ›mlar›n›n teklif verdikleri
ülkelerin yerli firmalar›n›
iﬂin içine çekmek oldu¤unu,
Körfez ülkeleri için de benzer yaklaﬂ›mda olduklar›n›
vurgulad›lar.
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IMDEX’te Türk Savunma
Sanayisi’nin di¤er üyelerini yaln›z b›rakmayan hafif
silah üreticimiz Trabzon Silah Sanayi A.ﬁ. (T‹SAﬁ), yeni
iﬂ ba¤lant›lar›n›n tohumlar›n› att›¤› fuar vesilesi ile bölge
hakk›ndaki bilgi ve tecrübesini artt›rd› ve Suudi Arabistan ile ilgili potansiyel iﬂ imkânlar›n› belirledi. Fuar s›ras›nda görüﬂtü¤ümüz ve faaliyetlerinin son durumu ile
ilgili bilgi ald›¤›m›z T‹SAﬁ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ömer Hac›o¤lu, fuar esnas›nda bir
bölge ülkesiyle ortak yat›r›m görüﬂmelerinde bulunduklar›n›
söyledi ve özellikle Azerbaycan’da kurduklar› tabanca üretim
hatt› hakk›nda bilgi verdi. Proje, konu ile ilgili olarak yaklaﬂ›k
1,5 sene önce baﬂlayan görüﬂmeler sonucunda gerçekleﬂti.
Proje kapsam›nda üretilecek tabancan›n toplam 17 parças›

cephesinde ise her ne kadar
denizalt› al›m› ihalesini Kore
Cumhuriyeti kazanm›ﬂ olsa
da fiyat konusundaki anlaﬂmazl›k, STM–HDW ortakl›¤›n›n teklifini tekrar gündeme
getirebilecek gibi gözüküyor.

©

T‹SAﬁ
Katar’da Tek
Tabancayd›

Malezya Hafif F›rkateyni Ana Özellikleri
Boyutlar (Boy-En-Draft): 108 x 14,5 x 4,6 m
Deplasman:
2350 t
Ana Tahrik:
4 x 5920 kW dizel
Seyir Sürati / Sias›:
15 knot / 5000 deniz mili
Azami Sürat:
27+ knot
Görev Süresi:
21 gün
Alg›lay›c›lar:
3 boyutlu radar, seyrüsefer radar›, at›ﬂ kontrol radar›
ve elektro-optik sistemi, elektronik harp sistemi,
gövdeye monteli sonar, çekili sonar için yer rezervi
Silahlar:
Sat›htan sat›ha ve sat›htan havaya füzeler,
torpido lançeri, namlulu silahlar
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Azerbaycan’da üretilecek, geri kalan parçalar ise Türkiye’den sa¤lanacak. Tabancan›n nihai montaj› da Azerbaycan’da yap›lacak. Fuara Türkiye’yi temsilen kat›lan tek hafif
silah üreticimiz olan T‹SAﬁ, DIMDEX’ten sonra, Malezya’da
düzenlenecek DSA ve Ürdün’de düzenlenecek SOFEX fuarlar›na kat›lmay› planl›yor.
www.milscint.com
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Yonca-Onuk “Katar”›na
Yeni Vagonlar Ekledi
izyonu ve faaliyetleri ile sektörde öncü bir konumda olan
Yonca-Onuk Tersanesi, kendini evindeki kadar rahat hissetti¤i bölgede, yine gelece¤e ve yeniliklere vurgu yapt›. YoncaOnuk stand›nda ziyaret etti¤imiz ve keyifli bir sohbet yapma imkân› buldu¤umuz firman›n Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›
Dr. Ekber ‹.N. Onuk, önemli aç›klamalarda bulundu. Öncelikle
Katar’a MRTP sat›ﬂ›n› sordu¤umuz Onuk, 18 Ocak’ta imzalad›klar› sözleﬂme ile Katar’a 3 adet Kaan 16 s›n›f› ONUK
MRTP16, 3 adet de Kaan 34 s›n›f› ONUK MRTP34 teslim edeceklerini aç›klad›. Hepsi Türkiye’de üretilecek botlardan ONUK
MRTP16’lar›n tamam›n›n 2013 y›l›n›n ﬁubat ay›nda, ONUK
MRTP34’lerin ise 2013 y›l›n›n ilerleyen aylar›nda teslim edilmesi planlan›yor. Bu sipariﬂ ile Katar, ONUK MRTP34’ün ilk
müﬂterisi oldu. ONUK MRTP33’ten farkl› olarak, ön tarafta
40 mm’ye kadar yüksek kalibreli top taﬂ›yabilmek için güvertesi güçlendirilen ve üst binas›, görüﬂ aç›s›n› koruyabilmek için
50 cm kadar yükseltilen ONUK MRTP34, 1 m kadar da uzam›ﬂ
oldu. Harpoon Blok 2 ya da benzeri güdümlü mermi taﬂ›ma yetene¤ine sahip olan ONUK MRTP34, yaral› stabilite konusunda
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güvence getiren ek bir arka kompart›mana ve seyir sias›n› 1000
deniz miline ç›kartan daha büyük yak›t tanklar›na da sahip. Botun deplasman›, güdümlü mermi ve 40 mm top seçenekleri
kullan›ld›¤›nda 134–135 ton civar›na ulaﬂ›yor.
Yonca-Onuk Tersanesi, Katar’›n botlar›na ASELSAN’›n STOP
ürününün 30 mm’lik sürümünü koyacak. ASELSAN’›n bu konudaki derin tecrübesine dayanarak, ortada henüz kalifikasyonu tamamlanm›ﬂ bir 30 mm STOP olmadan sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren Dr. Onuk, esprili bir ifade ile kendisini, müﬂterilerine “olmayan” ﬂeyleri satan “Sülün Osman” gibi hissetti¤ini belirtti.
Ayn› sat›ﬂ stratejisini 25 mm STOP için de uygulad›¤›n› anlatan
Dr. Onuk, ancak ASELSAN’›n ne yapabildi¤inden mutlak surette emin oldu¤u için böyle hareket edebildi¤ini de ekledi.
ASELSAN’›n son y›llarda, elinde kesinleﬂmiﬂ bir proje olmadan,
kendi imkânlar› ile kaynak ay›r›p geliﬂtirdi¤i sistemleri dünya
pazar›na güvenle tan›tt›¤›n› belirten Dr. Onuk, kendisi için en
büyük ödülün bu geliﬂim oldu¤unu da özellikle vurgulad›.
MRTP ailesinde kullan›lan motorlar konusunu da konuﬂtu¤umuz
Dr. Onuk, MTU’nun ürün ailesindeki de¤iﬂiklikler do¤rultusunda,
botlar›ndaki motorlar› güncellediklerini belirtti. Katar’›n ONUK
MRTP16’lar›nda, Birleﬂik Arap Emirlikleri’nin botlar›ndan farkl›
olarak 10V2000 M94 kullan›lacak. Böylece bu botlar›n 1 knot kadar daha h›zl› giderek 67-68 knot (yaklaﬂ›k 125 km/sa) sürate
ulaﬂmalar› bekleniyor. Bu h›z›n ONUK MRTP16 için performans
zarf›n›n ﬂimdilik en uç noktas› oldu¤u da de¤erlendiriliyor. ONUK
MRTP34’ün ise 16V4000 M90 motorlar› ile 41 knot (76 km/sa)’›n
www.milscint.com
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IMDEX’e hem sat›ﬂlar›n›
artt›rmak hem de bölgenin kapasitesini ve pazar›
daha iyi anlamak için gelen
YDS, fuardan memnun ayr›lan az say›da Türk firmas›
aras›nda yer ald›. YDS, fuar
süresince, Katar’daki mevcut ve potansiyel müﬂterilerine ürünlerini do¤rudan anlatma f›rsat›n› iyi de¤erlendirdi. Fuarda görüﬂtü¤ümüz
YDS yetkilileri, di¤er ülkelerden gelen heyetler taraf›ndan da ziyaret edildiklerini, bu heyetler taraf›ndan

D
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üzerinde sürate ulaﬂaca¤› düﬂünülüyor.
Yonca-Onuk’un bir sonraki
yeni ürünü ise daha önce de
sizlerle paylaﬂt›¤›m›z üzere
ONUK MRTP44 olacak. Havuz
testleri bitmek üzere olan bot
ile ilgili potansiyel müﬂterilerle görüﬂmeler devam ediyor. ‹hracat ve pazarlama ile
ilgili konular› da konuﬂtu¤umuz Dr. Onuk, özellikle devletin en üst seviyede ihracat
çal›ﬂmalar›na verdikleri deste¤e yönelik çok önemli aç›klamalarda bulundu. Sözü Dr.
Onuk’a b›rak›yoruz:
“Fuarda bizi, bu bölgeden bir devletin sahil güvenli¤inin yüksek
kademeli bir yetkilisi ziyaret etti. Uzun süredir bu ülke için çaba harc›yorduk; ama bir sonuca ulaﬂam›yorduk. Böyle olunca
da yetkili ile biraz ﬂikâyet eder gibi konuﬂtum. Yetkili, devletin
en tepesinden, bot ihtiyaçlar›n›n Türkiye’den karﬂ›lanmas›
do¤rultusunda talimat ald›klar›n› söyledi. Konuyu Savunma
Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad Bayar ile de paylaﬂt›m. Art›k devlet yetkilileri en üst seviyede savunma sanayimizin ihracat çal›ﬂmalar›na destek veriyor. Bizzat Cumhurbaﬂkan›m›z Abdullah Gül ve Baﬂbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an bu konulara
önem ve öncelik veriyor. Bat›l›lar›n yapt›¤›n›n bir ad›m ötesine

gidiyorlar. Yurt d›ﬂ› seyahatlerinde ajandalar›n›n ilk üç maddesine al›yorlar bu konular›. Bunu bizzat gördüm. Teﬂekkürün
ötesinde bir ﬂeyler borçluyuz bu insanlara biz.”
Son olarak ASELSAN’›n üzerinde çal›ﬂt›¤› 40 mm’lik stabilize
top konusunu da görüﬂtü¤ümüz Dr. Onuk, sektörün di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi, silahlar konusundaki ihracat kontrollerinin
Türk ürünlerinin ihracat›n› etkiledi¤ini ve silah sistemlerinde
kullan›lan silahlar› da mutlaka milli olarak tasarlay›p üretmemiz gerekti¤ini belirtti. Bu konuda MKEK’ye görev düﬂtü¤ünü
söyleyen Dr. Onuk, MKEK’nin çok büyük bir kuruluﬂ olarak
kendi öncelikleri bulunsa da 40 mm topu gündemine alabilece¤ine inand›¤›n›, kendilerinin de bu konuda her türlü deste¤i
vermeye haz›r olduklar›n› vurgulad›.

YDS, Katar’da da Büyümeyi Hedefliyor
her fuarda görülmelerinin,
tecrübelerine ve ürünlerine
duyulan güveni artt›rd›¤›n›
özellikle vurgulad›lar.
YDS’nin projelerinin son durumu ile ilgili de bilgi ald›¤›m›z yetkililer, ‹ngiltere’den
uzun süredir bekledikleri
güzel haberi yaklaﬂ›k 1 ay
önce ald›klar›n› ve ‹ngiltere’nin bot al›m› ihalesinde
seçilen firmalardan birisi olduklar›n› aç›klad›lar. Oldukça zorlu bir ihale prosedürü

olan ‹ngiltere’de mutlu sona
2 y›ll›k bir süreç sonunda
ulaﬂt›klar›n› belirten YDS
yetkilileri, bu süreçte, Ar-Ge
yeteneklerini daha da geliﬂtirme f›rsat› bulduklar›n›
belirttiler. ‹ngiltere’nin ayr›nt›l› gereksinimlerinde,
her parametrenin neden ve
nas›l belirlendi¤ini sorgulaman›n, YDS’ye Ar-Ge boyutunda önemli katk›lar› olmuﬂ. Önümüzdeki 4 y›ll›k
süreçte, ‹ngiltere’ye yazl›k
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botlar sa¤layacak olan YDS,
bu baﬂar›s›n›n kalite alg›s›n›
de¤iﬂtirece¤inin, Avrupa ülkelerinin önemli birer referans oldu¤unun da alt›n› çiziyor.
YDS’nin son zamanlarda ald›¤› iﬂlerin uzun listesinde
Lübnan, Gürcistan, Umman
ve Ürdün de bulunuyor. YDS,
Umman’a botlar›n yan› s›ra
laboratuvar deste¤i de veriyor. Ürün yelpazesi oldukça
geniﬂleyen YDS, bugüne kadar müﬂterilerini dinleyerek
ve isteklerini yerine getirerek oluﬂturdu¤u bu ürünleri,
art›k sabit bir ürün ailesine
dönüﬂtürmeyi hedefliyor.
Böyle bir ürün ailesinin, art›k denenmiﬂ ürünlerden
oluﬂaca¤›n› vurgulayan YDS
yetkilileri, kayda de¤er hacimde bir sipariﬂ gelmedikçe, mevcut ürün ailesinin
özelliklerinin d›ﬂ›na ç›kacak
özel botlar›n üretimini tercih
etmeyeceklerini de belirtiyorlar.
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TLAS Elektronik’in ‹ngiltere ﬂubesi de DIMDEX’te güvenlik çözümlerine odakland›. Cerberus Mod 2 dalg›ç
tespit sonar›n› tan›tan firma, bu ürünlerini, Mod 1’in baﬂar›l› kariyeri üzerine inﬂa ediyor. Yeni sistem, eski sürümlerine göre daha küçük boyutlu ve daha hafif hale getirilmiﬂ.
Cerberus Mod 2, dalg›çlar›, yüzücüleri ve bunlar› taﬂ›yan
araçlar› 900 metre mesafeden tespit edebiliyor. ATLAS
Elektronik, Orta Do¤u ülkelerine daha önceden, 2011 y›l›nda yapt›¤› sistem gösterimlerini, May›s ay›ndan itibaren ‹ngiltere’de, tüm liman güvenli¤i çözümlerinin yer ald›¤› düzenekle tekrarlama imkân›na kavuﬂaca¤›n› da belirtti.

A
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Navantia, Katar’›n Tüm
‹htiyaçlar›n› Karﬂ›lamaya Haz›r
avantia, Katar taraf›ndan Ocak ay›nda yay›nlanan ve 4
korvet, 6 karakol botu, 1 lojistik destek gemisi ve 1 dalg›ç
destek gemisinden oluﬂan toplam 12 gemiyi kapsayan bilgi
istek doküman›na, Mart ay›nda; Avante ürün ailesine üye
korvet ve karakol gemileri ve Athlas ürün ailesine üye destek
gemisi ile cevap verdi¤ini DIMDEX’te duyurdu.
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ATLAS Elektronik de
Güvenlik Çözümlerine
Odakland›

için 60 g’ye kadar manevra
yapabiliyor.
MBDA’n›n tan›t›m›n› yapt›¤›
di¤er füze çözümleri; hücumbot ve destek gemileri
için, stabilize ve uzaktan
kumandal› bir platformda,
iki adet Mistral omuzdan
at›lan hava savunma füzesi
taﬂ›yan SIMBAD-RC sistemi, SIMBAD-RC ile tümleﬂik
bir çözüm olarak da sunulabilen MARTE Mk2/N sat›htan sat›ha güdümlü mermisi, GPS güdüm seçene¤i de
eklenmiﬂ olan Exocet MM40
Blok 3 sat›htan sat›ha güdümlü mermisi ve Libya
operasyonlar›nda kendini
kan›tlam›ﬂ olan Brimstone
havadan yere füzesi oldu.
Firma ayr›ca MILAN ER ve
ERYX tanksavar füzelerini
de sergiledi.

©

BDA, bölgede sat›ﬂ
baﬂar›s›
kazand›¤›
VL MICA hava savunma füze sistemini DIMDEX’te ön
planda tuttu. Günümüzde,
aç›k denizde ya da k›y› sular›nda, gemilere karﬂ›,
hava savunma sistemlerinin kapasitesini tüketecek
yo¤unlukta yap›labilecek
füze ve uçak sald›r›lar›ndan korunman›n en iyi yolunun, dikine f›rlat›lan at
ve unut tipi hava savunma
füzeleri oldu¤unu vurgulayan MBDA, VL MICA’n›n bu
alanda en iyi çözüm oldu¤unu düﬂünüyor. Firma, yeni
inﬂa edilen gemilerin yan›
s›ra envanterde bulunan gemileri de bu sistemin entegre edilebilece¤i platformlar
olarak belirlemiﬂ.
MBDA’n›n hava savunma
çözümü spektrumunun di¤er ucunda yer alan Aster
30 füzeleri de fuarda tan›t›lan bir di¤er ürün oldu.
Alan savunmas› için kullan›lan bu füzeler, bilindi¤i
üzere karada kullan›lan
bir sürüme de sahip. ﬁu
anda ‹ngiltere, Fransa ve
‹talya taraf›ndan kullan›lan füzeler, hedefini vurarak saf d›ﬂ› b›rakabilmek

M

Tüm Foto¤raflar:

MBDA Füze Sistemlerinde
Tüm Spektrumu Kaps›yor

Cassidian, S›n›r Güvenli¤i
Çözümünü ‹lk Kez Sergiledi
ADS grubu firmalar›ndan Cassidian, DIMDEX’te, yeni s›n›r
güvenli¤i arac› BGSV (Border Guard Surveillance Vehicle /
S›n›r Nöbetçisi Gözlem Arac›)’yi ilk kez tan›tt›. BGSV, mobil bir
komuta kontrol merkezi ile birlikte, kullan›c›ya entegre bir mobil gözetleme çözümü sunuyor. Orta Do¤u ve dünyan›n geri kalan bölgelerinde, güvenlik alan›nda sundu¤u çözümlerle lider
konumda oldu¤unu vurgulayan Cassidian’›n DIMDEX’te tan›tt›¤› bir baﬂka ürün de döner kanatl› bir insans›z hava arac› oldu.
Deniz görevleri için özelleﬂtirilmiﬂ ve helikopter pisti bulunan
gemilerden kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabilen araç, keﬂif ve istihbarat görevleri için kullan›labiliyor. Araç, dizel bir motordan güç al›yor.
Cassidian’›n Katar ﬂubesinin Genel Müdürü Marc Gentil, 2015
y›l›nda, Orta Do¤u bölgesinde yap›lan savunma harcamalar›n›n
100 milyar dolara ulaﬂmas›n›n beklendi¤ini belirterek, bölgeye
etkili çözümler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

E
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Oto Melara, Ürün Yelpazesinin Alt Segmentini Tan›tt›
to Melara DIMDEX’te, dünya donanmalar›nda bir
standart haline gelen büyük kalibreli top sistemlerinin yan› s›ra Hitrole uzaktan kumandal› silah istasyonunu tan›tt›. Modern, stabilize ve elektrikli bir sistem olan
Hitrole, tek bir operatör taraf›ndan ya da monte edildi¤i
geminin savaﬂ yönetim sistemi taraf›ndan kontrol edilebiliyor. Hitrole, elektro-optik niﬂangâh sistemi, balistik
bilgisayar› ve 75 dereceyi aﬂan yükseliﬂ aç›s› ve de¤iﬂik
kalibrede namlulu silah seçenekleri ile kullan›c›lar›na
çok rollü ve esnek bir çözüm sunuyor. Halen 150’den fazla Hitrole sistemi, 10’dan fazla donanma ve sahil güvenlik kuvvetinde, hem küçük hem de korvet boyutunda gemilerde hizmet veriyor. Oto Melara yetkilileri, Hitrole
sistemine 7,62 mm, 12,7 mm (tek namlulu ya da üç namlulu gatling) ve 40 mm toplar›n monte edilebilece¤ini,
sistemin, monte edilen topun türüne göre dakikada 1200
at›m performans›na ulaﬂabildi¤ini belirtiyorlar.

