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

Kazanaca¤›m›z Maça Ç›kal›m (!)
ay›s ay›n›n 17’sinde 22’ncisi
gerçekleﬂtirilen TOBB Türkiye Savunma
Sanayi Meclisi toplant›s›, savunma
sanayimizde bir süredir gündemden uzaklaﬂm›ﬂ
bir konuyu, yeniden gündeme taﬂ›d›: ‹ﬂ birli¤i.

M

Önce, Savunma Sanayii Müsteﬂar›m›z Murad
Bayar’›n, toplant›da yapt›¤› konuﬂmas›ndaki,
bu konuya de¤inmemize vesile olan bölümü
sizlere aktaral›m:
“Sektörün birlikte çal›ﬂmas›, iﬂ birli¤inin
oturmas› konusunda hala eksikliklerimiz var.
Projeler art›k karmaﬂ›k hale geldi, iﬂ birli¤i
yap›lmas› gerekiyor. ‹ﬂ birli¤i kültürümüz
geliﬂmeli. Herkes kendi uzmanl›k alan›na
odaklanmal›.”
Konuﬂmas›n›n bir bölümünde, Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤›ndan eskisi kadar çok yeni proje
beklenilmemesi gerekti¤ini de hat›rlatan Bayar,
buna ra¤men sektörde her firma için yeterince
iﬂ oldu¤unun alt›n› çizerek ﬂunlar› söyledi:
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“Herkes iyi bildi¤i iﬂi, daha iyi yapmak için
çal›ﬂmal›. Rekabeti küresel düﬂünmeliyiz.
Baﬂka alanlara sarkmamak, altyüklenicinin
ya da yandaki ﬂirketin yapt›¤› iﬂi yapmamak
önemli. ﬁirketler ﬂöyle düﬂünüyor: Bir grup
kurar›z, oradan da para kazan›r›z. Ancak bir süre
sonra ﬂirketin tüm yap›s›, bu yeni alana mesai
ay›rmaya baﬂl›yor. Bu da ana alana daha az
zaman ayr›lmas›na yol aç›yor. ﬁunu
unutmay›n: Hiçbir zaman o iﬂi iyi yapan ﬂirket
kadar iyi yapamayacaks›n›z. ‘Bu iﬂi bizden daha iyi
yapan var m›?’ ve ‘Asli alan›m›z m›?’ sorular›n›
hep kendinize sorman›z gerekiyor. Sektörün daha
verimli olmas› için bu sorular›n cevaplar›na göre
hareket edilmesi önemli. S›radan maçlar yerine,
kazanaca¤›m›z maça ç›kal›m.”
Bayar, özellikle ana yüklenicileri hedef ald›¤›
bu sözlerinin devam›nda ise geçmiﬂte,
TUSAﬁ’›n Sosyal Güvenlik Kurumu için yaz›l›m
geliﬂtirmeye; ROKETSAN’›n da tabanca
üretimine soyunmas›n›, yap›lmamas› gerekene
örnek olarak gösterdi. Bugün, bu iﬂlerden
vazgeçen ve enerjilerini esas faaliyet alanlar›na
odaklayan her iki firmam›z›n kaydetti¤i
ilerlemeyi gözler önüne seren baﬂar›lar›na
ve bu zaman zarf›nda geliﬂtirdikleri yeni
ürünlere dair haberleri, s›kl›kla sizlerle
paylaﬂ›yoruz.
Ancak huylular›m›z, kolay kolay huylar›ndan
vazgeçemiyor.
Mevcut durumda, ana yüklenicilerin -buradan
itibaren “ana yüklenici” derken, sadece Türk
Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)’n›n
hissedar oldu¤u ﬂirketleri de¤il sektörün
tamam›ndaki ana yüklenicileri kastedece¤izkendi aralar›nda bile çizilemeyen bu s›n›rlar›n,
ana yüklenicilerle, büyük bölümü Küçük ve Orta
Büyüklükteki ‹ﬂletme (KOB‹)’lerden oluﬂan alt
yüklenicileri aras›nda çizildi¤ini düﬂünmek fazlaca
iyimser bir yaklaﬂ›m olacak.