O
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Türkiye’de ‹lkler
TUSAﬁ’tan Soruluyor
Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ), projeleri ve
faaliyetlerinde ilklere imza atmaya devam ediyor. Firma,
Mart ay› içerisinde üç önemli geliﬂme ile gündeme gelerek,
Türk savunma sanayisindeki özel yerini bir kez daha gösterdi.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
sam›nda kabul gördü.
TUSAﬁ’›n ald›¤› TOYO belgesi, Türkiye’deki ilk uygula-

ma olarak, izleyen havac›l›k
faaliyetlerinin de önünü açm›ﬂ oldu.

TUSAﬁ

TUSAﬁ taraf›ndan yürütülen
C-130 modernizasyonu (ERC‹YES) projesinde, Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)
ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Hv.K.K.l›¤›) uzmanlar›ndan oluﬂan Sertifikasyon Kurulu taraf›ndan gerçekleﬂtirilen denetleme, inceleme ve de¤erlendirmeler sonucunda, Tasar›m Organizasyon Yeterlilik Onay
(TOYO) Belgesi, kurul taraf›ndan 16 ﬁubat tarihinde
imzalanm›ﬂt›.
TUSAﬁ’›n
2007 y›l› May›s ay›ndan beri
yürüttü¤ü çal›ﬂmalar›n sonucunda gerçekleﬂen bu
geliﬂme ile ilgili olarak, 27
Mart’ta TUSAﬁ’ta yap›lan bir
törenle, TOYO Belgesi, Sanayi Hizmetlerinden Sorumlu Müsteﬂar Yard›mc›s›
Sedat Güldo¤an ve Proje Yönetim
Daire
Baﬂkan›
Hv.Plt.Tu¤g. S. Murat Semiz
taraf›ndan TUSAﬁ Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaﬂl›’ya takdim edildi.
TOYO kapsam›nda, TUSAﬁ’›n
tasar›m kabiliyeti ve yeterlili¤i ile süreç, organizasyon
ve sorumluklar konusundaki alt yap›s›, sertifikasyon
otoritesi taraf›ndan de¤erlendirildi. Ayn› zamanda tasar›m, uyum gösterimi ve
do¤rulama faaliyetlerinin,
sertifikasyon kurallar›na
göre yap›ld›¤› da onay kap-
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ERC‹YES Projesinde
TOYO Belgesi Tamam

ODTÜ Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nevzat Özgüven
ve TUSAﬁ Entegre Helikopter Sistemleri Grup Baﬂkan› Emre Yaz›c›

‹lk SAYP Projesi
Baﬂl›yor
TUSAﬁ, 27 Mart’ta att›¤›
ikinci imza ile ilk Sanayii
‹çin Araﬂt›rmac› Yetiﬂtirme
Program› (SAYP) projesini
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile birlikte baﬂlatt›. ﬁirketlerin orta ve
uzun vadeli araﬂt›rma ve
geliﬂtirme stratejileri do¤rultusunda ve SSM’nin belirledi¤i öncelikli alanlarda
gerçekleﬂtirilecek projeler
SAYP alt›nda yap›land›r›lm›ﬂ, bu amaçla SSM,
TUSAﬁ ve ODTÜ aras›ndaki
protokol, 4 Ekim 2011’de
imzalanm›ﬂt›.
TUSAﬁ’›n, SAYP kapsam›ndaki ilk projesi olan “Düz
Diﬂlilerde Dinamik ‹letim
Hatas›n›n Profil De¤iﬂimi ile
Azalt›lmas›” konulu doktora
çal›ﬂmas›n›n sözleﬂmesini,
ODTÜ ad›na Rektör Yard›mc›lar› Prof. Dr. Nevzat Özgüwww.milscint.com
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TUSAﬁ, TX/FX olarak da bilinen Jet E¤itim Uça¤› ve
Muharip Uçak Kavramsal
Tasar›m projesi kapsam›nda, savunma sanayimizden
alabilece¤i en üst seviye
katk›y› alabilmek için “Ulusal ‹mkân ve Kabiliyet Belirleme Anketi” çal›ﬂmas›n›
da Mart ay› içinde baﬂlatt›.
Anket ile ilgili bilgilendirme, 30 Mart’ta, SSM konferans salonunda yap›ld›. ‹lk
olarak Platform Projelerinden Sorumlu Müsteﬂar Yard›mc›s› Serdar Demirel’in
söz alarak aç›l›ﬂ› yapt›¤› ve
anketin önemini vurgulad›¤›
etkinlikte, TX/FX projesi,
SSM Özgün Uçak Geliﬂtirme
Projeleri Grup Müdürü Murat Ceran taraf›ndan k›saca
tan›t›ld›. Ceran, projede, harekât isterlerinin tan›mlanwww.savunmahaber.com
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TX/FX ‹çin Anket
Çal›ﬂmas› Baﬂlat›ld›
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ven ve Prof. Dr. Volkan Atalay, TUSAﬁ ad›na ise Entegre Helikopter Sistemleri
Grup Baﬂkan› Emre Yaz›c›
ile Mali ‹ﬂler ve ‹ﬂtirakler
Baﬂkan› Adnan Aydo¤an
imzalad›.
TUSAﬁ, uzun vadeli stratejileri do¤rultusunda araﬂt›rma ve geliﬂtirme etkinliklerini artt›rmak, ayn› zamanda üniversite-sanayi iﬂ birli¤ini desteklemek amac›yla
baﬂlatt›¤› bu çal›ﬂmalar›n›,
di¤er faaliyet alanlar›n› da
kapsayacak ﬂekilde geniﬂletmeyi hedefliyor.

Platform Projelerinden Sorumlu
Müsteﬂar Yard›mc›s› Serdar Demirel

mas›, gereksinimlerin analizi, hava arac› konfigürasyonunun belirlenmesi, sistem ve alt sistem teknolojilerinin belirlenmesi, ulusal
imkân ve kabiliyetler ile yap›labilirli¤inin araﬂt›r›lmas›
ve uluslararas› iﬂ birli¤i imkânlar›n›n araﬂt›r›lmas› çal›ﬂmalar›n›n gerçekleﬂtirilece¤ini belirtti. 23 A¤ustos
2011’de imzalanan sözleﬂmenin ön koﬂullar›n›n sa¤lanmas›n›n ard›ndan, 29 Eylül 2011’de baﬂlayan proje
takvimi paralelinde 2 sene
sürecek projenin tamamlanmas›n›n ard›ndan, Savunma Sanayii ‹cra Kurulu’nda tamam ya da devam
karar› verilece¤ini; devam
karar› verilmesi durumunda, sistem geliﬂtirme ve
gösterim safhas›n›n baﬂlayaca¤›n› ve bu safhan›n da
2025 y›l›na kadar tamamlanaca¤›n› anlatt›.
Bu plan uyar›nca, 2023’de

ilk
uçuﬂun
yap›lmas›,
2025–2035 y›llar› aras›nda
üretim ve envantere giriﬂin
baﬂlamas›, 2035–2065 y›llar› aras›nda da harekât ve
destek döneminin yaﬂanmas› öngörülüyor.
Sözü tekrar TX/FX projesine
getiren Ceran, 2 y›l›n sonunda; harekât ihtiyaçlar›n›n netleﬂtirilece¤ini, kavramsal tasar›m›n tamamlanaca¤›n›, sistem ve alt sistem baz›nda özelliklerin
hepsinin belli olaca¤›n› belirtti. Süreç sonunda, e¤itim
uça¤› ile muharip uçak aras›ndaki ortak ve farkl› yönler de belirlenmiﬂ olacak.
Ceran, bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda,
projenin takvimi, maliyeti ve
risklerinin belli olaca¤›n›,
milli kritik teknolojilere karar verilerek teknoloji geliﬂtirme yol haritas›n›n tamamlanaca¤›n›, ulusal sanayi imkân ve kabiliyetlerinin belirlenece¤ini, ayr›ca
uluslararas› iﬂ birli¤i seçeneklerinin ortaya ç›kaca¤›n›
ekledi.
Projenin 2 y›ll›k süreci içerisinde birçok belge de üretilecek. Bunlar›n baﬂl›calar›;
ulusal imkân / kabiliyet raporu, teknoloji geliﬂtirme
projeleri raporu ve milli/kritik teknolojiler karﬂ›lanabilirlik matrisi olacak.
Yap›lacak anketin önemini
pekiﬂtiren bu tan›t›m›n ard›ndan, anket ile ilgili ayr›nt›l› bir bilgilendirme yap›ld›.
Tasar›m, üretim ve entegre

lojistik destek (ELD) olmak
üzere üç ana konuda kurgulanan anketin amac›n›n;
firma, enstitü ve üniversitelerin yetenekleri ö¤renmenin yan› s›ra bu yetenekleri
ölçülebilir k›lmak oldu¤unun alt›n› çizildi.
Anket; genel, teknolojik kabiliyetler, tasar›m, üretim,
test, kalite, ELD ve biliﬂim
altyap›s› olmak üzere 8 bölümden oluﬂuyor. SSM’de
yap›lan etkinlikte, her bölümün nas›l de¤erlendirilece¤i de ayr›nt›l› olarak anlat›ld›.
Anketin, SASAD üyesi kuruluﬂlarla, bu üyeli¤i bulunmayan, ancak savunma sanayisi kuruluﬂlar› ile daha
önceden çal›ﬂm›ﬂ firmalara
da iletilmesi amaçlan›yor.
TUSAﬁ yetkilileri, bu kapsam›n d›ﬂ›nda kalm›ﬂ, fakat
havac›l›k alan›nda faaliyette
bulunan di¤er firmalar da
anketi ulaﬂt›rmak düﬂüncesinde olduklar›n› belirterek,
bu konuda kat›l›mc›lardan
yard›m da talep ettiler.
Sonuçlar› SSM ve Hv.K.K.l›¤›
ile paylaﬂ›lacak anketin, bilgilerin ticari gizli olmas› nedeniyle baﬂka kurum ve kuruluﬂlarla paylaﬂ›lmayaca¤›
ve ticari gizlili¤e riayet edilece¤i özellikle vurguland›.
Anket sonuçlar›n›n, TX/FX
d›ﬂ›nda, di¤er havac›l›k projelerinde de kullan›labilece¤i de¤erlendiriliyor. Anketin son teslim tarihi ise
30 Nisan.
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HAVELSAN’›n Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahas› çözümü

Tekin AYDIN*
taydin@havelsan.com.tr
*HAVELSAN Hava ve
Savunma Sistemleri Grup
Baﬂkanl›¤›, Donan›m ve
Enstrümantasyon Grup Yöneticisi

HTES’in, simülasyon
tabanl› tipik e¤itim
sistemlerinden temel
fark›, gerçe¤e çok yak›n
do¤rulukla çal›ﬂan füze ve
mermi simülasyonlar› d›ﬂ›ndaki tüm unsurlar›n; gerçek
angajman, gerçek manevra,
chaff, elektronik kar›ﬂt›rma
ve gerçek tehdit radar sistemleri ya da RF yay›n kayna¤› olarak bunlar›n bire bir
kopyalar› gibi unsur ve uygulamalardan oluﬂmas›d›r.
Türk Hava Kuvvetleri için
1999 y›l›nda EHTES’i kuran
HAVELSAN, o günden bu
yana sistemin idame, iﬂletme ve modernizasyon faaliyetlerini baﬂar› ile yürütüyor. EHTES ile ilgili ihracat
baﬂar›lar› da kazanan
HAVELSAN, Pakistan Hava
Kuvvetleri için benzer bir
sistemin, tüm donan›m ve
yaz›l›m altyap›s› ile anahtar
teslimi olarak kurulmas›
projesini 2010 y›l›nda tamamlad› ve sistem baﬂar› ile
devreye al›nd›. Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine
benzer bir sistemin kazand›r›lmas› amac› ile yürütülen
projenin ise 2012 içinde sonuçlanmas› bekleniyor.

E

Tüm Foto¤raflar:
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HAVELSAN
Enstrümantasyon
Bilgisayar›
Gerçek ve sanal dünya ile
simülatörlerin birlikte kullan›ld›¤›
e¤itim, destek, test ve de¤erlendirme
sistemleri konusunda kritik görevler
üstlenen HAVELSAN, bu alanda birçok
önemli ürüne sahip. Sabit ve döner
kanatl› platformlar için geliﬂtirilen
tam uçuﬂ simülatörleri bu ürün
yelpazesinin bir taraf›n› oluﬂtururken,
di¤er taraf›nda ise muharip uçaklar›
kullanacak personelin elektronik
harp e¤itimi için gerçe¤e en yak›n
yerden havaya tehdit ortam› sa¤layan
Elektronik Harp Test ve E¤itim Sahas›
(EHTES) çözümleri yer al›yor.
Tehdit
Enstrümantasyonu
EHTES’te çal›ﬂan gerçek sistemlerin, çal›ﬂma ve performanslar›n›n hem görev an›nda hem de görev sonras›nda
de¤erlendirilebilmesi için,

pilot e¤itimi ve elektronik
harp aç›s›ndan önemli bilgilerin gerçek zamanl› olarak
EHTES komuta merkezine
iletilmesi, burada görüntülenmesi, anl›k analizlerin yap›lmas› ve kaydedilmesi ge-

rekiyor. Bu maksatla, tehdit
radar sistemlerine ait; anl›k
operasyonel parametreler,
konfigürasyon durumu, tehdit radar› taraf›ndan görülen
hedef uçak bilgileri, tehdit
faaliyet ve angajman durumu, özel çal›ﬂma modlar› ve
kar›ﬂt›rma olup olmad›¤› gibi
bilgilerin toparlanabilmesi
için, EHTES projeleri kapsam›nda, saha entegrasyonu
öncesi tehdit radar sistemleri enstrümante ediliyor.
Bu ba¤lamda tehdit radar
sistemi enstrümantasyonu;
elektronik harp aç›s›ndan
önemli olan sinyallerin toplanmas›, say›sallaﬂt›r›lmas›,
formatlanmas› ve merkezi
bir sunucuya gönderilmesi
aﬂamalar›ndan oluﬂan bir iﬂlemler bütünü olarak tan›mlanabilir. Enstrümante edilen bu sinyaller, gerçek zamanl›, yüksek do¤ruluklu ve
tehdit sistemi çal›ﬂmas›na
olumsuz etki etmeyecek ﬂekilde okunur ve de¤erlendirilir. Benzer olarak, genel analiz için gerek duyulan hedef
uçak konum bilgileri ise
ACMI (Air Combat Maneuvering Instrumentation / Hava
www.milscint.com

Muharebe Manevra Enstümantasyonu) sistemi ile
EHTES aras›ndaki arayüz
üzerinden okunarak de¤erlendirmeye al›n›r.
HAVELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen enstrümantasyon bilgisayar›, (HAVELSAN Instrumentation and Stimulation
Computer / HISC), EHTES
projelerinde daha önceleri
tehdit radar enstrümantasyonu için kullan›lan VME
(Versa Module Eurocard)
tabanl›, konfigürasyonlar›
ve
gömülü
yaz›l›mlar›
HAVELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen bilgisayarlar›n yerine,
yerli ürün olarak ikame edilmek üzere HAVELSAN bünyesinde tasarlanarak üretilen
bir bilgisayar donan›m›d›r.
VME tabanl› enstrümantasyon bilgisayarlar›ndaki yüksek maliyetli gerçek zamanl›
iﬂletim sistemlerinden farkl›
olarak, aç›k kaynak kodlu ve
HAVELSAN taraf›ndan özel

olarak uyarlanm›ﬂ
yeni bir iﬂletim sistemi ve bunun üzerinde çal›ﬂacak uygulama yaz›l›mlar›
da HISC bünyesinde
yer al›yor.
HISC sayesinde, farkl› zamanlarda ve farkl› kaynaklardan temin edilen, çok de¤iﬂik yap›daki tehdit radar
unsurlar›n›n, ortak bir dil ve
tek bir standart ile merkezi
bir komuta kontrol yap›s›na
entegrasyonu sa¤lanabiliyor.
Bu bak›mdan, HISC ile henüz
komut çevrimine dahil olmam›ﬂ mevcut ya da gelecekte
temin edilecek sistemlerin
merkezi çevrime dahil olmalar›, di¤er bir deyiﬂle entegrasyonlar› için ideal bir yap›
ortaya konuluyor.
Ürünün ilk saha uygulamas›,
önümüzdeki dönemde Türk
Hava Kuvvetleri EHTES sistemindeki mevcut, gerçek
tehdit radar sistemlerine

HISC Sinyal Arayüzleri

HAVELSAN taraf›ndan
geliﬂtirilen HISC
uyarlanmas› ile gerçekleﬂtirilecek. Ard›ndan, mevcut di¤er EHTES uygulamalar›ndaki VME tabanl› çözümlerin
HISC ile de¤iﬂtirilmesi ve yeni projelerde do¤rudan HISC
kullan›m› öngörülüyor.
Sahip oldu¤u modüler yap›s›
sayesinde HISC’nin, sadece
farkl› yap› ve teknolojiye sahip gerçek tehdit sistemlerinin EHTES’e entegrasyonu
amac› için de¤il, birçok farkl› alt seviye süreç kontrol ve
takip uygulamas›na da uyarlanabilir oldu¤u de¤erlendiriliyor.

Farkl› tehdit sistemleri,
farkl› nitelikte ve say›da
enstrümante edilmesi gereken sinyallere sahip olmakla birlikte, muhtemel
tüm bu sinyalleri, ayr›k durum sinyalleri (discrete) ve
analog sinyaller olarak temel iki ana grupta toplamak mümkündür. Bu do¤rultuda HISC, bu iki temel
sinyal grubu için uygun nitelik ve say›da arayüze sahip olacak ﬂekilde tasarland›.
HISC üzerinde yer alan söz
konusu sinyal arayüzleri,
gelecekte oluﬂabilecek yeni
sinyal enstrümantasyon ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanabilmesi ya da belirli bir silah
sistemi için uygulanabilir
olmayan sinyal tiplerine ait
arayüzlerin hiç içerilmemesi gibi amaçlarla, modüler ve geniﬂleyebilir bir yap›ya sahiptir.

ANAL‹Z

HISC üzerinde ayr›ca, gerçek zamanl› olarak çal›ﬂma
aç›s›ndan hayati önem taﬂ›yan GPS al›c›lar›na, ar›za
teﬂhis ve geliﬂtirme amaçl›
olarak kullan›lacak servis
terminallerine ve modern
silah sistemlerinde bulunabilen
enstrümantasyon
portlar›na ba¤lant› sa¤lamak amac› ile yeter say›da
seri haberleﬂme portu ile
enstrümantasyon verilerini
merkezi bir sunucuya aktarmak için kullan›lacak ethernet ba¤lant›lar› bulunuyor.