Hatta baz› ana yüklenicilerimizin, KOB‹ ölçe¤inde
yap›labilecek iﬂlere soyunmaktan geri
kalmad›klar›n› da ﬂu günlerde s›kl›kla duyuyoruz.

Sak›n Ha K›bleyi ﬁaﬂ›rmay›n!
Rekabeti küresel düﬂündü¤ümüzde kabiliyetlerin
yan› s›ra fiyatland›rma da rekabetçi olmak
gereklili¤i malumunuz. Savunma sanayimizde
alt yüklenici olmak isteyen firmalardan,
kabiliyetlerinin yan› s›ra fiyatland›rma da
rekabetçi olmalar› bekleniyor.
Baz› noktalar› biraz daha açal›m…
Gözlemlerimiz, savunma sanayimizdeki
ana yüklenicilerin kafas›ndaki alt yüklenici
modelinin, kendi sözlerinden d›ﬂar› ç›kmayacak,
tabir yerindeyse kendi etraflar›nda dönen uydu
ﬂirketleri tan›mlad›¤›n› gösteriyor. Söz gelimi,
ASELSAN’›n alt yüklenicisi iseniz HAVELSAN’a,
HAVELSAN’›n alt yüklenicisi iseniz TUSAﬁ’a,
TUSAﬁ’›n alt yüklenicisi iseniz ROKETSAN’a bir
proje için teklif vermeniz, hatta bunu düﬂünmeniz
dahi, sizin için “K›bleyi ﬂaﬂ›rmaya baﬂlad›”
yorumunun yap›lmas› için yeterli…
Bu ilave girdiden sonra devam edelim…
Ancak mevcut böylesi bir yap› içerisinde, k›bleyi
ﬂaﬂ›rmamas› için tek bir firmaya ba¤l› çal›ﬂmak
zorunda kalan alt yüklenici adaylar›n›n, bu tek
müﬂterisine ba¤l› çal›ﬂ›rken rekabetçi olmas›,
pek de mümkün de¤il…
Hele de savunma sanayimizin ana eksenini
oluﬂturan, Türkiye ölçe¤inde dev TSKGV
ﬂirketlerinin bile tek müﬂteri olarak Türk Silahl›
Kuvvetlerine ba¤l› kald›klar›nda, ihracat için
uluslararas› arenaya ilk ç›kt›klar›nda, hatta bugün
dahi rakipleri karﬂ›s›nda baﬂar›l› olmak için ne
kadar zorland›klar› gerçe¤i ortadayken…
Bu noktada, mevcut durum itibariyle Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤›n›n ortaya koydu¤u sektörel
stratejilere de ters düﬂen bir yaklaﬂ›m sergileyen
baz› ana yüklenicilerimizin, iﬂ birli¤i yapmay› ve
s›rtlar›n› dayayabilecekleri güçlü ve rekabetçi
KOB‹’ler istemedikleri sonucunu ç›kartabiliriz.
Bu konuyla ilgili söyleyecek daha çok ﬂeyimiz olsa
da bunlar› gelecek say›lara b›rak›p bu durumun,
hem bu firmalar›m›z›n hem de savunma
sanayimizin gelece¤i aç›s›ndan yol açabilece¤i
s›k›nt›lar›n görmezden gelinmemesi ve gereken
önlemlerin ilgili kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan
ivedilikle al›nmas› temennisiyle -geliﬂmeleri takip
etmeyi sürdürece¤imizi de ekleyerek- ﬂimdilik
noktay› koyal›m.
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Savunma sanayimizin Paris’te düzenlenen
Eurosatory fuar› kat›l›m›n› da de¤erlendirece¤imiz
Temmuz say›m›zla yeniden sizlerle birlikte olmak
dile¤iyle…
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BAﬁYAZI