Tasar›m Kriterleri
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Ürünün tasar›m sürecine
girdi teﬂkil eden gereksinimler,
HAVELSAN’›n
EHTES projelerinde kazanm›ﬂ oldu¤u tasar›m ve uygulama tecrübelerini yans›tacak ﬂekilde belirlendi. Tasar›m s›ras›nda, özellikle
kritik donan›m bileﬂenleri
aç›s›ndan yurt d›ﬂ› kaynaklara ba¤›ml›l›¤› olabildi¤ince azaltacak yerli bileﬂenler
tercih edildi.
Gerçek zamanl› bir uygulama olan enstrümantasyon
ihtiyaçlar› için geliﬂtirilecek
yaz›l›mlar›n, gerçek zamanl› bir iﬂletim sistemi üzerinde çal›ﬂma mecburiyeti kaç›n›lmaz oldu¤undan, ürün
geliﬂtirme ve idame sürecinde d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› azaltacak aç›k kaynak kodlu bir
iﬂletim sistemi seçildi.
HISC donan›m›n›n etraf›nda
ﬂekillenece¤i mikrodenetleyici seçilirken, söz konusu
aç›k kaynak kodlu gerçek
zamanl› iﬂletim sistemini
destekleyebilme, iﬂlem kapasitesi, veri ve haf›za kapasitesi, üretilebilirlik aç›s›ndan IC k›l›f›, genel maksat giriﬂ / ç›k›ﬂ kanal say›s›,
UART kanal say›s› ve ethernet kabiliyeti gibi özellikler
dikkate al›nd›.
Elektromanyetik ve çevresel ﬂartlar aç›s›ndan zor çal›ﬂma ortamlar› olan radar
tabanl› tehdit sistemlerinin
içerisinde çal›ﬂan HISC’in
tasar›m›nda, birçok güveni-
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lirlik önlemi al›narak, yüksek MTBF (Mean Time
Between Failure / Hatalar
Aras› Ortalama Süre) de¤erlerine sahip bir ürün ortaya konuldu.
Tasar›m› ve üretimi HAVELSAN
bünyesinde yap›lan HISC ile
EHTES gibi hava kuvvetleri
için son derece önemli bir
uygulamadaki kritik enstrümantasyon donan›m›n›n
yedekleme ve idame ettirilebilmesi de kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ olacak. HISC geliﬂtirme projesi ile kazan›lan tasar›m, mevcut ürünün de¤iﬂik formlarda, ilave fonksiyonel ve arayüz özelliklerine sahip olarak farkl› uygulamalara
kolayl›kla
adaptasyonuna da imkân
verecek.

I
I
I
I
I

8 adet farksal (differential)
analog sinyal giriﬂ kanal›
4 adet resolver / synchro
aç›sal sensör giriﬂ kanal›
8 adet ba¤›ms›z analog
ç›k›ﬂ
Çal›ﬂma s›cakl›k
aral›¤› -40oC - 85oC
CIT (cihaz içi test)
kabiliyeti

‹lk aﬂamada tehdit radar
enstrümantasyonu konusunda uygulama alan› bulan HISC’in, modüler ve geniﬂleyebilir yap›s› sayesinde, uçan platformlar üzerindeki benzer görev kontrol uygulamalar›na adaptasyonu da öngörülüyor.
EHTES Ekran Görüntüleri

Tehdit Sistemi Uyart›m›
HISC, ad›n›n da ça¤r›ﬂt›rd›¤›
gibi, tehdit sistemlerine sinyal enjeksiyonu (stimulation)
amac› ile kullan›lacak analog
ç›k›ﬂlara da sahip. Bu ç›k›ﬂlar
kullan›larak veya HISC üzerinde mevcut bulunan say›sal
haberleﬂme portlar› ile ba¤lan›lacak harici sinyal jeneratörleri kontrol edilerek,
sahte hedef enjeksiyonu ve
elektronik kar›ﬂt›rma gibi
elektronik harp test uygulamalar›n›n uçuﬂsuz ve kontrollü ﬂekilde yürütülmesi
sa¤lanabilir, radar performans testleri yürütülebilir.

Temel Teknik
Özellikler
HISC’nin sahip oldu¤u temel
teknik özellikleri ﬂöyle s›ralamak mümkün;
I 3/4 ATR ﬂase
I 28 V DC besleme gerilimi
I Tüm ba¤lant›lar için ilgili
MIL-STD askeri
standartlar› ile uyumlu
konnektörler
I 2 adet ethernet ba¤lant›s›
I 2 adet RS-422 seri
haberleﬂme ba¤lant›s›
I 2 adet RS-232 seri
haberleﬂme ba¤lant›s›
I 64 adet optik izolasyonlu
ayr›k sinyal giriﬂi

HAVELSAN Tehdit Emiter
Simülatörleri (HTES)

www.milscint.com
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iber alanda yaﬂan›lan
tehditlere karﬂ› nas›l
ve hangi yolla koruma
sa¤lanaca¤›, dünya devletleri ve silahl› kuvvetleri taraf›ndan tam olarak belirlenemiyor. Bu nedenle, al›nmas› gereken önlemlerin
nas›l hayata geçirilece¤i,
hala bir tart›ﬂma konusu
olarak kalmaya devam ediyor. Silahl› kuvvetler aç›s›ndan, kara, deniz, hava ve
uzaydan sonra beﬂinci faaliyet alan› olarak kabul edilen
siber dünyada, ABD, ‹ngiltere ve Çin gibi ülkeler öncü
olarak yat›r›m yap›yorlar ve
gelece¤i planlamaya çal›ﬂ›yorlar. Bu ülkelerin siber
komuta merkezleri, yap›land›rmas› ve yaklaﬂ›mlar›ndan önce, NATO’nun bu
konudaki bak›ﬂ aç›s›n› incelemek gerekiyor.

S

ile Baﬂa Ç›kmak” baﬂl›¤› alt›nda bir bilgilendirme metni yay›mland› [2]. Metnin
ana ç›k›ﬂ nedeni, günümüzde yaﬂan›lan ana sorunlar›n, 1949 y›l›nda müttefiklerin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
konvansiyonel tehditlerden
daha farkl› olmas›yd›. Bu
geliﬂmelerin devam›nda
NATO, yap›sal yenilenmeye
gitti.
NATO’nun yeninden yap›lanmas› sürecinde, NATO
Genel sekreteri Anders
Fogh Rasmussen, A¤ustos
2010’da, NATO’nun Yeni
Güvenlik Sorunlar› (YGS /
Emerging Security Challenges) Dairesi’ni kurdu.
YGS Dairesi, terörizm, kitle
imha silahlar›n›n yay›lmas›,
nükleer politikalar, siber
güvenlik ve enerji güvenli¤i

gibi geniﬂ bir yelpaze oluﬂturan ve konvansiyonel olmayan riskler ve güvenlik
sorunlar›yla
ilgilenmek
üzere görevlendirildi [2].
“Yeni Güvenlik Sorunlar› ile
Baﬂa Ç›kmak” adl› belgede
yer alan, “Terörizme Karﬂ›
Savunma Program›” baﬂl›¤›, 10 tane önemli nokta
üzerine yo¤unlaﬂ›yor. Bunlar›n aras›nda bulunan dokuzuncu madde, daha önceki yaz›lar›m›zda inceledi¤imiz, kritik altyap›lar›n korunmas›, onuncu madde ise
öldürücü niteli¤i olmayan
yetenekler geliﬂtirilmesi ile
ilgili. Özellikle onuncu
madde yoruma oldukça
aç›k. Son dönemlerde yap›lan siber sald›r›larda kullan›lan bütün siber silahlar›n
ana amac› da zaten bu

©

Siber savaﬂ›n temel kavramlar›, tarihçesi ve teknikleri ile
ilgili olarak geçti¤imiz say›larda yapt›¤›m›z k›sa tan›t›m›n
ard›ndan, bu ay, siber savaﬂa yönelik örgütlenmenin nas›l
olabilece¤i konusunu irdeleyece¤iz.

U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Jeremy Burns

Siber Komutanl›klar
ve Türkiye

maddenin kapsam›na giriyor. Çünkü konvansiyonel
silahlar gibi çevreye zarar
vermeden, noktasal olarak
sadece hedefi etkiliyorlar.
NATO da bu çerçevede, siber teröre karﬂ› siber savunmay› hedefliyor. Bunun
için, NATO, siber altyap›n›n
güçlendirilmesi için gerekli
ad›mlar› atmaya baﬂlad›.

NATO ve Siber Savaﬂ
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May›s 2010'da,
yeni kurulmuﬂ
CYBERCOM'un
sanca¤›
aç›l›rken.

DoD photo by Cherie Cullen
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NATO, bugün dünyadaki en
önemli uluslararas› kuruluﬂlardan biri. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüte, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 28 ülke üye. Bu ülkeler, bir araya gelerek güvenlik ve savunma konular›
üzerinde istiﬂarede bulunurlar ve iﬂ birli¤i yaparlar.
Böylece NATO, siyasete ve
güvenli¤e iliﬂkin konularda
iki k›ta aras›nda eﬂsiz bir
ba¤ oluﬂturur [1].
Görev tan›m›, zaman›n
ﬂartlar›na göre de¤iﬂim
gösteren NATO, siber alan
ile alakal› olarak 2011 y›l›nda “Yeni Güvenlik Sorunlar›

www.milscint.com

2010 y›l›nda Lizbon’da yap›lan NATO zirvesinde, siber
güvenlik, yeni güvenlik tehditleri de¤erlendirmesinde
ilk s›rada yer buldu.
NATO’nun Yeni Stratejik
Kavram›’nda: “Siber sald›r›lar, yönetimler, iﬂ dünyas›, ekonomiler ve potansiyel olarak nakil ve ikmal
a¤lar› ve di¤er önemli altyap›ya verdikleri zarar aç›s›ndan daha s›k, daha organize ve daha maliyetli hale
gelmektedir. Bu sald›r›lar,
ulusal ve Avrupa-Atlantik
toplumunun refah›n›, güvenli¤ini ve istikrar›n› tehdit
edecek bir noktaya ulaﬂabilir” ifadeleri yer ald› [2].
2002 y›l›nda Prag’da yap›lan zirve sonucunda ç›kan
ve üç aﬂamal› siber savunma yeteneklerini geliﬂtirmeyi amaçlayan plan uyar›nca, Ocak 2008’de NATO
siber savunma politikas›n›n
da onaylanmas› ile birlikte,
NATO’nun Bilgisayar Kaynakl› Sorunlara Mukabele
Yetene¤i (NATO Computer
Incident Response Capability / NCIRC) kazanmas›
www.savunmahaber.com

Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden askeri personelin kat›ld›¤›, Eylül 2010'da gerçekleﬂtirilen Cyber Endeavor tatbikat›ndan bir görünüm.
amaçland›. Bu yetene¤in, çal›ﬂ›r hale gelmesi planla- üstlenecek kurumlar da bu
2012 y›l›n›n sonuna do¤ru n›yor. Alt› özel uzman tara- belge içinde tarifleniyor.
tam olarak iﬂlevsel hale ge- f›ndan koordine edilecek May›s 2011’de Beyaz Saray
olan tak›m, RRT görevleri taraf›ndan yay›nlanan, “Sitirilmesi hedefleniyor.
NCIRC’›n genel amac›, çerçevesinde çal›ﬂacak. Si- ber Dünyada Uluslararas›
olaylar› ele almak, raporla- lah veya savunma araçlar› Stratejiler” raporunda, asmak ve olayla ilgili önemli olarak da biliﬂim teknoloji- keri alandaki de¤erlendirbilgileri sistem / güvenlik leri, iletiﬂim ayg›tlar›, uydu, me üç ana baﬂl›k alt›nda ve
yönetimine ve müttefikleri- telefon, say›sal kan›t topla- “bütün vatandaﬂlar›m›z›n
ne da¤›tmakt›r. Bu birimde ma sistemleri, ﬂifreleme nerede tehditle karﬂ›laﬂ›rbulunan Süratli Reaksiyon cihazlar›, say›sal kay›t adli larsa, sorumlulu¤umuz koTak›m› (Rapid Reaction Te- biliﬂim sistemleri, aç›k bul- rumakt›r” benzeri bir aç›kam / RRT) ad› verilen ekibin ma sistemleri, güvenlik du- lama alt›nda detayland›r›lde 2012 sonunda tamamen varlar›, sald›r› engelleme d›. Raporda özetle; askeri
sistemleri dâhil olmak üze- alanda güvenli a¤lar için
re bütün say›sal ortamlar› askeri ihtiyaçlar›n h›zl›ca
kullanacaklar[4].
anlaﬂ›l›p adapte edilmesi,
mevcutta bulunan uluslararas› iﬂ birliklerinin siber
ABD Örne¤i
ABD, siber dünyada yaﬂa- alana da kayd›r›lmas› ve
nan siber savaﬂlar konu- son olarak, müttefikler ve
sunda daha öncül bir ko- ortaklar ile beraber siber
numda yer al›yor. ABD’nin dünyada iﬂ birli¤inin artt›siber savunma alan›ndaki r›lmas› hedeflendi [5].
faaliyetleri, ﬁubat 2003’te ABD Baﬂkan› Barack Obayay›nlanan, “Güvenli Siber ma taraf›ndan ABD’nin saAlan ‹çin Ulusal Strateji” y›sal altyap›s› da “stratejik
(The National Strategy to varl›k” olarak nitelendirilSecure CyberSpace) belge- dikten sonra, 23 Haziran
Orgeneral Keith B. Alexander,
sini temel al›yor [3]. ABD 2009 tarihinde, Oreneral
hem ABD Ulusal Güvenlik Teﬂkilat›
hakimiyetinde bulunan kri- Keith Alexander önderli(NSA)’n›n hem de Siber Komutanl›¤›n
tik varl›klarda öncü rolü ¤inde Siber Komutanl›k
baﬂ›nda görev yap›yor.
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NATO Genel Sekreteri
Anders Fogh Rasmussen,
"360 with NATO: Climate Security,
Cyber Crime, Piracy"
etkinli¤inde aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yap›yor.

(Cyber Command / CYBERCOM),
ABD Stratejik Komutanl›¤› (US STRATCOM)
alt›nda bir birim olarak faaliyetine baﬂlad›. Hizmet unsurlar›, Kara Kuvvetleri
Siber Komutanl›¤›
(Army Forces Cyber
Command / ARMY CYBER);
Hava Kuvvetleri 24. Hava Gücü (Air Forces Cyber /
AFCYBER); Donanma Siber
Komutanl›¤› (Fleet Cyber
Command / FLTCYBERCOM)
ve Deniz Piyadeleri Siber Komutanl›¤› (Marine Forces Cyber
Command / MARFORCYBER)’n›
içeriyor [6].
CYBERCOM’un görev tan›m›, ABD Savunma Bakanl›¤› alt›ndaki di¤er askeri bi-

NATO taraf›ndan 25 Ocak
2011'de gerçekleﬂtirilen
Siber Savunma Uzmanlar›
Toplant›s›

rimler gibi, baﬂta bakanl›k taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olan
sistemlerle ilgili koordinasyon, entegrasyon, korunma
ve gerekli durumlarda karﬂ›l›k
verilmesi olarak belirlendi. Komutanl›¤›n yap›s› nedeni ile bu süreçler, siber alanda yürütülüyor, silahlar da siber silahlardan
oluﬂuyor.

Dünyada
Siber Ordular
ABD taraf›ndan baﬂlat›lan
siber ordu kurma süreci
geniﬂleyerek,
öncelikle
teknolojiye daha ba¤›ml›
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bat› ülkelerine ve sonras›nda genele yayg›nlaﬂmaya
baﬂlad›. Ço¤u devletin yap›lanmas›, ABD’nin yap›lanmas›na benzer bir ﬂekilde,
savunma bakanl›¤› alt›nda,
ordunun stratejik komutanl›¤› koordinasyonunda
yönetilen birimler olarak
çal›ﬂ›yor. Bir kaç›na göz
atacak olursak:
Çin: 2050 y›l›na kadar elektronik egemenli¤i hedefliyor [7]. ABD’den yaklaﬂ›k
bir sene sonra siber savaﬂ
komutanl›¤›n›, yap›lan aç›klamalara göre “savunma”
amaçl› olarak kurdu.
Kore Cumhuriyeti: Tümgeneral rütbesinde bir subay
taraf›ndan komuta edilen ve
kuruluﬂ aﬂamas›nda iki yüz
özel çal›ﬂandan oluﬂan birlik,
Savunma Güvenlik Komutanl›¤› (Defence Security
Command / DSC) alt›nda kuruldu. Amac›, askeri sistemlere siber sald›r›lar›n engellenmesi olarak aç›kland› [8].
‹ngiltere: Devlet Haberleﬂme Merkezi (Government
Communications Headquarters
/ GCHQ), siber alanda kabiliyet kazanmak için 2009 y›l›ndan beri çeﬂitli yat›r›mlar yap›yor. Sanal Güvenlik Operasyonlar› Merkezi (Cyber
Security Operations Centre /
CSOC) liderli¤inde siber silah üretimi çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtiriyor [9].

Ülkemizde durum
25–26 Ocak tarihlerinde
Ankara’da yap›lan Siber
Güvenlik Hukuku Çal›ﬂtay›’n›n sonuç bildirgesi,
Türkiye’deki durumu yirmi
iki maddede s›ralad› [10].
Bildirgenin de özetledi¤i
gibi, siber tehditler yönelik, kanun ve yasalara dayal› tek bir ﬂablon alt›nda
bir yap›lanma, Türkiye için
geçerli de¤il. ﬁu an için ülkemizde, TÜB‹TAK taraf›ndan koordine edilen Bilgisayar Olaylar›na Müdahale
Birimi (BOME) ve Ulusal
Akademik (ULAK) A¤ taraf›ndan koordine edilen
ULAK-CSIRT (Computer
Security Incident Response
Team / Bilgisayar Güvenli¤i Olay Müdahale Ekibi)
bulunuyor.
TÜB‹TAK ﬂemsiyesi alt›nda,
ayn› amac› hedefleyen ve
farkl› kurumlara hizmet
eden birimlerin görevleri ve
amaçlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.