Türkiye, Bat› Asya
ve Yükselen Riskler
©
SANA

Birleﬂmiﬂ Milletler ad›na “çözümsüz” bir “bar›ﬂ plan›” sürdüren Kofi
Annan’›n, Suriye zeminli “Bat› Asya krizine” dönük en önemli aç›klamas›,
“Suriye patlarsa, içe do¤ru de¤il, d›ﬂa do¤ru patlar, bu da bütün bölgenin
güçlü bir savaﬂla karﬂ› karﬂ›ya kalmas› anlam›na gelir” demesiydi.
Ardan ZENTÜRK / a.zenturk@savunmahaber.com
o¤ru bir analiz…
Çünkü Suriye, zaten,
“içe do¤ru patlam›ﬂ”
bir ülke… Bundan sonra
varaca¤› son nokta,
muhalifler ile ordu aras›nda
süren çat›ﬂmalar›n ülkenin
tüm kent ve sokaklar›na
yay›lmas›, devam›nda da
Suriye’yi oluﬂturan etnik/dini
gruplar›n birbirlerini
öldürmeleridir.
Belli ki, iﬂte o aﬂamada,
Bat› Asya’da derinlik
kazanan etnik/dini fay
hatlar› harekete geçecek
ve hesaplaﬂman›n
-ne yaz›k ki- Suriye
topraklar› ile s›n›rl›
kalmas›n› önleyecek…
Öngörülen senaryo,
Türkiye aç›s›ndan da
yüksek riskler taﬂ›yor.
Suriye’de yaﬂan›lan askeri
çat›ﬂmalar›n giderek
Nusayri-Sünni çat›ﬂmas›
rengi kazanm›ﬂ olmas›, Bat›

D
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Asya’n›n gelece¤indeki
en önemli riski bir anda
gündeme getirdi.
1. Irak Baﬂbakan› Nuri
el-Maliki’nin ‹ran’a
güvenerek ülkesinde
yaratt›¤› “ﬁii ayr›mc› strateji”
bu komﬂumuzu zaten
Sünni-ﬁii ekseninde ikiye
bölmüﬂ durumda. Sünni
lider Tar›k Haﬂimi’nin
“ortadan kald›r›lmas›na”
dönük siyasi-hukuki
manevralar›n hâkim oldu¤u
Ba¤dat’a karﬂ›, Türkiye’nin
kendini Irak’taki Sünni
gruplar› “ezdirmeyecek”
bölgesel güç olarak
göstermesi de dikkat çekici.
Suriye’de iç savaﬂ ortam›n›n
kontrolden ç›kmas› halinde,
benzer geliﬂmenin Irak’ta da
yaﬂanaca¤›na ve ülkenin
büyük bir Sünni-ﬁii
hesaplaﬂmas›na sahne
olaca¤›na kesin gözüyle
bak›l›yor.

2. Türkiye, Suriye nüfusunun
yüzde 20’sini bile bulmayan
Nusayri az›nl›¤›n hâkim
oldu¤u Baas rejimi ve Devlet
Baﬂkan› Beﬂar el-Esad’a
karﬂ› kesin tav›r alarak
“Sünni a¤›rl›kl› muhalefetin”
dünyadaki en güçlü
destekçilerinden biri olarak
dikkat çekiyor. Suriye
zemininde dikkat çeken bir
baﬂka nokta ise ‹ran’›n, ﬁam
yönetimine “kay›ts›z-ﬂarts›z”
destek sa¤lamas›. ‹ran, bu
deste¤ini, bir yandan
Suriye’ye Devrim Muhaf›zlar›
düzeyinde asker ve teçhizat /
mühimmat göndererek di¤er
yandan da Lübnan’daki
kendisine ba¤l› unsurlar›
devreye sokarak gösteriyor.
3. Lübnan, Suriye’deki
geliﬂmelerden en güçlü
ﬂekilde etkilenecek bölge
ülkesidir. Bu ülkenin
kuzeyinde yaﬂayan Sünni
Müslüman nüfus, var
gücüyle, Suriye muhalefetini