ULAK-CSIRT
ULAK-CSIRT, Ulusal Akademik A¤ (UlakNet) kapsam›nda kurulmuﬂ bir güvenlik birimi. D›ﬂ a¤lardan UlakNet’e
yap›labilecek güvenlik ihlallerini önleme, gerçekleﬂen
sald›r› ve sorumlular›n› tespit etme ve ayn› ﬂekilde,
UlakNet’ten d›ﬂ dünyaya
www.milscint.com
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yap›lan sald›r›lar› önleme,
e¤er sald›r› oluﬂmuﬂsa sald›r› sorumlusunu tespit ederek
sald›r›yla karﬂ›laﬂan a¤›n yöneticileriyle bilgileri paylaﬂmakla sorumludur. Amaçlar›
ﬂöyle s›ralanabilir:
I A¤ genelinde bilgi

I

I

güvenli¤i bilincini
art›rmak,
Akademik a¤a yap›lan
bilgisayar güvenli¤ini
tehdit edici sald›r›
say›s›n› azaltmak,
Güvenlik ihlali
sorumlular›n› tespit

I

etme aﬂamas›n›n
koordinasyonunu
sa¤lamak,
Güncel aç›klar› ve
çözümleri hakk›nda
a¤a ba¤l› uçlar›n
yöneticilerini
bilgilendirmek,

I

I

Ba¤l› uç yöneticilerine
bilgi güvenli¤i hakk›nda
e¤itim vermek ve
Bilgi güvenli¤ini
sa¤lamak için
kullan›lacak yöntemler
hakk›nda Türkçe
doküman sa¤lamak [11].
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BOME
BOME, belirli bir sorumluluk
alan›na, olay müdahale servisi veya bilgi sistem güvenli¤i
ile ilgili di¤er önleyici veya düzeltici servisler veren bir ekip
yap›s›na sahip. TR-BOME Koordinasyon Merkezi (KM)’nin
görevi ise ülke genelinde kurum ve kuruluﬂlara bilgisayar
güvenlik olaylar›na müdahale
yetene¤i kazand›rmak ve gerçekleﬂen bilgisayar güvenlik
olaylar›na müdahale etmek.
Ekip taraf›ndan ülkenin tamam›na hizmet veriliyor.
TR-BOME KM servisleri, iki
baﬂl›k alt›nda ele al›nabilir.
Olay Müdahale Koordinasyon
hizmeti, ço¤u zaman kurum
ve ülke s›n›rlar›n› aﬂan bilgisayar güvenlik olaylar› ile ilgili kurum ve kuruluﬂlar aras›nda koordinasyonu ve di¤er
ülkelerle iﬂ birli¤ini sa¤lamaya yöneliktir. BOME Destek hizmeti ise kurum ve kuruluﬂlarda BOME kurulmas›
veya bilgisayar güvenlik olaylar› müdahale yetene¤i kazan›lmas› amac›yla e¤itim ve
dan›ﬂmanl›k hizmetleri verilmesine yöneliktir [12].
©
U.S. Navy
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Ne Yap›lmal›?
Siber dünyada savunma,
savaﬂma ve hakimiyet konusunda tek bir merciden
hareket beklemenin oldukça yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›m olaca¤›n› söyleyebiliriz. Konunun önemi bak›m›ndan, en
geniﬂ ﬂekilde özel sektör,
devlet, sivil toplum örgütleri ile ele al›nmas› gereklidir. Ulu önder Atatürk’ün
söyledi¤i, “Mevzubahis vatansa gerisi teferruatt›r”
sözünün, siber dünya için
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de aynen geçerli oldu¤u
göz ard› edilmemelidir.
Türkiye Biliﬂim Derne¤i’nin
1 Mart 2007’de yay›nlad›¤›,
“Ulusal Bilgi Güvenli¤i Teﬂkilat› ve Görevleri Hakk›nda
Kanun Tasar›s›”, günümüz
ﬂartlar›nda eksiklikler içerse de yay›nland›¤› zaman
için öncü bir yaklaﬂ›m sunuyor [13]. Tasar› kapsam›nda önerilen “Ulusal Bilgi Güvenli¤i Üst Kurulu”;
farkl› kurum ve kuruluﬂlar›n koordinasyonunu sa¤lamas›, ülke varl›klar›n›n de¤erlendirilmesinin yap›lmas›, politikalar›n belirlenmesi ve kararlar›n al›nmas›
olarak
s›ralanabilecek
önemli görevlere sahip.
ﬁimdilerde ise “Siber Güvenlik Ulusal Koordinasyon
Kurulu” olarak çeﬂitli bildirilerde ad› geçen bu yap›n›n, ivedilikle oluﬂturulmas› gerekmektedir. Siber savunma ile ilgili kurumlar›n
yasalarla oluﬂturulmas› ve
bunun akabinde Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu
ile entegre bir ﬂeklide kritik
varl›klar›n belirlenmesi ve
bu varl›klar çerçevecinde
siber güvenlik stratejisinin
haz›rlanmas› önceliklidir.
Türk Silahl› Kuvvetleri bünyesinde, do¤rudan bir komutanl›k ﬂu andaki bilgile-

TR-BOME ana sayfas›
rimiz do¤rultusunda bulunmuyor. Ancak NATO bünyesinde oluﬂturulan Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM)

Komutanl›¤›nda, siber terör konusuyla ilgili baz› çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› da biliyoruz.
Ülkemizin ﬂu anki durumun, zamanlama olarak
bak›ld›¤›nda çok geç kalm›ﬂ
olmamakla birlikte, dünyada en h›zl› büyüyen ‹nternet
altyap›lar›ndan birine sahip
oldu¤umuz için kritik seviyede de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
NATO’nun
2012 y›l›n›n sonunda ilk faz›n›n tamamlanmas› planlanan Süratli Reaksiyon Tak›m› yetisinin, ülkemiz taraf›nda karﬂ›l›¤›n›n bulunaca¤› bir yap› ile entegre olmas› zorunludur. Çok üst
düzeyde bilgi ve tecrübe
gerektiren bir konu oldu¤u
için, yetiﬂmiﬂ personel eksikli¤inin ilk aﬂamada sorun olabilece¤i de¤erlendirildi¤inden, özel sektörün
de elini taﬂ›n alt›na koymas› gereklidir.

KAYNAKÇA
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

NATO’yu Keﬂfedin.
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20111116_Discover
_NATO_TUR.pdf, 2010
Bilgilendirme, Yeni Güvenlik Sorunlar›yla Baﬂa Ç›kmak,
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_82708.htm, 2011
Siber Savunma: Ülkeler ve Stratejiler, Mehmet Meral, 2008
NATO Rapid Reaction Team To Fight Cyber Attack, http://www.nato.int/cps/en
/SID-CF294941-345E723F/natolive/news_85161.htm, 2012
International Strategy For Cyberspace, Prosperity, Security, And Openness In a
Networked World. http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer
/international_strategy_for_cyberspace.pdf, May›s 2011
U.S. Cyber Command Fact Sheet, http://www.defense.gov/home
/features/2010/0410_cybersec/docs/CYberFactSheet%20UPDATED%20replaces
%20May%2021%20Fact%20Sheet.pdf, 25 May›s 2010
Siber Güvenlik ve Siber Savaﬂlar, Doç. Dr. Mustafa Alkan,
Siber Güvenlik Hukuku Çal›ﬂtay›
Cyber Warfare Command to be Launched in January,
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/12/205_56502.html,
12 Ocak 2009
Government Plans Cyber Weapons Programme, http://www.guardian.co.uk
/government-computing-network/2011/may/31/government-plans-cyber-weapons
programme, 31 May›s 2011
Siber Güvenlik Hukuku Çal›ﬂtay› Sonuç Bildirgesi, http://www.iscturkey.org
/calistay/2/, 2012
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Havac›l›k ve Uzay
Çal›ﬂmalar›n›n Baﬂar›s›nda
‹nsan Faktörünün Etkisi
ve Al›nan Dersler

Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
*Uçak Mühendisi
oe Nieberding ve Larry Ross, Amerikan Ulusal Havac›l›k
ve Uzay Dairesi NASA (National Aeronautics and Space
Administration)’n›n Glenn Araﬂt›rma Merkezi’nin ve uzay
programlar›n›n üst düzey yöneticili¤ini yapm›ﬂ, iki deneyimli
bilim insan›. Nieberding ve Ross, araﬂt›rmaya dayal› aktif görevlerini tamamlad›ktan sonra kurduklar› organizasyon ile
mesleki hayatlar›nda edindikleri ve bugün dünyan›n her yerinde kritik öneme sahip baz› tecrübelerini, “Space Systems Lesson Learned” baﬂl›¤› alt›nda, aktif görevdeki nesillere aktar›yorlar. ‹kilinin, 2007 y›l›ndan bu yana, ABD içinde düzenledi¤i
kurs say›s› ise 50 civar›nda.
NASA Glenn Araﬂt›rma Merkezi’nde görev yapan k›demli bir
bilim insan› olan dostum Dr. Süleyman Göko¤lu da bu kurslardan birine kat›lm›ﬂt›... Dr. Göko¤lu ile ABD’de, “F-16 K›demli Milli Temsilcisi” olarak görev yapt›¤›m y›llarda ailece tan›ﬂm›ﬂ ve Türk-Amerikan toplumunun sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinde beraber görev yapm›ﬂ; bir yönü ile 2004
y›l›nda kurulan Turkish American Scientists and Scholars
Association (TASSA) ile ilgili baz› tohum düﬂünceleri beraber
geliﬂtirmiﬂtik.
Dr. Göko¤lu, Temmuz 2011’de kat›ld›¤› bu kurs ile ilgili bana
gönderdi¤i mesajda;
 Kursta, son 40-50 sene içinde yaﬂanm›ﬂ 30-40 havac›l›k
kazas›n›n (uzay arac› a¤›rl›kl›) analiz edildi¤ini ve gelecek
nesillere yönelik ç›kar›lan temel derslerin anlat›ld›¤›n›,
 Kursun içeri¤inde, bir uluslararas› platformda anlat›m için
kritik olarak tan›mlanabilecek bilgilerin de yer ald›¤›n› ve
ABD d›ﬂ›nda verilebilmesi için ABD'nin Uluslararas› Silah
Trafi¤i Mevzuat› (International Traffic in Arms
Regulations / ITAR) kapsam›nda izin al›m› gerektirdi¤ini,
 Sonradan bu kursa “Mission Success First: Lessons
Learned” ad› da verilerek kursun uluslararas› ortamda
ve daha geniﬂ bir yelpazede sunulabilmesinin yolunun
aç›ld›¤›n›,
 Bu hali ile kursun Haziran 2011 içinde ESA (European
Space Agency / Avrupa Uzay Ajans›)’ya da verildi¤ini ve
gelecekte verilmeye devam edilece¤ini,
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Bu makalede, NASA’da üst düzey yöneticilik yapm›ﬂ iki deneyimli bilim insan›n›n,
araﬂt›rmaya dayal› aktif görevlerini tamamlamalar›n›n ard›ndan, mesleki
hayatlar›nda edindikleri ve bugün dünyan›n her yerinde kritik öneme sahip baz›
tecrübelerini aktif görevdeki nesillerle aktard›¤› "Mission Success First: Lessons
Learned" kursunun Türkiye’de düzenlenmesi süreci ve bu kurstan al›nan
baz› dersler de¤erlendirilecektir.
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Kurs kitab› kapa¤›

Bu kursu verenlerin, geçmiﬂ kazalar hakk›nda inan›lmas›
güç derecede yüksek ve ilk elden tecrübeleri-bilgileri olan,
hatalar› iyi çal›ﬂm›ﬂ ve analiz etmiﬂ akil kiﬂiler (wise men)
olduklar›n›,
belirtmiﬂ; “ç›kar›lan dersler o kadar “insan faktörü” (human
factors) a¤›rl›kl› ki her tip endüstriye hitap edebilir…” ﬂeklinde
özel bir not da ilave etmiﬂti...
Bu uzgörü ve olanakla ilgili haberi ald›¤›mda;
 Konuyu do¤rudan kurs sahipleri ile görüﬂtüm,
 http://www.aea-llc.com/courses.html linkinde yay›nlanan
örnek sunumlar›n› inceledim,
 Di¤er baz› ilgililerle temas kurarak, kendilerinden de çok
olumlu de¤erlendirmeler ald›m.
Sonuçta, uygulay›c›lar›n›n a¤›rl›kl› uzay olmak üzere havac›l›k
konusu ile ilgili do¤rudan sahip oldu¤u deneyim -benzeri deneyimlere ilk elden sahip olabilme ﬂans› olmad›¤› için- kurs
içeri¤i ve uygulama ﬂekli ile di¤er geliﬂmiﬂ havac›l›k ülkelerinde bile bulunabilme ﬂans› az olan bir f›rsat olabilece¤ini de¤erlendirdim. Ayr›ca, geçmiﬂ zaman içinde, Türkiye’de,
“aerospace” (havac›l›k ve uzay) konusunda konferans ve çal›ﬂtaylar düzenleyenler, ABD’den ve olanakl› ise NASA’dan konuﬂmac› daveti konusunda yard›mc› olmam› istediklerinde,
karﬂ›ma hep baﬂta ITAR olmak üzere benzer engeller ç›kar›l›r
ve istenen bu yard›mlar› sa¤layamazd›m. ﬁimdi bu olanak,
dostlu¤a dayal› iletiﬂim içinde ve kendili¤inden ortaya ç›km›ﬂt›.
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Bu faaliyetin, özellikle havac›l›k ve uzay platformlar› tasar›m›
ve üretimi konusunda kararlar alm›ﬂ ve bu yöndeki çal›ﬂmalara h›z vermiﬂ Türkiye’nin bugününe çok da uygun bir etkinlik
olaca¤› umudum artm›ﬂt›…
Bu amaçla, ilk olarak, 1980’li y›llar›n ortas›nda kuruluﬂunda
görev ve sorumluluk ald›¤›m Anadolu Üniversitesi Sivil Havac›l›k Yüksekokulu’na dayal› bir merkez olarak geliﬂen ve Dan›ﬂma Kurulu’nda görev ald›¤›m Sivil Havac›l›k Araﬂt›rma ve
Uygulama Merkezi (SHAUM) marifeti ile bu ilk uygulamay›
gerçekleﬂtirme teklifimi, üniversite ve merkez yöneticileri ile
de¤erlendirdik.
©
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Kurs mekân›: Anadolu Üniversitesi Ö¤renci Merkezi

Anadolu Üniversitesi SHAUM taraf›ndan düzenlenmesi karar›n›n al›nd›¤› de¤erlendirmeler sonucunda;
 Taraflar aras›nda mutabakat sa¤land›,
 Organizasyon ekibi oluﬂturuldu,
 Faaliyet planlamalar› yap›ld›,
 ABD hükümetinden ITAR almaya yönelik altyap›
çal›ﬂmalar› tamamland›.
Bu kapsamda, yap›lan duyuru ve davetler sonucunda;
 Ankara’da 5-6 Mart’ta (alfabetik s›rayla);
 Anadolu Üniversitesi,
 Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›,
 Milli Savunma Bakanl›¤›,
 Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,
 Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü,
 TÜB‹TAK,
 TÜRKSAT,
 Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›,
temsilcileri ile bireysel kat›l›mc›lardan oluﬂan toplam 71 kiﬂi,

Eskiﬂehir’de 8–9 Mart’ta (alfabetik s›rayla);
 Alp Havac›l›k,
 Anadolu Üniversitesi,
 ASELSAN,
 ATAP,
 Burhanettin Kaya Havac›l›k,
 CE EDLC (CE Solutions),
 Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›,
 ‹stanbul Teknik Üniversitesi SAVTEK Kulübü,
 Kapadokya Meslek Yüksekokulu,
 Körfez Havac›l›k,
 Osmangazi Üniversitesi,
 ROKETSAN,
 Sarp Havac›l›k,
 Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›,
 STM,
 THY Teknik,
 TEI,
 TUSAﬁ,
 TÜB‹TAK,
temsilcileri ile bireysel kat›l›mc›lardan oluﬂan 62 kiﬂi,
ilk uygulamalar kapsam›nda iki günlük kurslar›n› ald›lar.



Ald›¤›m Dersler
Bu kurslarda akl›mda en çok yer eden, belki de ald›¤›m dersler
olarak niteleyebileceklerimden birkaç›n› paylaﬂmak isterim:
 ABD'nin uzay program› çal›ﬂmalar›ndan sorumlu olmak
üzere 1958 y›l›nda faaliyetlerine baﬂlayan NASA’n›n uzayla
ilgili çal›ﬂmalar› kadar ünlü oldu¤u iki konu:
 K›saltmalar: Mesle¤e yönelik özel bir iletiﬂim etkinli¤i
sa¤lanabilmesi için özenle u¤raﬂt›¤›, bir ifade veya bir
kelimenin ilk harf veya parçalar›ndan oluﬂan k›saltmalar
(acronyms veya initialisms) konusunda harcad›¤› emek ve
görevlilerin bunlar› kullanma yetisi, bugün ilgili
endüstrilerin lisanlar›n›n birer kelimeleri gibi alg›lanan
(BFC, COMCON, COMMFAULT, COMNET, COMSEC,
LOGCENT, LOGMOD, LOGO, LOI, LOIS, LOL, LON, LONS,
LOO, LOOMS, MODEM, NAC gibi) tan›mlar yaratm›ﬂt›.
Bu yaklaﬂ›m, emeklilikleri üzerinden y›llar geçse de
çal›ﬂanlar üzerinde çok etkili idi.