destekliyor. Ülkenin
güneyine ve Suriye s›n›r›na
yak›n Bekaa Vadisi’ne hâkim
ﬁii nüfus ise ‹ran’›n çizdi¤i
rota çerçevesinde, Beﬂar
el-Esad için her ﬂeyi
yapmaktad›r. Türkiye’nin,
son 5 y›l içinde, Lübnan’daki
Hristiyan Maroni ve Sünni
Müslüman kesimler ile
iliﬂkisini en üst seviyeye
taﬂ›d›¤›, hatta art›k
Fransa’n›n geleneksel
rolünü devralarak Lübnan
ve Suriye’de yaﬂayan
Hristiyanlar’›n “gerçek
garantörü” düzeyine ç›kt›¤›
görülüyor.

‹ran Tehdit mi?
Ankara’dan yap›lan resmi
aç›klamalar temkinli…
Hatta baz› kritik konularda
“bekle-gör politikas›”na
yak›n bir çizgi üzerinde
izliyor. Oysa Bat› Asya’da
yaﬂan›lanlar Ankara-Tahran
hatt›nda ciddi bir “So¤uk
www.milscint.com

Bat› Asya’daki ﬁii nüfusu
kendi stratejik savunma
alan› olarak kabul eden
‹ran’›n çat›ﬂmalara aktif
müdahalesi, Türkiye’nin
hareketsiz kalamayaca¤›
bir durumdur.

Dini De¤il Siyasi
Bat› Asya’daki bu tür bir
geliﬂme karﬂ›s›nda,
Türkiye’nin müdahalesinin
“dini zeminli olmayaca¤›”
aç›kt›r… Laik-demokratik
devlet anlay›ﬂ›na sahip bir
ülkenin, ‹slam’›n bir kanad›
ad›na öbür kanad›na savaﬂ
açmas› düﬂünülemez; bu,
günümüz dünya koﬂullar›
aç›s›ndan da gereksiz bir
davran›ﬂt›r.
Kald› ki, Türkiye’nin
“kan kardeﬂi” olarak
gördü¤ü Azerbaycan ve
‹ran içindeki Azeri Türkleri
de ﬁii’dirler… Yani,
Türkiye’nin Bat› Asya’daki
muhtemel geliﬂmelere
ﬁii-Sünni ekseninden
müdahalesi, sonuçlar›
itibariyle trajiktir.
Türkiye, bölgenin tek kaliteli
demokrasisine sahip,
Avrupal› kimlik taﬂ›yan bir
NATO üyesi ülke olarak

‹ran’›n Bat› Asya’daki
ﬁii nüfusu kullanarak
geliﬂtirdi¤i çat›ﬂmac›
politikalara ancak siyasi /
askeri zeminde cevap
verebilir.
Bölgedeki geliﬂmeler,
kendili¤inden, “tehdit alt›nda
olan› kollayan-koruyan
Türkiye” görüntüsünün
do¤mas›na neden oldu.
Türkiye, Irak zemininde salt
Sünnileri de¤il, kendisi PKK
gibi bir terör sorunu yaﬂ›yor
olmas›na ra¤men, ülkenin
kuzeyindeki Kürt nüfusun da
garantörü seviyesine
yükselmiﬂ durumda.
Ankara’n›n ‹ran’›n yay›lmac›
tehdidi ile karﬂ›laﬂan Irakl›
Sünnileri ﬁii’lere, Kürtleri ise
ülkede yaﬂayan Araplar›n
hepsine hâkim olan “Arap
milliyetçili¤ine” karﬂ›
korumas› bir tesadüf olabilir mi?
Ayn› durum, Suriye ve ‹ran
taraf›ndan silahland›r›lm›ﬂ
Lübnan’daki Hizbullah
güçlerine karﬂ› Sünnilerin ve
Hristiyanlar›n yan›nda yer
alan bir Türkiye’yi
göstermekte, ayn› Türkiye,
Gazze’de yaﬂayan Filistinli
için ‹srail ile karﬂ› karﬂ›ya
gelebilmektedir…