Anadolu Üniversitesi
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 Yönetim uygunsuzluklar›,
gibi basit insan hatalar›d›r.
 Ço¤u zaman, sinsi olaylar da dahil karmaﬂ›k ve s›ral› olay
zincirinin oluﬂturularak de¤erlendirilmesi ve riskler
aç›s›ndan analizi gereklidir. Yaﬂanan baﬂar›s›zl›klarla
ilgili olay zincirinde sadece bir hatan›n önlenebilmiﬂ ve
o aﬂaman›n düzeltilebilmiﬂ olmas›, bu geçmiﬂ
baﬂar›s›zl›¤›n engellenebilece¤ini göstermektedir.
 Genelde her bir görevin baﬂar›lmas› için bahsedilen
konular›n tamam›na yönelik usullerde nitelik art›ﬂ›
ve geliﬂme sa¤lanmal›d›r.
 Y›llar boyunca tekrarlanan baﬂar›s›zl›klar›n ayn› temel
sebeplere dayand›¤›, yeni sebep say›s›n›n ise sadece
birkaç tane oldu¤u görülmektedir.
Di¤er taraftan, yaﬂananlardan ç›kan bu sonuçlar,
sivil havac›l›k temel e¤itim modüllerinden biri olan
“insan faktörü”nün risk taﬂ›yan mesleklere yönelik
hem temel ve hem de ileri düzeydeki mesleki e¤itimlerde
kapsanmas› gereklili¤ine iﬂaret etmektedir.
Pek çok insan›n can›na ve ulusal seviyelere varan sayg›nl›k
ve büyük mali kay›plara neden olan olaylardan al›nan
derslerin sistematik analizinin yap›lmas› ve bu derslerden
gelece¤e ve benzer gelecek faaliyetlere yönelik uzgörü
oluﬂturulmas›n›n önemi -TEI taraf›ndan Ekim 1997'de
düzenlenen "Türkiye'de Uçak Motor Sanayi ve
Gelece¤i" konulu panelde önerilen Havac›l›kta
ULusal Yenilikçi Araﬂt›rmalar Merkezi / HULYA’M gibihala sistemde görev alan ve sistem d›ﬂ›na ç›kan
uzman ve akil insanlardan yararlan›larak uygun
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Bu durum, teknolojiye sahip olacak düzeye ç›k›lmas› yolunda,
teknolojiye yönelik terminolojinin oluﬂturulmas› ve mesle¤e
yönelik iletiﬂim etkinli¤ini sa¤layabilecek ulusal kodlar›n oluﬂturulmas› gereklili¤ini bir kez daha ispatl›yordu.
 Al›nan Dersler (Lessons Learned) Prosedürü: Görevin
baﬂar›s›z olmas›na yol açan hatalar ve kaynaklar› üzerinde
yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda,
 Hatan›n, kayna¤› ne olursa olsun bir giriﬂimin
kaybedilmesine ve görevin baﬂar›s›zl›¤›na neden
olabilece¤i,
 ‹ncelenen hatalar›n kök sebeplerinin önemli bir
k›sm›n›n, sadece “insan faktörü” kaynakl› oldu¤u,
 Baﬂar›s›zl›k yaﬂanan görev tekrarlan›rken;
 ‹lk denemede yaﬂanan hatalar›n sebep oldu¤u
kay›plar ve etkilerinin bir sonraki denemeye
olanak tan›mas›,
 Hata yap›lan ilk denemeden al›nan derslerden
yararlan›lmas›,
sayesinde baﬂar›ya ulaﬂman›n mümkün olabilece¤i,
belirlenmiﬂtir. Bu tespitler gere¤i, faaliyetlerin her bir (ana ve
alt) aﬂamas›nda yaﬂanan sorunlar›n kök sebeplerinin kronolojik ve istatistikî detay incelemeye de uygun bir veritaban›nda
kay›t alt›na al›nmas›, NASA taraf›ndan bir çal›ﬂma prosedürü
haline getirilmiﬂtir.
Bu yaklaﬂ›mdan, günümüz havac›l›¤›nda çok daha büyük
önem ve öncelik kazanan Emniyet Yönetim Sistemi (Safety
Management System / SMS) ve Emniyet Yönetimi Program›
(Safety Management Program / SMP) gibi uçuﬂ ve faaliyet emniyetine yönelik baz› sistem ve usullerin oluﬂturulmas›nda yararlan›labilece¤i de¤erlendirilmektedir.
 Basit insan hatas›: ‹nsanl›k tarihini bile etkileyecek
seviyede büyük havac›l›k kazalar›n›n pek ço¤unun
temel nedeninin basit insan hatalar› oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
 ‹nsanl›k tarihinin son 50 y›l›nda gerçekleﬂen pek çok uzay
ve havac›l›k kazas› göstermiﬂtir ki, bu kazalar›n pek
ço¤unda temel neden;
 Eksik tasar›m veya usul hatalar›,
 Test uygulamalar›ndaki zay›fl›k,
 Sistem mühendisli¤i uygulamalar›nda eksiklikler,
 Yaz›l›m baﬂar›s›zl›¤› konusunda anlama kusuru,
 Süreç disiplininde kay›plar,
 Tak›mda gönülsüzlük,
 Süreçlerdeki normalleﬂtirme sapmalar›,
 Uyar› iﬂaretlerine yönelik uyan›kl›kta azalma,
 "Miras" sistemlerin -farkl› amaçla yenidenkullan›m›nda hata,

Kurs kitaplar›n›n önsözü
www.milscint.com
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Eskiﬂehir’deki kursun kat›l›mc›lar›ndan bir bölüm
kompozisyonda belirlenmiﬂ havac›l›k enstitülerine
olan ihtiyac› bir kez daha göstermektedir.
Anadolu Üniversitesi’nin muhteﬂem ev sahipli¤i ve
destekleri ile gerçekleﬂen, TÜB‹TAK’›n destekleri ile
anlam› artan bu kurslar s›ras›nda, baz› kuruluﬂlar›n benzer
uygulamalar›n daha sonraki aylarda yenilenmesi yönünde
görüﬂ belirtmeleri, do¤ru düﬂünmüﬂ oldu¤umuzu ve do¤ru
kat›l›mc›larla en fazla katk› sa¤layacak ﬂekilde uygulanarak
ulusal entelektüel seviyemiz ve deneyimlerimize katk›
sa¤lama yönündeki umutlar›m›z›n gerçekleﬂti¤ini gösteren
iﬂaretler olarak alg›lanm›ﬂt›r.
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Penguenler ‹çin Geliﬂtirilen
Teknoloji, Sentetik Aç›kl›kl›
Radarlarda
ngiltere Savunma Bakanl›¤›na ba¤l› bilim ve teknoloji laboratuvar›
DSTL ile mühendislik dan›ﬂmanl›¤› ﬂirketi Frazer-Nash, “ard›ﬂ›k
s›n›fland›r›c›” (cascade classifier) ad› verilen bir matematiksel
tekni¤in, sentetik aç›kl›kl› radar (Synthetic Aperture
Radar / SAR)’larda kullan›m› konusunda çal›ﬂ›yor. Daha
önce, yüzleri ve Antarktika’da penguen izlerini tespit
‹ngiltere’nin Sentinel R1/ASTOR uçaklar›n›n radar›
etmek üzere kullan›lan tekni¤in, SAR görüntülerindeki
SAR modunda çal›ﬂabiliyor.
nesneleri tespit ederek, radar operatörünün iﬂini kolaylaﬂt›rma
potansiyeline sahip oldu¤u belirtiliyor. Tekni¤in, tüm mevcut SAR sistemlerinde kullan›labilece¤i, gerçek zamanl› çal›ﬂt›¤›
ve enerji verimlili¤i konusunda iyi bir performans sergiledi¤i de vurgulan›yor. Frazer-Nash’in teknolojisi, DSTL’in 27 Mart
tarihinde gerçekleﬂen sergisinde de gösterildi. (Kaynak: Frazer-Nash Consultancy)
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Raytheon

Uçak Gemilerinde ‹HA Kullan›m›na Bir Ad›m Daha
çak gemilerinde görev yapan yer mürettebat›, uçaklar›
güvertede yönlendirmek için s›kl›kla el ve kol hareketleri
kullan›r. Yak›n gelecekte insans›z hava arac› (‹HA)’lar da uçak
gemilerinden harekât yapmaya baﬂlayacak olursa onlar›n da
bu hareketleri alg›lamalar› ve anlamalar› gerekecek. Her ne
kadar Microsoft Kinect gibi insan hareketlerini kameralarla
tespit edip bunlar› oyun konsolu için komutlara dönüﬂtüren
bir teknoloji günlük hayata girmiﬂse de ‹HA–uçak gemisi
birleﬂimi, kendine has zorluklar içeriyor. ‹HA’lar›n,
mürettebat›n el ve kol hareketlerini anlamas›n›n yan› s›ra
bu hareketlerin belli bir s›rada yap›lmas› ile oluﬂan komutlar›
da anlamas› gerekiyor. MIT (Massachusetts Institute of
Technology / Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) 14 Mart’ta
yapt›¤› bir bas›n aç›klamas› ile bu konuda yapt›¤› çal›ﬂmalar›
duyurdu. Doktora ö¤rencisi Yale Song, dan›ﬂman› Randall
Davis ve David Demirdjian taraf›ndan yürütülen çal›ﬂmalarda,
araﬂt›rmac›lar, geliﬂtirme çal›ﬂmalar› devam eden sistemde,
vücut ve kollar›n konumu kadar, ellerin ﬂekli üzerine de
yo¤unlaﬂmalar› gerekti¤ini vurguluyorlar. Uçak gemileri söz
konusu oldu¤unda, ellerin aç›k olup olmamas›n›n ve
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baﬂparma¤›n yukar›da olup olmamas›n›n, sistemin alg›lamas›
gereken hareketler ve konumlar aras›nda yer ald›¤› belirtiliyor.
Belli s›radaki hareketlerin sistem taraf›ndan alg›lanmas› ise
daha büyük zorluklar içeriyor. Yer mürettebat› sürekli
hareket halinde oldu¤u için, sistemin, uçaklara yönelik
yap›lan standart el ve kol hareketlerinin ne zaman baﬂlay›p
ne zaman bitti¤ini, herhangi bir görüntü iﬂleme yapmadan
anlayabilmesi mümkün olmuyor. Araﬂt›rmac›lar›n bu konuda
bulduklar› çözüm ise görüntüleri üçer saniyelik bölümler
halinde inceleyerek, standart el ve kol hareketlerinin
baﬂlang›ç ve tamamlanma noktalar›n› tespit etmeye çal›ﬂmak.
Bu yöntemin zorlu¤u, standart bir hareketin, incelenen
3 saniyelik kayd›n ortas›nda baﬂlay›p, sonraki kay›tlarda
devam etmesi olarak belirtiliyor. ‹nceleme süresinin daha
uzun olmas›, iﬂlem zaman›n›n artmas› ve gerçek zamanl›l›k
ile ilgili gereksinimlerin tam olarak karﬂ›lanamamas›
sonuçlar›n› do¤urabiliyor. Denemelerde kullan›lan toplam
24 özel hareketlik test kümesinin anlaﬂ›labilmesi için yapay
zekâ ve olas›l›k hesaplama yöntemleri de kullan›l›yor. Verilen
bilgilere göre, ﬂimdiye kadar yap›lan testlerde, sistem yüzde
76 do¤rulukla tespit yapabilmiﬂ durumda. Bu oran her ne
kadar yetersiz gözükse de araﬂt›rmac›lar tespit do¤rulu¤u
yüzdesini artt›rabileceklerini düﬂünüyorlar. (Kaynak: MIT)
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az› durumlarda A noktas›ndan B noktas›na sizi en çabuk
ulaﬂt›racak yol, bu iki nokta aras›ndaki en k›sa yol
olmayabilir; özellikle denizin alt›nda, güçlü ve yön de¤iﬂtiren
ak›mlarla u¤raﬂ›yorsan›z. Pierre Lermusiaux liderli¤indeki
MIT (Massachusetts Institute of Technology - Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü) araﬂt›rmac›lar› da tam böyle düﬂünüyor.
Bireysel ya da grup halinde hareket eden otonom su alt›
araçlar›n›n rota eniyilemesi (optimization) için matematiksel
bir model geliﬂtiren araﬂt›rmac›lar, modellerinin, karmaﬂ›k
k›y›larla ve yön de¤iﬂtiren güçlü ak›nt›larla baﬂa
ç›kabilece¤ini düﬂünüyor. Matematiksel model ile ortaya
ç›kart›lan rotalar, en k›sa ulaﬂ›m zaman›n›, en az enerji
sarfiyat›n› ya da en çok veri toplanmas›n› sa¤layacak ﬂekilde
uyarlanabiliyor. Araﬂt›rmac›lar, ﬂu anda 20’ye kadar otonom
insans›z su alt› arac›n›n grup olarak kullan›labildi¤ini;
gelecekte araçlar›n geliﬂmesi ile say›n›n artabilece¤ini;
mevcut modellerin ise rota planlamas› konusunda ya teknik
olarak yetersiz oldu¤unu ya da gerçek zamanl› iﬂlem
yapamayacak kadar çok bilgisayar kayna¤› gerektirdi¤ini
vurguluyorlar. Yap›lan benzetim tabanl› denemelerde,
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En K›sa Yol, Sonuca
En H›zl› Ulaﬂt›racak Yol
Olmad›¤› Zaman

B

matematiksel model, birçok adan›n yer ald›¤› Filipinler’de,
de¤iﬂik amaçlarla hareket eden 1000 arac›n rotas›n›
belirleyebilmiﬂ durumda. Baﬂar›l› denemeler s›ras›nda,
araçlar için tan›mlanan yasak bölgeler ve çevrede bulunan
gemiler gibi engeller de modelin iﬂini zorlaﬂt›rmak için
kullan›lm›ﬂ.
Matematiksel modelle oluﬂturulan rota, denizin alt›nda
bulunan ak›mlardan yararland›¤› için döngüleri ve ters
yönde ilerlemeleri de içeren, rastgele bir rota gibi
gözüküyor. Araﬂt›rmac›lar, modelin prensiplerinin hava
araçlar›nda, hatta insanlar›n dolaﬂ›m sisteminde ilerleyecek
medikal robotlarda da kullan›labilece¤ini belirtiyorlar.
(Kaynak: MIT)

Uzay Çitinin
Prototipi
Haz›r
ockheed Martin, 8 Mart’ta,
ABD’nin Uzay Çiti (Space
Fence) projesi kapsam›nda
geliﬂtirdi¤i radar prototipinin
yörüngedeki nesneleri
izlemeye baﬂlad›¤›n› aç›klad›.
Uzay Çiti’nin, yerde konuﬂlu
güçlü radarlarla, yörüngedeki
cisimleri tespit etmesi,
izlemesi, ölçmesi ve
s›n›fland›rmas›; tüm bu iﬂleri,
mevcut sistemlere göre daha
geniﬂ bir kapsama alan›nda,
onlardan daha yüksek
hassasiyetle ve daha iyi
zamanlama ile yerine
getirmesi öngörülüyor.
Prototip radar, 18 ay süren
107 milyon dolarl›k proje
kapsam›nda geliﬂtirildi.
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Radarla yap›lan denemeler
sonucunda, Lockheed Martin,
ön tasar›m onay›n› 29 ﬁubat’ta
alm›ﬂt›. Firma, nihai tasar›m›n
ise ölçeklenebilir ve daha
yüksek frekans band›nda
çal›ﬂan bir radar olaca¤›n›

belirtiyor. Geliﬂtirilecek
radar›n, 200.000 cismi
izleyebilmesi gerekiyor.
Üretim ile ilgili sözleﬂmenin
2012 y›l›nda imzalanmas›,
sistemin baﬂlang›ç seviyesi
operasyonel kabiliyete ise

2017 y›l›nda ulaﬂmas›
planlan›yor. ABD Hava
Kuvvetleri, yörüngedeki
cisimleri izlemek için halen,
1961 y›l›nda kurulan sistemi
kullan›yor.
(Kaynak: Lockheed Martin)
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ABD Ordusunun Uygulama Marketi Haz›r
BD Kara Kuvvetleri, personelinin kulland›¤› onayl› mobil cihazlarda koﬂturulmak üzere
haz›rlad›¤› uygulamalar› içeren uygulama marketini faaliyete geçirdi¤ini, 23 Mart’ta duyurdu.
Apple iPhone ile günlük hayat›m›za giren uygulama marketlerinin bir benzeri olan market, ilk
aﬂamada 12 adet e¤itim amaçl› uygulama içeriyor. Yetkililer, kuvvetin e¤itim okullar›nda geliﬂtirilen
ilk uygulamalar›n, markete uygulama iletimi, bunlar›n kontrol edilmesi ve yay›nlanmas› sürecini
denemeleri için olanak sa¤layaca¤›n›; tüm sürecin onaylanmas›ndan sonra, üçüncü kiﬂilerin de
markete uygulama gönderebilece¤ini belirtiyor. Marketin, askerlerin ihtiyaç duyaca¤› uygulamalar›
en h›zl› ﬂekilde onlara iletmek için iyi bir yol olaca¤› düﬂünülüyor. (Kaynak: US Army)

www.savunmahaber.com
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BD Deniz Kuvvetleri
Araﬂt›rma Laboratuvar›
(Naval Research Laboratory
/ NRL), deniz kuvvetlerinin
hizmetine robotik sistemler
sunabilmek için yo¤un
çal›ﬂmalar yap›yor. NRL, bu
çal›ﬂmalar›n›n son durumu
ile ilgili geliﬂmeleri, 7 ve 20
Mart’ta yapt›¤› aç›klamalarla
kamuoyu ile paylaﬂt›.
‹lk aç›klama, SAFFiR
(Shipboard Autonomous
Firefighting Robot / Gemi
Konuﬂlu Otonom Yang›n
Söndürücü Robot) ile ilgili
yap›ld›. SAFFiR, insanlara
göre tasarlanan gemilerde
etkin bir ﬂekilde hareket
edebilmesi için insana
benzeyen (humanoid) bir
robot olarak tasarlan›yor.
Robotun gemi içinde otonom
olarak hareket edebilmesi,
mürettebat ile etkileﬂime
girebilmesi ve yang›nla
mücadele edebilmesi
amaçlan›yor. Özellikle

A
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Robotlar
Deniz
Kuvvetlerinin
Hizmetinde

sa¤layabilmesi, engellerden
geçebilmesi ve dar
bölümlerde ve merdivenlerde
ilerleyebilmesi anlam›na
geliyor. Robotun üzerinde
alg›lay›c› olarak video
kamera, dumandan
etkilenmeyecek görüﬂ için
k›z›lötesi stereo kamera
ve gaz sensörü bulunmas›
öngörülüyor. Robotun
üst gövdesi, yang›n
söndürücüleri kullanabilecek
ve özel yang›nla mücadele
bombalar›n› f›rlatabilecek
kabiliyette olacak. Gücünü
bataryadan alacak olan
robot, 30 dakika boyunca
yang›nla mücadele

edebilecek. Robotun
yaz›l›mlar›n›n, robotun
otonom hareketinin yan› s›ra
konuﬂma da dâhil olmak
üzere, çeﬂitli ﬂekillerde
mürettebatla iletiﬂime
geçebilmesini, örne¤in el
hareketlerini anlayabilmesini
sa¤lamas› isteniyor.
Projede NRL’nin yan› s›ra iki
üniversite; Virginia Tech ve
University of Pennsylvania
da yer al›yor. Tasar›m›,
Virginia Tech’in CHARLI-L1
robotuna dayanan SAFFiR’in,
Eylül 2013’te, yang›n tatbikat
gemisi eski USS Shadwell’de
yap›lacak gerçekçi bir yang›n
tatbikat›nda denenmesi

hareket ile ilgili gereksinimler,

robotun çeﬂitli deniz
durumlar›nda dengesini

Alg›lay›c›lar, dumandan
etkilenmeyecek görüﬂ için k›z›lötesi
stereo kamera içerir.

Üst gövde, yang›n söndürücüleri
kullanabilecek ve özel yang›nla
mücadele bombalar›n› f›rlatabilecek
kabiliyettedir.
Batarya bölümü, 30 dakikal›k
görev için yeterli enerjiyi
bar›nd›r›r.
Hafif, düﬂük sürtünmeli
ve do¤rusal eyleyiciler, verimlili¤i
ve kontrolü artt›r›r.
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Titanyum yaylar,
dinamizme ve geliﬂmiﬂ
algoritmalar›n
kullan›m›na olanak sa¤lar.

Hafif, merkezi alüminyum yap›,
yüklerin robot gövdesi geneline
yay›lmas›n› sa¤lar.
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Kalça ve ayak bile¤ini
ayn› anda hareket ettiren
eyleyiciler, daha iyi
hassasiyet ve daha yüksek
sürat ve tork sa¤lar.