2012 Official website of the President of the Republic of Azerbaijan

de¤erlendiriyor.
Ana iﬂlevi “sald›r›” de¤il,
aksine “muhtemel sald›r›ya
karﬂ› istihbarat” olan bir
radar sisteminin “tehdit”
olarak alg›lanmas›, bu
alg›n›n sahibinin temelde
“sald›rgan niyetler”
taﬂ›d›¤›n› göstermesi
bak›m›ndan önemli.
Öyle ya, e¤er ‹ran, elindeki
uzun menzilli füzeleri,
bu füzelere bir de kitle imha
baﬂl›klar› yerleﬂtirip
f›rlatmay› düﬂünmüyorsa,
bir radar istasyonunu neden
“tehdit” olarak görüyor?
Bu tür bir alg›lama
sonras›nda, esas Ankara’n›n
‹ran’a dönük bak›ﬂ aç›s›n› ve
stratejik de¤erlendirmelerini
gözden geçirmesi, yar›n
do¤abilecek bir sald›rgan
siyaseti çok ciddi olarak
hesaba katmas› gerekiyor.
‹ﬂe bu yönden bakt›¤›n›zda,
‹ran’›n, Türkiye aç›s›ndan
bir “tehdit” oldu¤unu kabul
etmek gerekiyor.
Zaten, Irak-Suriye-Lübnan
çizgisinde, yollar›n kesin
olarak ayr›ld›¤› da
saklanamaz bir gerçektir.
Yar›n, bu üç ülkede
Sünni-ﬁii çat›ﬂmas›n›n
yükselmesi, özellikle de

©

Savaﬂ”›n yaﬂand›¤›n› da
iﬂaret ediyor.
ABD ile Sovyetler Birli¤i de
küresel hakimiyet için
verdikleri mücadelede
birbirlerine asla silah
s›kmad›lar, füzelerini
ateﬂlemediler; ama So¤uk
Savaﬂ boyunca yaﬂan›lan
bütün bölgesel
hesaplaﬂmalarda, bu
iki süper gücün gölgelerini
görmek mümkündü…
Türkiye ile ‹ran, tabii ki
birbirlerine silah s›kmaya
dönük stratejilere sahip
de¤iller. Gerçekte,
Tahran’dan yap›lan genellikle
“üniformal› aç›klamalarda”
iﬂ, giderek “Türkiye’yi de
vururuz” noktalar›na varm›ﬂ
durumda; ama Türkiye,
-ﬂimdilik- bu aç›klamalar›
diplomasinin kulislerinde
eritmeyi tercih ediyor,
dalland›r›p
budakland›rm›yor.
‹ran taraf›ndan Türkiye’ye
dönük bu aç›klamalar›n
temelinde, Tahran’›n
anlaﬂ›lmaz bir “tehdit
alg›lamas›” var!.. Malatya
yak›nlar›ndaki Kürecik’te
kurulan NATO füze savunma
kalkan› radar›n›, kendisine
dönük bir “tehdit” olarak
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Türkiye’nin, Bat› Asya’n›n
üç sorunlu devleti, ‹ran,
‹srail ve Suriye ile karﬂ›
karﬂ›ya gelmiﬂ olmas›,
ülkenin sa¤l›kl› bir yol
izledi¤inin en net iﬂaretidir.
E¤er bu taraflardan birine
yak›n, di¤erine de muhalif
olunsayd›, Türkiye,
geçmiﬂin kaba stratejileri
do¤rultusunda davranan,
hatta düﬂman›m›n düﬂman›
dostumdur mant›¤›yla
hareket eden s›radan bir
devlet olurdu… Türkiye’nin
Arap dünyas›n›n geleneksel
diktatörlerine karﬂ› en sert
politikay› uygulayan,
ayn› zamanda ‹srail’deki
›rkç› / faﬂist nitelikli
hükümet ile çat›ﬂan,
‹ran’›n bölgede
gerçekleﬂtirdi¤i yay›lma
manevralar›n› da durduran
bir devlet olarak ortaya
ç›kmas› çok önemlidir.
Türkiye, bu yolla kendi
rotas›n› çizen bir ülke
olarak, dünyan›n “yükselen
de¤erleri” kulübüne
gerçekten hak etti¤ini
göstermektedir.
B›rakal›m, s›radan
siyasetleri, Yunanistan
yürütsün…
Bütün bir So¤uk Savaﬂ
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boyunca Suriye ile yak›n
olmuﬂ, buna karﬂ›l›k ‹srail ile
büyükelçilik iliﬂkisini ancak
1990’da gerçekleﬂtirmiﬂ,
2006 y›l›ndan bu yana da bu
ülkenin Do¤u Akdeniz’deki
“stratejik müttefiki” olmak
için can atan bir
Yunanistan’dan söz ediyoruz.
Do¤u Akdeniz’de,
Yunanistan-K›br›s Rum
Yönetimi-‹srail hatt›nda
ﬂekillendirilen ittifak›n
zeminini, tabii ki, bölgede
varl›¤› anlaﬂ›lan yüksek
düzeydeki do¤al gaz
depolar› oluﬂturuyor.
Yunanistan ve K›br›s Rum
Yönetimi’nin, yaﬂamakta
olduklar› a¤›r ekonomik kriz
s›ras›nda kendilerini ‹srail’in,
daha aç›k deyiﬂle, ABD’deki
güçlü Yahudi lobisinin ve
finans kaynaklar›n›n
kuca¤›na atmalar›, ibretlik
bir geliﬂme olarak
de¤erlendirilmeli…

Kafkasya’da Çat›ﬂma
Ermenistan ve güçlü
müttefiki Rusya’n›n,
Kafkasya’daki Da¤l›k
Karaba¤ üzerinde ve
etraf›nda ﬂekillenen iﬂgal
politikalar›n› sürdürülebilir
olmaktan uzak görmeye
baﬂlamalar›, bu bölgenin de

yak›nda yeni patlamalara
sahne olaca¤›n›n
göstergesidir…
Azerbaycan aç›s›ndan
tuzaklar ile yüklü bir süreç
baﬂlam›ﬂ gibi görünüyor.
Önemli olan Bakü’nün,
Gürcistan’›n Osetya
sorununda düﬂtü¤ü
tuza¤a düﬂmemesidir…
Son günlerde,
Ermenistan-Azerbaycan
s›n›r›nda yaﬂan›lan ölümlü
çat›ﬂmalar, bu tür bir plan›n
varl›¤›n›n iﬂaretleridir ve
“bir güç” giderek güçlenen
Azerbaycan’›n kolunu
kanad›n› k›rabilmek
amac›yla “k›ﬂk›rt›c›”
hamleleri devreye
sokmuﬂtur. Art›k herkes,
Azerbaycan ordusunun
teknik ekipman ve disiplin
aç›s›ndan Ermenistan
ordusundan daha iyi
durumda oldu¤unu, bir
savaﬂ halinde, kaybedecek
taraf›n da Erivan oldu¤unu
çok iyi biliyor… Ermenistan,
Sovyetler Birli¤i da¤›l›rken,
silahs›z ve haz›rl›ks›z
yakalad›¤› komﬂusunun
topraklar› üzerindeki
haks›z iﬂgalini sürdürmekte
kararl›l›k gösterirse,
Azerbaycan’›n nereye kadar
sabr›n› koruyabilece¤i de

ayr› bir soru iﬂareti. Zaten,
istenilen de Bakü kaynakl›
bir çat›ﬂman›n yaﬂanmas›,
Rusya’n›n da t›pk› Gürcistan’a
yapt›¤› gibi Azerbaycan’a da
“haddini” bildirmesidir…