Alt› eksenli güç/tork
alg›lay›c›s›, yürürken
gerekli geribildirimleri
sa¤lar.

planlan›yor. NRL’den gelen
ikinci aç›klama ise insans›z
su üstü araçlar›n›n yak›t
ikmali hakk›nda oldu. Bu
araçlar›n yak›t ikmali için bir
ana gemiye al›nmas›, hem
araçlar›n etkinli¤ini k›s›tlayan
hem de ana gemiyi tehditlere
aç›k b›rakan bir iﬂlem olarak
görülüyor. Di¤er yandan, bu
araçlara seyir haline yak›t
ikmali yap›lmas›, mevcut
durumda elle müdahale
gerektirebiliyor. NRL ve
proje ortaklar›, RAFT (Rapid
Autonomous Fuel Transfer /
Çabuk ve Otonom Yak›t
Aktar›m›) projesi
kapsam›nda, robotik bir
mekanizma ile insans›z su
üstü araçlar›na yak›t
aktar›m› yap›labilece¤ini
gösterdiler. Projenin NRL
taraf›nda, robotik servis
konusunda önemli
tecrübeleri bulunan
Uzay Araçlar› Mühendislik
Bölümü çal›ﬂ›yor. DARPA
taraf›ndan finanse edilen
projenin di¤er ortaklar› ise
Clemson Üniversitesi,
Science Applications
International Corporation
(SAIC) ve ABD Deniz
Kuvvetlerinin Uzay ve
Deniz Savaﬂ Sistemleri
Komutanl›¤›. RAFT projesi
kapsam›nda dalga
simülatöründe yap›lan
denemelerde, sistem, Sea
Fox insans›z su üstü arac›n›n
hareketini izleyip, manyetik
yak›t aktar›m düzene¤ini,
Sea Fox’un yak›t al›m
düzene¤ine yerleﬂtirmeyi
ve yak›t ikmalini
gerçekleﬂtirmeyi baﬂard›.
Yap›lan yaklaﬂ›k 60 denemede,
deniz durumu 3,25’e kadar
ç›k›ld›. Denemelerde, ikmal
s›ras›nda yaklaﬂ›k 1 metre
yükseklikte dalgalar
olmas›na ra¤men, sistem
herhangi bir sorun
yaﬂamadan çal›ﬂt›. Benzer
yöntemlerin, insans›z hava
araçlar›n›n hareket halindeki
bir hava arac›ndan yak›t
ikmali yapmas› için de
kullan›labilece¤i
düﬂünülüyor. (Kaynak: NRL)
www.milscint.com

DARPA
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DARPA Veri Okyanusunda Yüzmeye Haz›rlan›yor
lg›lay›c›lar, ‹HA’lar, uydular ve benzeri çok çeﬂitli
kaynaktan yo¤un bir veri bombard›man›na tutulan
günümüz askeri, do¤ru ve zaman›nda karar almakta zaman
zaman zorlanabiliyor. ABD Savunma Bakanl›¤›na ba¤l› ‹leri
Araﬂt›rma Projeleri Ajans› (Defense Advanced Research
Projects Agency / DARPA), bu sorunu çözmek amac›yla,
29 Mart’ta, XDATA adl› projesinin ilk duyurusunu yapt›. Bu
konudaki ilk giriﬂim olmayan XDATA’n›n di¤erlerinden fark›
ise her zamanki gibi DARPA’n›n yaklaﬂ›m›nda sakl›. DARPA,
proje kapsam›nda, veri iﬂleyecek ve sonuçlar› kullan›c›ya
sunacak yaz›l›mlar›n oluﬂturulmas›nda kullan›lacak yaz›l›m
geliﬂtirme araçlar›n›n tasarlanmas› hedefliyor. Bu yaz›l›m

A

geliﬂtirme araçlar›n›n; bilinen ve kullan›lan analitik ve görsel
yöntemleri içermeleri, veri boyutuna göre ölçeklenebilmeleri,
da¤›t›k bilgisayar mimarileri ile uyumlu olmalar› ve
muharebe sahas›nda kullan›labilecek nitelikte olmalar›
isteniyor. Ayn› zamanda, yeni yöntemlerin k›sa zamanda
denenmesine olanak sa¤lamalar› da gerekiyor. DARPA,
bu araçlar›n kaynak kodlar›n›n aç›k olmas›n› ve s›radan
bilgisayarlarda çal›ﬂabilmesini de gereksinim listesine
eklemiﬂ. Projenin kurgusu uyar›nca, projenin geliﬂtirme
çal›ﬂmalar›na, ABD Savunma Bakanl›¤›ndan ve di¤er baz›
kurumlardan, operasyonel tecrübe sahibi kullan›c›lar da
kat›lacaklar. (Kaynak: DARPA)

ÖZEL HABER

Sürdürülebilir Sanayileﬂme,
Desteklenebilir Sistemler
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’n›n ev sahipli¤inde ve SaSaD’›n
katk›lar›yla düzenlenen “SSM, 2’nci Tedarik Lojisti¤i Kurultay›”,
28 ﬁubat’ta SSM Konferans Salonu’nda icra edildi. Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar, ASELSAN Genel Müdürü ve SaSaD Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Cengiz Ergeneman ile Genelkurmay Lojistik Daire Baﬂkan› Tu¤general
Selim Mert’in aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ile baﬂlayan kurultay›n bu y›lki temas› ise
“Sürdürülebilir Sanayileﬂme, Desteklenebilir Sistemler” oldu.
Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com
at›rlayaca¤›n›z üzere,
tedarik lojisti¤i ve entegre lojistik destek
(ELD) yaklaﬂ›mlar› çerçevesinde, savunma sistemlerinin ömür devri yönetiminde
maliyet etkin çözümler üretilebilmesi amac›yla, tedarik
lojisti¤i uygulamalar›nda ülkemizdeki mevcut durum,
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele al›nd›¤›,
“SSM, 1’inci Tedarik Lojisti¤i
Kurultay›”, 13 Kas›m 2009 tarihinde, SSM konferans salonunda “Sonras›n› Baﬂtan
Düﬂünmek” temas› ile gerçekleﬂtirilmiﬂti.
‹lk kurultaydan bugüne kadar geçen süre zarf›nda yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi
edinilen ve uygulamaya yönelik planlamalar›n ele al›nd›¤› SSM 2’nci Tedarik Lojisti¤i Kurultay›’nda ise, “Sürdürülebilir
Sanayileﬂme,
Desteklenebilir Sistemler”
temas›na uygun olarak, sektörde faaliyet gösteren firmalar›n lojistik destek sa¤lama kabiliyetleri ve ileriye dönük çal›ﬂmalar› hakk›nda da
bilgiler verildi.
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’nin envanterine yurt
içi geliﬂtirme projeleri ile
kazand›r›lan ve kazand›r›lacak olan savunma sistemlerinin lojistik deste¤inde ihtiyaç duyulan yaklaﬂ›mlar›n,
toplam 3 oturumda, SSM

H

70

MSI Dergisi - Nisan 2012

yetkilileri ve ülkemizin önde
gelen 12 savunma sanayisi
kuruluﬂunun temsilcileri taraf›ndan ele al›nd›¤› kurultay›, askeri ve sivil üst düzey
yetkililerin yan› s›ra üniversiteler ve araﬂt›rma kurumlar›ndan da uzman personel
takip etti.

Dünden Bugüne…
Sorunlar›n ve çözüm önerilerinin de masaya yat›r›ld›¤›
kurultay, Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar’›n
aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlad›.
Kurultay›n temel maksad›n›;
“TSK’ya kal›c›, sürdürülebilir
yetenekler kazand›rmak ve
sanayimizi de bu yönde en
do¤ru ﬂekilde organize etmek, planlamak” olarak
aç›klayan Bayar, ilk kurultaya da at›fta bulunarak 2 sene
önce “sonras›n› baﬂtan düﬂünmek” derken, ATAK helikopteri, ANKA insans›z hava
arac›, M‹LGEM savaﬂ gemisi
ve ALTAY milli tank› gibi ana
platformlar envantere girdi¤inde, bunlar›n desteklenebilirli¤inin, güçlü ve etkin bir
biçimde yap›l›p yap›lamayaca¤›n›, bunun için gerekli haz›rl›k ve organizasyonumuzun olup olmad›¤›n› kastettiklerini belirtti. O günden
bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalarda da bir ihtiyac›n varl›¤›n›n tespit edildi¤ini ve bu
konuda Genelkurmay Baﬂ-

kanl›¤›’n›n yapt›¤› de¤erlendirmeler sonucunda, Aral›k
2010’da yap›lan tespitlerin
kendileriyle paylaﬂ›ld›¤›n›
söyleyen Bayar, bu tespitleri
kat›l›mc›larla paylaﬂt›:
I Yüklenicilerin, tedarik
aﬂamas›ndan sonra,
ömür devri yönetimi
sürecinde devre d›ﬂ›
kalmamas› gerekti¤i,
I Burada proje yönetiminin
idari iﬂletme safhas›yla
bütünleﬂtirilmesi
gerekti¤i ve
I Burada da sanayi ve
kullan›c› aras›nda arayüz
görevi görecek bir teﬂkilat
çal›ﬂmas› veya SSM’nin
bu iﬂleri yerine getirecek
ﬂekilde teﬂkilatlanmas›
gerekti¤i.
2 senedir sürdürülen çal›ﬂmalar›n art›k belli bir olgunluk seviyesine geldi¤ini, dolay›s›yla art›k ilgili teﬂkilatlar›n üzerlerine alacaklar› görevleri tespit etmeleri gerekti¤ini söyleyen Bayar, buna
göre kendilerinin, sanayinin,
Silahl› Kuvvetlerin ve ilgili
kuruluﬂlar›n gerekli haz›rl›klar› yapmaya baﬂlayaca¤›n›
belirtti.
Bu konuyla ilgili olarak,
SSM’nin teﬂkilatlanmas›nda
da dördüncü bir müsteﬂar
yard›mc›l›¤› kuruldu¤unu ve
bunun alt›nda da -henüz kal›c› bir ad konulmamakla
beraber- bir lojistik çal›ﬂma

grubu kurduklar›n› aç›klayan Bayar, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤› ile çok yak›n iliﬂki içerisinde mevcut sistemi
daha yak›ndan tan›mak için
çal›ﬂmalar yapt›klar›n› söyledi. SSM’nin, bugüne kadar
daha çok savunma ürünlerinin ilk tedarikini yapmak,
baﬂlang›ç lojisti¤ini kurgulamak ve ondan sonra da
TSK’ya bunlar› teslim etmekle görevini s›n›rlad›¤›n›;
ama gelinen noktada, özellikle yurt içinde geliﬂtirilen
sistemlerin bir ömür devri
yönetimi biçiminde ele al›nmas› gerekti¤ine vurgu yapan Bayar, SSM’nin burada
üzerine düﬂen sorumluluklar› yerine getirirken sektör
ile arayüzü, TSK ad›na en etkin ﬂekilde kurmas› gerekti¤ine ve bunun haz›rl›klar›
içerisinde olduklar›na dikkat
çekti.
Kurultayda, sektör için yeni
bir yetenek olan lojistik ile
ilgili mevcut durumun foto¤raf›n› çekmeye çal›ﬂacaklar›n›; kamu- özel sektör iﬂ
birli¤i modellerinin neler
olabilece¤ini; performansa
dayal› lojistik konseptini ve
ömür devri yönetiminin nas›l
ele al›naca¤›n› istiﬂare edeceklerini söyleyen Bayar,
sanayimiz için sürdürülebilir
yap›n›n ve TSK için de etkin
yetenek kazan›m›n›n birlikte
kurgulanaca¤›n› belirtti.
www.milscint.com
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Teslimat Sonras› da
Kurgulanmal›
Bayar’dan sonra konuﬂmas›n› yapmak üzere kürsüye
ç›kan ASELSAN Genel Müdürü ve SaSaD Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Cengiz
Ergeneman ise konuﬂmas›na, savunma sanayisinin,
do¤as› gere¤i güçlü bir
müﬂteri karﬂ›s›ndaki üreticilerden oluﬂtu¤unu, dolay›s›yla teklif sunarken ve sözleﬂme imzalarken kendilerine verilen s›n›rlar içinde
kalmak zorunda olduklar›n›
belirterek baﬂlad›. “Teklif
haz›rlama aﬂamas›nda teslim edece¤imiz sistemlerin
uzun süre en zor koﬂullarda
yurdumuzun dört bir yan›nda kullan›laca¤›n› ve bu dönemde bak›m, onar›m ve yedek parça aç›s›ndan desteklenmesi gerekti¤ini biliyoruz. Di¤er yandan teklif isteme doküman›nda veya imzalad›¤›m›z sözleﬂmede teslimat sonras› hakk›nda bir
görev olmamas› veya yaln›zca yedek parça temin yükümlülü¤ü gibi genel bir hüküm olmas› bu konuda sanayicinin yapabileceklerini
k›s›tlamaktad›r. Teslimat
sonras› sanayicinin verece¤i
hizmetlerin tedarik sözleﬂmeleri kapsam›nda yer almas›, sanayici için yaﬂamsal
bir konudur.” diyerek sözlerine devam eden Ergenewww.savunmahaber.com

man, ikinci olarak da yurt d›ﬂ›ndan temin edilen sistemler için lojistik deste¤in yurt
içinden sa¤lanmas›na de¤indi. Konuyu, “Savunma
sanayimiz teknolojik düzey
bak›m›ndan kendi üretmedi¤i birçok sisteme de bak›m,
onar›m ve yedek parça deste¤i verecek seviyeye gelmiﬂtir. Silahl› Kuvvetlerimizin malzeme sergileri açmas› ve birçok sanayicimizin
bunlar› gezip sergilenen
malzemeyi üretme çabas›na
girmesi de bunun kan›t›d›r.
Ne yaz›k ki bu konuda birçok
durumda, ilgili malzemenin
üretim ve testi için yeterli
doküman›n olmamas›, lisans / patent haklar›n›n getirdi¤i k›s›tlamalar veya ihtiyaç miktar›n›n ekonomik
üretim s›n›r›n›n alt›nda olmas› nedeniyle olumlu sonuca ulaﬂamad›¤›m›z› da
üzülerek görüyoruz” diyerek
derinleﬂtiren Ergeneman,
bu konuda tedarik aﬂamas›ndan baﬂlayarak uzun vadeli planlama, yerli üreticiyi
mümkün oldukça erken
devreye sokma gibi yöntemlerin uygulanmas› gerekti¤ine dikkat çekti.
Üçüncü boyut olarak modernizasyon konusundan da
bahseden Ergeneman, son
olarak da lojistik hizmet konusunda ihmal edildi¤ini de¤erlendirdikleri bir konuya

de¤inerek; “Sanayiciden al›nacak lojistik destek denilince genelde bak›m onar›m
hizmeti ve yedek parça temini akla geliyor. Oysa sistemleri ayakta tutmak için zorunlu baﬂka bileﬂenler de mevcut. Bunlardan bir tanesi e¤itim” dedi. Bugün, geliﬂmiﬂ
teknolojilerden yararlanarak
savunma sistemlerine lojistik
destek verecek personelin en
etkin biçimde e¤itilmesini
sa¤layacak düzeyde oldu¤umuzu, ancak dokümantasyon, konfigürasyon yönetimi,
üretimden kalkma, risk kontrolü, mühendislik deste¤i,
üretim hatt›n›n haz›r tutulmas› gibi ç›kt›lara da azami
önem verilmesi gerekti¤ini
belirtti. Ergeneman, son olarak Aral›k 2011’de gerçekleﬂtirilen “Arama Konferans›”nda entegre lojistik destek
konusunda öne ç›kan baﬂl›klar› ﬂu ﬂekilde s›ralayarak konuﬂmas›n› noktalad›:
I Milli, özgün ürünlerde
entegre lojistik deste¤in
ana yüklenici taraf›ndan
karﬂ›lanmas›,
I Yerli silah sistemlerinin
bak›m-onar›m ve yar›
ömür modernizasyonlar›n›n
üretici firma tesislerinde
yap›lmas›,
I Sistem tedarik
sözleﬂmelerinin performans
bazl› lojistik anlaﬂmalar› da
içermesi,

Entegre lojistik destek
makam›n›n SSM olmas›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak
üzere kürsüye son olarak
ç›kan Genelkurmay Lojistik
Daire Baﬂkan› Tu¤general
Selim Mert ise, TSK’n›n
yurt içi ve yurt d›ﬂ› al›m
prosedürlerini, tedarik süreçlerini ve al›mlara göre
tedarik makamlar›n› ayr›nt›l› bir ﬂekilde kat›l›mc›larla
paylaﬂt›.
“Lojistikte Sanayileﬂme”
baﬂl›¤› alt›nda 2 genel oturumun icra edildi¤i kurultay,
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar’›n baﬂkanl›¤›nda, ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman, GATE
Elektronik Genel Müdürü
Turgay Maleri, HAVELSAN
Genel Müdür Vekili Gökhan
Köseo¤lu, Koç Holding Savunma Sanayi, Di¤er Otomotiv ve Bilgi Grubu Baﬂkan›
Kudret Önen, ROKETSAN
Genel Müdürü Selçuk Yaﬂar,
TUSAﬁ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaﬂl› ve YoncaOnuk Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi M. Ali Güler’in yer
ald›¤› “De¤erlendirmeler,
Sonuç ve Öneriler” oturumu
ile sona erdi.
I
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SSM 2’nci Tedarik Lojisti¤i
Kurultay›’nda yap›lan
sunumlara, SSM’nin
‹nternet sayfas›ndan
ulaﬂ›labilir.
MSI Dergisi - Nisan 2012
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Balistik Malzemelere
Bir Alternatif: S›v› Z›rh
Genel Bak›ﬂ
Vücut ve araç koruma malzemeleri geniﬂ bir yelpaze
içerisinde yer almakta ve basit bir yaklaﬂ›m ile metaller,
seramikler, polimerler ve
bunlar›n bir karma yap›s›
olan kompozitler yayg›n bir
ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Demir esasl› koruyucu olarak
da z›rh çelikleri sahip olduklar› yüksek sertlik, mukavemet ve tokluk özellikleri ile
ço¤u durumda vazgeçilmez
malzemelerdir. Ancak yüksek yo¤unlu¤u dolay›s› ile de
yüksek kesit a¤›rl›¤›na sahip
olmas›, z›rh çeli¤inin, özellikle vücut korumas› aç›s›ndan
kullan›labilirli¤ini s›n›rlamaktad›r.