Yüksek Dikkat
Gerekiyor
Bütün bu geliﬂmeler,
Türkiye aç›s›ndan iki ciddi
“kaza eseri savaﬂ” riskinin
bulundu¤unu gösteriyor:
Birincisi, Suriye-Irak
hatt›nda patlak verecek
ve Lübnan’› hemen saracak
bir Sünni-ﬁii savaﬂ›; ikincisi
ise Yunanistan-K›br›s Rum
Yönetimi-‹srail hatt›nda
ﬂekillendirilen ittifak›n
Do¤u Akdeniz’i aleve
vermesi!.. Üçüncü risk
bölgesi olarak kabul
edilebilecek Kafkasya’da ise,
Azerbaycan’›n Gürcistan’›n
düﬂtü¤ü tuza¤a düﬂmesinin
hayli zor oldu¤u; ama
bölgedeki geliﬂmelerin,
yak›n bir gelecekte
rahats›zl›k verecek düzeye
ulaﬂaca¤› aç›kt›r…
Her ne kadar birinci risk
önde görülse de ikincisinin
de ciddiyetini korudu¤unu
unutmamak gerekiyor.
Do¤u s›n›rlar›m›zda her an
her ﬂey olabilir…
www.milscint.com
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ASELSAN
Kazakistan’da
‹ki Koldan
Ata¤a Geçti
SELSAN, May›s ay›nda
att›¤› iki imza ile
Kazakistan’la olan iﬂ birli¤ini
daha da derinleﬂtirdi.
‹lk imza, 3-6 May›s tarihleri
aras›nda Kazakistan’›n
baﬂkenti Astana’da bu y›l
ikincisi düzenlenen
KADEX 2012 savunma fuar›
s›ras›nda, ASELSAN’›n
Kazakistan’daki ortak giriﬂimi
Kazakhstan ASELSAN
Engineering (KAE) ﬂirketi ile
Eurocopter Kazakhstan
Engineering ﬂirketi aras›nda
at›ld›. ‹mzalanan iﬂ birli¤i
anlaﬂmas› uyar›nca, KAE
taraf›ndan üretilen aviyonik
cihaz ve sistemler,
Eurocopter Kazakhstan
Engineering ﬂirketi taraf›ndan
Kazakistan'da üretilen
EC-145 helikopterlerine
entegre edilecek. Böylece,
Kazakistan’da üretilen
helikopterlerin, Kazakistan ve
bölge ülkelerinin ihtiyaçlar›na
uygun aviyonik sistemlerle
donat›lmas› sa¤lanacak.
‹mza törenine, Kazakistan
Cumhuriyeti Savunma Bakan
Yard›mc›s› Tu¤general Talgat
Zhanzhunevov, Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad
Bayar, ASELSAN Genel
Müdürü Cengiz Ergeneman,
Eurocopter Baﬂkan
Yard›mc›s› Lutz Bertling ve
Kazakhstan Engineering
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Bolat Smagulov da ﬂahitlik
ettiler. Anlaﬂmaya imza atan
KAE, Kazakistan askeri ve
sivil kuruluﬂlar› ile bölge
ülkelerinin ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›na yönelik
olarak elektrooptik ve
elektronik cihaz ve
sistemlerin üretilmesi ile
bu sistemlerin her türlü
platforma entegrasyonu
faaliyetlerini gerçekleﬂtirmek
amac›yla 18 Nisan 2011
tarihinde kurulmuﬂtu.
ﬁirketin ortaklar› aras›nda;
yüzde 50 hisse ile Kazakhstan
Engineering, yüzde 49 hisse
ile ASELSAN ve yüzde 1 hisse

ile Savunma Sanayii
Müsteﬂarl›¤› yer al›yor.
‹kinci imza ise ASELSAN’›n
kendisinden geldi.
Astana’da gerçekleﬂtirilen
Kazakistan-Türkiye
‹ﬂ Forumu s›ras›nda,
23 May›s’ta, Kazakhstan
Engineering (KE) ﬂirketi ile
ASELSAN aras›nda, stratejik
iﬂ birli¤inin kapsam›n›n
geniﬂletilmesi ne yönelik
bir anlaﬂma imzaland›.
Söz konusu anlaﬂma,
Kazakistan’da z›rhl› araçlar›n
at›ﬂ kontrol sistemlerinin
ve helikopter aviyonik
sistemlerinin modernizasyonu