Günümüzde teknolojik geliﬂmeler, savunma sanayisinin
gereksinimleri do¤rultusunda h›z kazanm›ﬂt›r. Geçmiﬂten
günümüze savaﬂ donan›mlar› bilim insanlar›n›n yo¤un
çal›ﬂmalar› ›ﬂ›¤›nda geliﬂtirilmiﬂ olup birçok uygulamada
kullan›labilen yeni nesil balistik malzemelerin ortaya
ç›kar›lmas›na da katk› sa¤lam›ﬂt›r. Bu makalede koruma
amaçl› olarak kullan›labilen ve son zamanlarda tehdit
seviyesine de ba¤l› olarak kullan›m› yayg›nlaﬂan s›v› z›rh
malzemesi üzerinde durulmuﬂ ve bu tür bir malzemenin
genel özellikleri ile korumaya yönelik performans›
irdelenmiﬂtir.
Yrd. Doç. Dr. ﬁeyda POLAT* / seyda@kocaeli.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ﬁ. Hakan ATAPEK** / hatapek@kocaeli.edu.tr
*Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji veMalzeme Mühendisli¤i Bölümü, Ö¤retim Üyesi
**Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i Bölümü, Ö¤retim Üyesi
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Demir d›ﬂ› malzemeler aras›nda, hafiflikleri kadar yeteri
balistik performans sergilemelerinden dolay›, ço¤unlukla alüminyum ve alaﬂ›mlar›
ile titanyum ve alaﬂ›mlar› öne
ç›kmaktad›r. Seramikler ise
sahip olduklar› yüksek sertli¤e / mukavemete ek olarak
ayn› zamanda rijit malzemelerdir ve bu da askeri malzeme olarak kullan›labilirliklerini artt›rmaktad›r. Polimer
esasl› ço¤u malzeme de askeri uygulamalarda vazgeçilmez olup, yüksek sertlik de¤erine sahip olmamakla birlikte, iyi bir enerji sönümleyicisi olarak görev almaktad›r.
Tüm bu malzemelerin birer
karma yap›s› olarak de¤erlendirebilece¤imiz kompozit
malzemeler ise sahip olduklar› ço¤u mekanik ve balistik
özellikler nedeni ile günümüzde askeri uygulamalar›n
vazgeçilmez bir malzeme
grubudur [1-10].
Ço¤u araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›, balistik
tehditlere karﬂ› önemli derecede koruma sa¤layabilen, bez (fabrik) esasl› z›rhlar›n geliﬂtirilmesine olanak vermiﬂtir. Ancak, vücut
korumas› söz konusu oldu¤unda b›çak, hançer, süngü, kama vb. keskin uçlu
aletlerin tehdit seviyesini
azaltmak amac› ile yeni
malzemelere olan gereksinim artm›ﬂt›r. Bu tür bir
tehdit, öncelikle delme veya
kesme özelli¤ine göre de¤erlendirilmelidir. Burada,
delme ile keskin ucun koruma z›rh› içerisinde belirli
bir derinli¤e ilerlemesi ve
hayati tehlikeye neden olabilece¤i anlaﬂ›lmal›d›r. Di¤er taraftan, kesme, keskin
ucun koruma z›rh›nda yüzeyden içeri do¤ru belirli bir
derinlikte ve uzunlukta aç›lmaya neden olmas›d›r.
Ço¤u vücut z›rh›nda, yukar›da bahsedilen tehditlere karﬂ› metalik titanyum folyolar›
içeren çok katl› koruma yeleklerine ek olarak Kevlar®,
Twaron® ve Spectra® gibi

S›v› z›rh, ince ve ayn› zamanda yavaﬂ akabilen bir ak›ﬂkand›r. Malzemenin ani bir
darbeye maruz kalmas› halinde sertleﬂir ve penetrasyona karﬂ› bir direnç sa¤lar.
Bu özelli¤i ile tipik bir dilatant malzeme özelli¤i taﬂ›maktad›r. Bu yap›, yumuﬂak
kurﬂun mermi gibi bir mühimmat ile olan etkileﬂimde
k›r›lganl›k gösterebilir ve
mühimmat›n nüfuziyetini belirli bir k›sa mesafede durdurabilir [13].
Dilatansi, ince tanecik içeren
süspansiyon haldeki ak›ﬂkanlar için tipik bir reolojik
özellik olarak bilinir. Dilatant
özelli¤ine örnek olarak batakl›k kumu ve okyanus k›y›s›nda yer alan yar› sert ›slak
kum gösterilebilir. Su ile temas halinde olan kum tanecikleri üzerine herhangi bir
bas›nç uyguland›¤›nda -örne¤in, ayak ile bas›ld›¤›ndakumlar›n birden sertleﬂti¤ini
ve daha yo¤un bir hale geldi¤ini görebiliriz. Bu olay, gerçekte serbest halde bulunan
kumun bas›nç noktalar›nda
birbiri üzerinde kilitlenmesi
ile aç›klanabilir. Yeteri bir
bas›nç olmamas› halinde ise
kum tanecikleri suyun ya¤lay›c› olarak davranmas› ile
serbest halde veya k›smi bir
düzende bulunacakt›r. Dilatant kompozisyonunun kütlesel yo¤unlu¤u, ince bir da¤›l›m gösterebilen faz›n azami teorik s›k›ﬂt›rma yo¤unlu¤una oldukça yak›nd›r. Yüksek seviyede s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ tanecikler iyi seviye dilatansi
özelli¤i sergilemektedir [13].

D3O ürünlerdeki dilatant ak›ﬂkan›n darbelere nas›l tepki verdi¤in gösteren temsili çizim.

güçlü bir polimerik esasl›
kompozit malzeme de içeren
çeﬂitli bezlerden örülmüﬂ,
kumaﬂ esasl› koruma yelekleri (PASGT Vest Kevlar® 29,
Interceptor Vest Kevlar®
KM2 vb.) kullan›lmaktad›r.
Ancak, folyonun hafiflik kriterini tam olarak sa¤layamamas›na ve rijit bezlerin ço¤u
kez esnek olmamas› ile giyinme esnas›nda rahatl›k
sa¤lamamas›na ek olarak
gizlenebilirli¤in de düﬂük olmas› ve koruman›n zay›f
noktalar›n› aç›¤a ç›karmas›
gibi bir tak›m problemler de
söz konusudur [11, 12].
Aramid bezlerden oluﬂan
yeni nesil koruma malzemeleri, ›s›l püskürtme yöntemi
ile kaplanabilmekte ve yüzeylerindeki sert kaplamalar› ile bir taraftan kesici uç
tehdidini indirgeyip di¤er taraftan penetrasyona dayanakl› yüksek sönümleme
özelli¤i gösterebilmektedir.
Ancak, bu kaplamalar, z›rh›n kesit a¤›rl›¤›n› artt›rmas›
nedeniyle s›n›rl› uygulamalara sahiptir. Aramid bezlerin kolloidal ve kayma h›z›yla kal›nlaﬂan s›v›lar (STF,
shear thickening fluid) ile

emprenyelenmesi, balistik
özelliklerini önemli ölçüde
geliﬂtirebilmektedir. Bu tür
s›v›lar, herhangi bir yüklenme alt›nda h›zl› bir ﬂekil de¤iﬂimi göstererek ak›ﬂkan
bir halden kat› benzeri bir
hale gelebilmekte ve yüzeyde sert bir tabaka olarak iﬂ
görebilmektedir [11].
Bu makale kapsam›nda, yukar›da verilen temel balistik
malzemelere bir alternatif
olarak s›v› z›rh›n tan›m›, genel özellikleri ve kullan›m›
üzerinde durulmuﬂtur.

Karakteristik Aç›dan
S›v› Z›rh
S›v› z›rh kompozisyonlar›
üzerine yap›lan araﬂt›rmalar
ve kazan›lan deneyimler, bu
tür bir malzemenin özelliklerinin ak›ﬂkan›n içeri¤ine oldukça ba¤l› oldu¤unu göstermiﬂtir. S›v› z›rh kompozisyonlar›, düﬂük gerilmelere
karﬂ› düﬂük direnç veya yüksek gerilmelere karﬂ› yüksek
direnç gösterecek ﬂekilde
ayarlan›r. Bu ise ak›ﬂkan›n
yavaﬂ hareketine karﬂ›n darbenin bir fonksiyonu olarak
sertleﬂmenin de¤iﬂken oldu¤unu gösterir [13].
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STF Kevlar'›n (üstte), b›çak bat›ﬂ›nda daha fazla esnedi¤i
görülmektedir.
MSI Dergisi - Nisan 2012
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S›v› Z›rh›n
Proseslenmesi,
Mekanizmalar
ve Yeterlilik
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Amerikan ordusuna ba¤l›
araﬂt›rma laboratuvarlar›,
askerlerin yaﬂamlar›n› korumak amac› ile birçok yeni
teknolojik çal›ﬂmaya imza atm›ﬂ ve atmaktad›r. Bunlar›n
baﬂ›nda ise ﬂüphesiz ki vücut
için s›v› z›rh malzemesinin
geliﬂtirilmesi gelmektedir.
Bu tür bir malzeme, hafif
olabildi¤i kadar, ayn› zamanda oldukça esnektir. Tüm
bunlar, tehdit ortam›nda personelin hareket imkân›n› artt›rmaktad›r. S›v› z›rh teknolojisindeki araﬂt›rmalar, ço¤unlukla oldukça ince, esnek, düﬂük a¤›rl›kta, pahal›
olmayan ve Kevlar® bezlere
k›yasla eﬂde¤er veya daha iyi
balistik özellik sergileyebilen
bir malzemenin geliﬂtirilmesi üzerinedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, kayma ile kal›nlaﬂan s›v› modeli iyi bir tercih
olacakt›r. Bu tür bir malzeme, yüksek deformasyon kabiliyetine sahip olup, uzun bir
süre yük uygulanmad›¤› durumda bir s›v› gibi akabilmektedir. Balistik darbe ile
oluﬂabilen yüksek kayma
h›zlar›nda bu malzeme rijit
kat› benzeri bir hale gelmekte ve vücut z›rh› olarak penetrasyona karﬂ› direnç sa¤layabilmektedir [14].
Kayma ile kal›nlaﬂmada,
uygulanan yük veya kayma
h›z›nda meydana gelen art›ﬂ, viskozitede de bir art›ﬂa
neden olur. Bu oluﬂum, kolloidal da¤›lma ile gerçekleﬂir. Yüksek konsantrasyonlu kolloidal süspansiyonlar,
geniﬂ bir alanda ve sürekli
bir viskozite art›ﬂ›na sahip
tersinir kayma kal›nlaﬂmas›
sergiler.
Tersinir kayma kal›nlaﬂmas› için, iki ana mekanizma
tan›mlanm›ﬂt›r. Bunlardan
birincisi, düzen-düzensiz
geçiﬂ mekanizmas›; ikincisi
ise hidro-kümelenme mekanizmas›d›r. Ak›ﬂkan bir
s›v›dan kat› benzeri bir mal-

MSI Dergisi - Nisan 2012

zemeye olan bu geçiﬂ süreksiz agregatlar›n veya
hidro-kümelenmelerin oluﬂumu ve s›zmas› nedenlidir.
Bu durumda, ak›ﬂkan›n viskozitesinde önemli bir art›ﬂ
gerçekleﬂir [14]. ﬁekil 1’de,
süspansiyonun denge konumuna ek olarak deformasyon ile birlikte kayma
ile incelme / kal›nlaﬂman›n
oluﬂumu, taneciklerin düzenine göre ﬂematik olarak
gösterilmiﬂtir [15-17].
Kayma ile kal›nlaﬂma gösterebilen süspansiyonlar için
birçok örnek verilebilir. Kilsu, kalsiyum karbonat-su, silisyum ya¤› içerisinde yer
alan polistren tanecikleri,
karbon tetra klorür içerisinde yer alan demir tanecikleri,
titanyum dioksit-reçine, silika- polipropilen glikol ve silika-etilen glikol süspansiyonlar› literatürde yer alan örneklerdir [14].
Amerikan ordusu araﬂt›rma
laboratuvarlar›nda yap›lan
çal›ﬂmalarda, Kevlar® bez
ve kayma ile kal›nlaﬂan s›v›
kullan›larak yüksek özellikte vücut z›rhlar› geliﬂtirilmiﬂtir. Yap›lan araﬂt›rmalar, Kevlar® bezlerin balistik
penetrasyon dirençlerinin,

bu bezlerin kolloidal kayma
ile kal›nlaﬂan s›v› ile emprenyelenmesi sonucu artt›¤›n› göstermiﬂtir. Emprenyeleme ile üretilen bu kompozit yap›, belirli bir düzende s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bezlere ve

kayma ile kal›nlaﬂan s›v›ya
k›yasla daha üstün balistik
yeterlilik sergilemiﬂtir [14].
ﬁekil 2’de, oluﬂturulan kompozitin darbe öncesi ve sonras› düzen yap›s› örneklenmiﬂtir [15-17].

ﬁEK‹L 1: Süspansiyon içerisinde taneciklerin herhangi bir yüklenme olmad›¤› durumda dengedeki düzeni ve deformasyonun bir
fonksiyonu olarak kayma ile incelme / kal›nlaﬂman›n oluﬂumu [15-17].

ﬁEK‹L 2: Kevlar® bez ve kayma ile kal›nlaﬂan s›v› kullanarak oluﬂturulan kompozitin darbe öncesi ve sonras› iç yap›s›nda meydana gelen de¤iﬂim [15-17].
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DuPont™ Kevlar® aramid fiber kullan›lan mi¤fer ve z›rh yelekleri
Lee ve di¤erleri, kolloidal n›lan s›v›n›n miktar› ile orankayma ile kal›nlaﬂan bir s›v›- t›l› oldu¤u görülmüﬂtür. Örne¤in, 8 ml s›v› ile emprenn›n (silika-etilen glikol
yelenmiﬂ 4 katl› Kevlar®
süspansiyonu) Kevlar®
içerisinde emprenyap›s›n›n 14 katl›
yelenmesi sonraKevlar® yap›s›na eﬂs› üretilen komde¤er bir sönümlepozitin s›v› katme sa¤lad›¤› belirk›s› ile daha iyi
lenmiﬂtir [18].
balistik darbe
performans›
Sonuçlar ve ‹leri Bak›ﬂ
sergiledi¤ini
Bu makalede, al›ﬂ›lagelmiﬂ
ortaya koyz›rh malzemelerine bir altermuﬂtur. Çanatif olan s›v› z›rh›n prosesl›ﬂmalar›nda
lenmesi, balistik yeterlili¤e
47,6x47,6 mm
neden olan sertleﬂme mekaboyutlar›ndaki
nizmalar› ile kullan›labilirlik
Kevlar® hedef
ölçütleri üzerinde durulmuﬂtur. Söz konusu malzeme,
malzemesi bez, D3O firmas›n›n,
her bir tabakas› dilatant ak›ﬂkan stratejik aç›dan önemli olup,
farkl› kompozisyon ve yönbaﬂ›na 2, 4 ve kullanan
temlerin kullan›m›na ek ola8 ml s›v› ile em- diz koruyucu
çözümü P7
rak üretimde süreç de¤iﬂprenyelenmiﬂtir. Hedef malzeme üzerine kenlerinin optimizasyonu ile
244 m/s’lik h›za sahip mer- performans›n›n artt›r›lmas›
miler gönderilmiﬂ ve ﬂahit mümkündür [12, 19-24]. Ülplakada meydana gelen pe- kemizde de bu konuda akanetrasyon derinlikleri ölçül- demik boyutlu çal›ﬂmalar›n
müﬂtür. Testler sonras›nda, mevcut olmas›n›n, savunma
dört katl› Kevlar® yap›s›nda, sanayimize önemli bir hizmet
enerji sönümlemenin kulla- oldu¤u söylenebilir [25].
2010 D3O
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enüz 16 yaﬂ›ndayd›m. Aﬂiret liderleri
çok para kazanmak istediler, Arap topraklar›n› Yahudilere satt›lar, tapular› devrettiler. Bir gün geldi,
o topraklar› alanlar, art›k buradan gidin dediler. Direnelim dedik, bizim liderlerimiz
olarak gördü¤ümüz insanlar,
köylerimize kadar gelip, biriki hafta gidin buralardan, bu
topraklar› silahla geri al›p size verece¤iz diye konuﬂtular.
Yalan söylemiﬂler. 1948’de
geldik Lübnan’a, bir daha Filistin’i hiç birimiz göremedik…” Ahmad Bey ve yaﬂ›tlar›, tam 65 y›ld›r sürgündeler.
Filistin mülteci kamplar›nda
üç kuﬂak yetiﬂti, ileride de bir
çözüm -ne yaz›k ki- görülmüyor.

Haz›rlayan: Ardan ZENTÜRK
a.zenturk@savunmahaber.com

Kuﬂatma Alt›nda
Yaﬂam

©

Sürgündeki Milletin Ac›s›
Lübnan’›n güneyindeki Sur kentinde, Filistin mülteci
kamp›nda buluﬂtu¤um Ahmad Bey, “sürgünü” bütün yaﬂam›
boyunca yaﬂam›ﬂ bir karakter… “Bizi sadece Yahudiler
sürmedi buraya, Arap liderlerin de a¤›r ihaneti ile
karﬂ›laﬂt›k” diye söze baﬂl›yor…
Filistinli bir genç, ö¤renimini tamamlay›p doktorluk,
mühendislik gibi teknik bir
mesle¤e sahip oldu¤unda,
Lübnan’da çal›ﬂmas› yasak… Meslek sahibi olmuﬂ
Filistinli gençler belki Lübnan’da çal›ﬂam›yorlar; ama
Kanada, Avustralya gibi ül-

keler onlara kap›lar›n› aç›yorlar.
Olacak ﬂey mi? Oluyor…
Filistinliler,
kendilerine
1948 y›l›nda ayr›lm›ﬂ s›n›rlar› belirli alanlarda yaﬂamak
zorundalar. Ama nüfus art›yor… Ne yapacaklar? Art›k
üst üste yaﬂ›yorlar…

ﬁatila’n›n Son Hali
‹srail’in iç savaﬂ› bahane
ederek iﬂgal etti¤i Beyrut’ta,
1982 y›l›nda korkunç bir katliam›n yaﬂand›¤› Sabra ve
ﬁatila mülteci kamplar›n›n
sokaklar›nda yürümek bile
insana duygu yüklüyor. Bu
sokaklarda 3000’den fazla

©

Ardan Zentürk

Ürdün ve Lübnan’a yay›lm›ﬂ
Filistin mülteci kamplar›,
sürgündeki bu milletin ana
sorununun iﬂgal alt›ndaki
Filistin topraklar› veya Gazze-Bat› ﬁeria hatt›ndan çok
daha zorlu oldu¤unu gösteriyor.
Bir mülteci kamp›nda 65 y›ld›r yaﬂayan Ahmad Bey,
Lübnan vatandaﬂ› de¤il!..
Daha do¤rusu, yüz binlerce
Filistinli mülteci gibi, hiçbir
devletin vatandaﬂ› de¤il…

Ardan Zentürk

“H
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masum insan öldürüldü!
Önümü çeviren bir ﬁatilal›, alt
yap›s› “s›f›r” olarak de¤erlendirilebilecek kamp›n art›k iyice yaﬂanmaz hale geldi¤ini
vurgulayarak, “Geceleri çöpleri ç›kar›yoruz, o çöplere gelen farelerin büyüklü¤ünü
görseniz Beyrut’tan kaçars›n›z. Çocuklar›m›z o fareler ile
birlikte yaﬂamak zorundalar.
Buraya çivi çakam›yoruz, durumumuzu görüyorsun” diyor.

Elektrik Çarpan
Çocuklar
Filistin mülteci kamplar›nda
görülen ana manzara, sokaklar›n üstlerini kaplayan
birbirine dolanm›ﬂ elektrik
telleri… Su borular› da duvarlara iliﬂtirilmiﬂ durumda… Tarihinde kanl› çat›ﬂmalar olan Burc el-Barajne
mülteci kamp›nda ya¤mur
ya¤d›¤›nda çocuklar›n elektrik kaça¤›ndan öldüklerini
söylüyorlar!
‹nan›lmaz…
Ya¤mur Filistinli çocuklar›n
üzerine ölüm olarak ya¤›yor
mülteci kamplar›nda…
Dayan›l›r gibi de¤il…
©

Ala'a Ghosheh/UNRWA

Avrupa’da
Tehlikeli Oyun:
Sio-Nazizm!
T

ürkiye’nin yo¤un gündeminde, dünya siyaset dengeleri aç›s›ndan çok önemli bir tart›ﬂma, haliyle kendine yer bulamad›. Olay
Amerikan polisiye dizilerinden çok iyi tan›d›¤›m›z New York Emniyet Müdürlü¤ü
(NYPD)’nden kaynakland› ve tart›ﬂmas› halen
sürüyor. Tart›ﬂma yaratan geliﬂme, bir “e¤itim filmi”; 72 dakikal›k filmin ad› “Üçüncü Cihad”… Ad›ndan anlam›ﬂs›n›zd›r, film, New
York polisinin anti-terör e¤itiminde kullan›l›yor ve bütünüyle “‹slam düﬂman›” senaryoya sahip! Her ne kadar polis yetkilileri, filmin, “radikal ‹slami kuruluﬂlar›” hedef ald›¤›n› savunsalar da filmde konuﬂan Hristiyan ve Museviler, ‹slam’›n yüksek do¤um oran› nedeniyle dünyan›n h›zla yükselen dini olmas›ndan veya Bat›’n›n ‹slam’a karﬂ› her yolu deneyerek kendini savunmas›ndan söz ediyorlar. Yani, film, radikal örgütlerden kaynaklanabilecek terör tehdidini
de¤il, do¤rudan ‹slam’› hedef al›yor!

‹srail’in Tehlikeli Oyunu
“Üçüncü Cihad”, küçük bir sivil toplum kuruluﬂu olan Clarion Fonu taraf›ndan desteklendi ve
yap›m› gerçekleﬂtirildi. Fon’un kurucu baﬂkan› Raphael Shore’un, Kudüs merkezli radikal dinci Yahudi kuruluﬂu Aish Ha Torah’›n üyesi ve haham› oldu¤unun belirlenmesi, New York’taki
skandal›n büyümesine neden oldu. Müslüman as›ll› Amerikan vatandaﬂlar› ayakta… Radikal
dinci Yahudi gruplar›n, ‹slamofobi olarak adland›r›lan “‹slam düﬂmanl›¤›n›” güçlendirmek için
New York polisini kullanm›ﬂ olmalar›na -hakl› olarak- öfkeliler.
Skandal, ‹srail aﬂ›r› sa¤› ile Amerikan aﬂ›r› sa¤› aras›ndaki iﬂ birli¤ini, özellikle dünyada ‹slamofobi’nin güçlenmesi için yürüttükleri ortak çal›ﬂmay› göstermesi bak›m›ndan önemli.

Nazi-Siyonist ‹ﬂ Birli¤i
Avrupa aç›s›ndan “maskeyi düﬂüren” geliﬂme ise geçti¤imiz y›l Norveç’in baﬂkenti Oslo yak›nlar›ndaki Utoye Adas›’nda, “sol” kanat gençlik kamp›n› basarak, tam 76 masum çocu¤u öldüren ›rkç› katil Anders Breivik’in yazm›ﬂ oldu¤u 1500 sayfal›k “manifesto” oldu. “Manifesto”nun
hemen tamam›, Avrupa’daki neo-nazi hareketlerin ‹nternet sitelerinden kopyalanm›ﬂt› ve sadece Müslümanlar› hedef al›yordu. Breivik, ‹srail’i Müslümanlara karﬂ› sürdürdü¤ü mücadelede hakl› buldu¤unu ve Avrupal› Hristiyanlar ile Yahudilerin ortak kültürlerini bu insanlara
karﬂ› savunmalar› gerekti¤ini söylüyordu.
Bu yaklaﬂ›m, tesadüf de¤ildi; aksine, Avrupa’daki neo-nazi hareketler ile ‹srail aﬂ›r› sa¤›n›n
geliﬂtirdi¤i “stratejik ittifak›n” do¤al sonucuydu. ‹srail Baﬂbakan› Benyamin Netanyahu’nun liderli¤indeki sa¤c› Likud Cephesi’ne üye aﬂ›r› sa¤c› politikac›lar›n, neo-nazileri destekleyen
politikalar üretmesi anlaml› kuﬂkusuz…

Lieberman’›n Ekibi
‹nsanl›¤›n Ortak Ay›b›
‹srail’in 1948 y›l›nda kurulmas›ndan bu yana, bir ulusun yaﬂad›¤› trajediyi paylaﬂ›yorum. Üzerinde düﬂünülmesi gereken bir insanl›k
ay›b› bu…
Bugün Afganistan, Irak veya
Suriye’de insanlar ölüyorsa
bilin ki, her ﬂeyin baﬂlang›c›nda bir milletin “uygar dünya”(!) taraf›ndan sürgüne
gönderilmesi var…
www.savunmahaber.com

‹srail’in, ›rkç› kimlikli D›ﬂiﬂleri Bakan› Avigdor Lieberman’›n Yisrail Beiteinu Partisi’nden Meclis’e giren emekli Albay Eliezer Cohen’in, Hollanda’n›n ›rkç›-‹slam düﬂman› lideri Geert
Wilders ile geliﬂtirdi¤i dostluk, bunun en önemli örneklerinden. Cohen’e göre, Avrupal› sol
partiler ‹slam’a karﬂ› pasifler ve aﬂ›r› sa¤c› liderler, Avrupa’n›n kurtuluﬂu için tek çare olarak
gözüküyor.
Netanyahu kabinesinde “bakan yard›mc›s›” olarak görev yapan aﬂ›r› sa¤c› Ayoob Kara’n›n,
Avusturya’n›n neo-nazi partisi FPÖ ile kurdu¤u özel iliﬂki, bu iliﬂkilerin Fransa’n›n Ulusal Cephe, Belçika’n›n Vlaams Belang gibi ›rkç› partilerine kadar uzand›¤›n›n anlaﬂ›lmas› dikkat çekici.
Özellikle Ayoob Kara’n›n, Berlin’de, “neo-nazi milyoner” olarak tan›nan Patrick Brinkman ile
buluﬂmas›n›n ‹srail bas›n›na manﬂet olmas›, Museviler aras›ndaki tart›ﬂman›n da gün yüzüne
ç›kmas›na neden oldu.
Liberal ve solcu Museviler, aﬂ›r› sa¤c› ‹srailli politikac›lar›n, “düﬂman›m›n düﬂman› dostumdur” düﬂüncesiyle att›klar› ad›mlar› “tehlikeli” bulduklar›n› aç›klad›lar.
Siyonizmin aﬂ›r› sa¤› ile neo-nazilerin bu ittifak›, siyaset sözlü¤ünde tan›m›n› “sio-nazizm”
olarak ald› bile.
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Akdeniz, Do¤al Gaz,
Askeri Gerginlik…
T
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‹srail Baﬂbakan› Benyamin
Netanyahu’nun ﬁubat 2012’de
gerçekleﬂtirdi¤i K›br›s ziyaretinde, enerji kaynaklar›n›n ortak iﬂletimi yan›nda K›br›s
Rum Yönetimi-‹srail askeri iﬂ
birli¤i anlaﬂmas›n›n da ortaya
ç›kmas›, Türkiye’de yak›ndan
izlenmeye baﬂland›.
Var›lan anlaﬂmaya göre; ‹srail Hava Kuvvetleri ve Donanmas›, gerekli gördü¤ü
hallerde, K›br›s hava sahas›yla deniz alanlar›n› kullanma hakk› elde etti.
Bu karar›, K›br›s Rum Yönetimi-‹srail donanmalar› aras›ndaki yak›nlaﬂma izledi…

Hellenic Navy

Yunanistan-K›br›s Rum Yönetimi-‹srail üçgeninde askeri ittifak›n güçlenmesinin
ana nedenlerinden biri de
Rumlar ile ‹srail’in K›br›s
ekonomik alan›nda bulunan
do¤al gaz yataklar›n› birlikte
iﬂletme karar› oldu. Türkiye
ve KKTC bu uygulamaya, söz
konusu yataklarda K›br›s
Türklerinin de hakk› oldu¤unu savunarak karﬂ› ç›kt›lar

©

K›br›s’taki
Do¤al Gaz Yataklar›

K›br›s Rum-‹srail
Askeri Anlaﬂmas›

Do¤u Akdeniz’de
Garip ‹ttifak
Do¤u Akdeniz’deki önemli
son geliﬂme, Yunanistan’›n,
ABD-‹srail kuvvetlerinin Do¤u Akdeniz’de gerçekleﬂtirdikleri “Noble Dina 2012”
tatbikat›na kat›lmas› oldu.
K›br›s’›n güneyinden ‹srail
karasular›na kadar uzanan
çok özel alanda gerçekleﬂtirilen tatbikatta, denizalt› savunma harbi, su üstü savunma harbi, hava savunma

harbi ve arama kurtarma
operasyonlar› gerçekleﬂtirildi.
Ayn› dönemde, K›br›s Rum
Yönetimi
Donanmas›n›n
Frans›z Donanmas›yla birlikte K›br›s karasular› ve d›ﬂ›nda “arama-kurtarma tatbikat›” gerçekleﬂtirmesi, Lefkoﬂa’dan yap›lan aç›klamalarda da benzer tatbikatlar›n
“farkl› ülkeler” ile iﬂ birli¤i
içinde tekrarlanaca¤›n›n vurgulanmas› dikkat çekti.

ABD: Akdeniz Enerjisi Paylaﬂ›lmal›
‹srail’in, Yunanistan’›n yaﬂamakta oldu¤u ekonomik krizden yararlanarak Do¤u
Akdeniz’deki güçlü enerji yataklar›na tek baﬂ›na sahip olma manevralar›na ve
bu manevralar›n devam›nda do¤an siyasi / askeri gerginli¤e “farkl›” yaklaﬂ›m
ABD’den geldi. Amerikan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Avrasya Enerji Kaynaklar› Özel
Temsilcisi Büyükelçi Richard Morningstar, Atina’da düzenlenen Enerji Yat›r›m›
Zirvesi’nde yapt›¤› konuﬂmada ﬂunlar› söyledi:“Akdeniz bölgesinin, art›k güçlü
enerji kaynaklar›na sahip oldu¤unu biliyoruz. Bu durum, bölgedeki bütün
devletler ve halklar› için umut verici bir zemin yarat›yor. Burada önemli olan,
Amerikan D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› bölgesel aktörlerin so¤ukkanl›, sab›rl› ve bar›ﬂç› yaklaﬂ›m göstermeleridir.
Taraflar, bu kaynaklar›n ortak kullan›m› konusunda görüﬂmelere baﬂlamal›,
Avrasya Enerji Kaynaklar›
Özel Temsilcisi Büyükelçi
anlaﬂmalar›n› tamamlamal› ve ortak ç›karlar do¤rultusunda birleﬂmelidirler.
Richard Morningstar
Aksi halde, bu çok zengin kaynaklar›n uzun süre ç›kar›lamamas› ve bölgesel
aktörlerin bu durumdan çok zarar etmeleri söz konusudur. Biz bar›ﬂç› ad›mlar› desteklemekte ve enerji
kaynaklar›n›n bölge halklar› için arzu edilen refah› yaratmas›n› destekliyoruz.”
U.S.Department of State
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ve Ankara, uygulaman›n sürmesi halinde Do¤u Akdeniz’deki askeri varl›¤›n› artt›raca¤›n›n iﬂaretini verdi.
Yunanistan, K›br›s Rum Yönetimi ve ‹srail taraf›ndan yap›lan analizlerde, Türkiye’nin,
do¤u Akdeniz’i, bir numaral›
ulusal ç›kar alan› olarak görmesine dönük eleﬂtirilerin
artt›¤› ve ortak savunma
prensiplerinin yüksek sesle
ifade edildi¤i dikkat çekti.

©

ürkiye-‹srail iliﬂkisinin
“kriz” noktas›na taﬂ›nmas›ndan sonra, Do¤u Akdeniz,
Yunanistan ve K›br›s Rum yönetiminin ‹srail ile geliﬂen
iliﬂkilerine ve bu geliﬂmeye
ba¤l› olarak da artan askeri
hareketlili¤e sahne oluyor.
Yunanistan-‹srail aras›ndaki
askeri iliﬂkilerin geliﬂmesinin
ilk ad›m›, 2011 y›l›nda, ‹srail
Hava Kuvvetleri ile Yunanistan’›n Peloponez bölgesinde
yap›lan ortak hava tatbikat›
oldu. Türkiye ile yaﬂan›lan
gerginlik öncesinde ‹srail Hava Kuvvetleri, “al›ﬂ›k olunmad›k co¤rafyada askeri manevra kabiliyetini art›rma” tatbikatlar›n› Konya’da gerçekleﬂtiriyordu. Bu ﬂans›n ortadan
kalkmas›ndan sonra, alternatif aray›ﬂ›n› artt›ran ‹srail, en
yak›n müttefik olarak Yunanistan’› buldu ve 2011 Temmuz ay›nda iki ülke hava kuvvetleri ortak tatbikat yapt›lar.
Son döneme kadar Arap
dünyas›yla iliﬂkilerine özel
önem veren ve genellikle ‹srail’den uzak durmay› tercih
eden Yunanistan’›n bu karar›nda, yaﬂamakta oldu¤u a¤›r
ekonomik kriz ve krizden ç›k›ﬂ için uluslararas› finans
çevrelerinden sa¤lamaya çal›ﬂt›¤› destek oldu¤u biliniyor.
‹srail, özellikle ABD’deki
güçlü Yahudi lobisini harekete geçirerek Yunanistan’›n
ekonomik krizine çözüm için
devreye girmiﬂ durumda.

K›br›s Rum Yönetimine Uyar›
Morningstar’›n konuﬂmas›nda, “K›br›s ekonomik alan›nda ortaya ç›kar›lan do¤al gaz kaynaklar›n›n,
K›br›s’ta yaﬂayan bütün insanlara ait oldu¤una inanmaktay›z. Burada önemli olan, ç›kar›lan zenginli¤in
Ada’daki bütün unsurlar aras›nda eﬂitlik içinde da¤›l›m›n› sa¤layacak mekanizmalar›n oluﬂturulmas›d›r.
Tek tarafl› kararlar ve zenginli¤in paylaﬂ›m›nda do¤abilecek bir adaletsizli¤e destek veremeyiz” demesi
de K›br›s Rum Yönetimi-Yunanistan-‹srail üçlüsüne uyar› olarak de¤erlendirildi.
www.milscint.com
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rak’ta, ‹ran’a yak›nl›¤›yla
tan›nan ﬁii politikac› Baﬂbakan Nuri el-Maliki yönetimindeki hükümetin, ülkenin kuzeyindeki Kürt Otonom Yönetimi ile yaﬂamakta oldu¤u kriz t›rman›yor.
Nuri el-Maliki yönetimi, ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilmesinden 24 saat
sonra, Irak’›n Sünni kesiminin önde gelen devlet
adam›, Cumhurbaﬂkan› Birinci Yard›mc›s› Tar›k elHaﬂimi hakk›nda “terörist
faaliyetlerde bulundu¤u”
gerekçesiyle tutuklama karar› ç›karm›ﬂ, el-Haﬂimi’ye
Barzani yönetimi sahip ç›km›ﬂt›.
Tar›k el-Haﬂimi, hakk›ndaki tutuklama karar›na ra¤men, Irak topraklar›ndan
ç›km›yor ve özellikle Cumhurbaﬂkan› Celal Talabani’nin “memleketi” olarak
adland›r›lan Süleymaniye’de çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Irak merkezi yönetimi ile
Barzani yönetimi aras›nda
iplerin kopmas›na neden
olan ilk ad›m, Kürt yönetimin, Tar›k el-Haﬂimi’nin,

I

Kadirov konuyla ilgili aç›klamas›nda, Rosneft’in Çeçenistan
ile imzalad›¤› anlaﬂman›n hiçbir sonuç al›namadan sona
erdi¤ini, bu nedenle ülkesinin enerji kaynaklar›n›n yeniden
de¤erlendirilmesi konusunda alternatif unsurlar ile
görüﬂmesinin normal oldu¤unu savundu.
Azerbaycan’›n önde gelen stratejistlerinden ‹lham ﬁaban ise
de¤erlendirmesinde, SOCAR’›n 2007 y›l›ndan bu yana
Azerbaycan topraklar› d›ﬂ›nda arama çal›ﬂmalar›
sürdürdü¤ünü hat›rlatarak, “Bununla birlikte Çeçenistan’›n
SOCAR aç›s›ndan verimli bir yat›r›m olaca¤›na inanm›yorum.
Siyasi riski yüksek, boru hatlar›ndan h›rs›zl›¤›n yayg›n oldu¤u
bir ülkeden söz ediyoruz ve bugüne kadar SOCAR’›n izledi¤i
politikalar, Çeçenistan gibi bir ülkeye yat›r›m yapmayaca¤›n›
gösteriyor” dedi.

U.S. Army

usya Federasyonu’na ba¤l› özerk cumhuriyetlerden biri
olarak kabul edilen ve son dönemde, Rus lider Vladimir
Putin’e ba¤l› Ramazan Kadirov taraf›ndan yönetilen
Çeçenistan, ald›¤› bir kararla, Kafkasya’da yeni enerji
tart›ﬂmas›n›n do¤mas›na ve Rusya’n›n bölgedeki “egemenlik
anlay›ﬂ›n›n” da sorgulanmas›na neden oldu.
Çeçenistan yönetimi, Rusya’n›n dev petrol ve do¤al gaz
arama ﬂirketi Rosneft’in ülkenin enerji kaynaklar›n›n
de¤erlendirilmesi konusunda üzerine düﬂeni yapmad›¤›n›
savunarak, Azerbaycan ulusal petrol ﬂirketi SOCAR’a topraklar›nda arama çal›ﬂmalar› yapmas› için ça¤r› ç›kard›.
Ça¤r›, Moskova’da ﬂok etkisi yarat›rken, Çeçenistan’›n, enerji kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi konusunda Moskova’dan
ba¤›ms›z politikaya yönelmesi de dikkat çekti.
Çeçenistan yönetiminin, bu ad›mla Putin’i hayli zor durumda
b›rakt›¤› belirtiliyor. Geliﬂme, Putin’in sa¤ kolu olarak
adland›r›lan ve Rosneft’in de sorumluluk alan›nda yer ald›¤›
belirtilen Baﬂbakan Yard›mc›s› Igor Sechin ile “en güvendi¤i
özerk cumhuriyet lideri” olarak bilinen Ramazan Kadirov’u
karﬂ› karﬂ›ya getirdi.

Barzani’nin Petrol Karar›
Erbil’den havalanan bir
uçakla ülke d›ﬂ›na ç›kmas›na ve Katar’›n baﬂkenti Doha’ya “resmi ziyarette bulunmas›na” olanak tan›mas› oldu.

Petrol Ak›ﬂ› Durdu
Irak merkezi yönetimi ile
Kürdistan Otonom Yönetimi
aras›ndaki krizin derinleﬂmesine neden olan son
ad›m, Mesut Barzani’nin

bölgeden petrol ihracat›n›
durdurdu¤u aç›klamas› oldu. Kürt yönetimi, Ba¤dat
hükümetinin kendisine vermesi gereken 1,5 milyar dolara el koydu¤unu, bu durumda Ba¤dat üzerinden
yap›lan ihracat› durdurmas›
gerekti¤ini savundu.
Irak merkezi yönetimi ise
Kürt yönetiminin ihracat taahhütlerini yerine getirmedi¤i için, 2010 ve 2011 y›lla-

r›nda, ortalama 7 milyar dolarl›k zarara u¤rad›¤›n›, bu
paran›n da anlaﬂma gere¤ince, Barzani yönetiminden tahsil edilmesinin normal oldu¤u aç›klad›.
Irak Petrol Bakanl›¤›’ndan
yap›lan aç›klamada, otonom yönetimin, ç›kard›¤›
petrolü, ‹ran ve Türkiye
üzerinden “yasad›ﬂ› yollardan” satmay› tercih etti¤i
de ileri sürüldü.
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