ile haberleﬂme cihaz ve
sistemlerinin üretimini
kaps›yor. Anlaﬂma
kapsam›nda Kazakistan
ihtiyaçlar›na ilave olarak
bölge ülkelerinin ihtiyaçlar›
için de üretim yap›lmas›
hedefleniyor.
Anlaﬂma, Kazakhstan
Engineering Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Bolat
Smagulov ile ASELSAN
Genel Müdürü Cengiz
Ergeneman taraf›ndan,
Kazakistan Cumhuriyeti
Baﬂbakan› Kerim
Massimov ve Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an
ﬂahitli¤inde imzaland›.
‹ki ﬂirket aras›nda 2010
y›l›nda yap›lan ilk anlaﬂma
ile ASELSAN ürünü
hava savunma sistemleri,
stabilize silah platformlar›
ve termal niﬂangah
sistemlerinin, Kazakhstan
Engineering bünyesinde
yer alan fabrikalarda
ortak üretimi ve z›rhl›
araçlara entegrasyonu
konusunda mutabakat
sa¤lanm›ﬂt›.
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Anova Mühendislik, Milli Güç Grubu
Çal›ﬂmalar›n› Desteklemeye Haz›r
©

NOVA Mühendislik
Ltd. taraf›ndan
düzenlenen ve aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› Savunma
Sanayii Müsteﬂar
Yard›mc›s› Sedat
Güldo¤an’›n yapt›¤› Motor ve Aktarma Organlar› Konferans›,
29 May›s’ta, ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi. Güldo¤an, Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤›n›n faaliyetleri ve Türk Savunma
Sanayisi ile ilgili genel bilgilendirme de yapt›¤›
MSI Dergisi
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konuﬂmas›nda, özellikle milli güç grubu geliﬂtirilmesi
çal›ﬂmalar›na de¤indi. Anova Mühendislik Genel Müdürü
Ahmet Aç›kgöz ise konuﬂmas›nda, bu çal›ﬂmalara, motor
tasar›m ve analiz yaz›l›mlar› baﬂta olmak üzere, kendilerinin
ve ortaklar›n›n uzmanl›k alanlar› kapsam›nda her türlü
deste¤i vermeye haz›r olduklar›n› ve milli güç grubu
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda yer almak istediklerini belirtti.
Konferansta, Ricardo, Ford Otosan, Arçelik, ‹nopark
Mühendislik ve Audi AG’den kat›l›mc›lar da çeﬂitli konularda
sunumlar yapt›lar.
www.milscint.com
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FNSS ‹hracattaki
Öncülü¤ünü Sürdürüyor
NSS D›ﬂ Ticaret A.ﬁ., Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M)
taraf›ndan düzenlenen 2011 ‹hracat ﬁampiyonlar› Ödül
Töreni’nde, Savunma ve Havac›l›k Sanayii Kategorisi'nde,
üçüncülük ödülünü ald›. Ankara Rixos Otel’de 28 May›s’ta
düzenlenen törene, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakan› Faruk Çelik ve Ekonomi Bakan›
Zafer Ça¤layan da kat›ld›. Ödülü, FNSS D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.'yi
temsilen törene kat›lan FNSS Savunma Sistemleri A.ﬁ. Genel
Müdürü K. Nail Kurt, Ekonomi Bakan› Zafer Ça¤layan’›n
elinden ald›. FNSS’nin baﬂar›s›n› ödüllendiren bir di¤er kurum
da Orta Anadolu ‹hracatç› Birlikleri (OA‹B) oldu. OA‹B’nin 2011
Y›l› Baﬂar›l› ‹hracatç›lar Ödül Töreni, 30 May›s’ta OA‹B’nin yeni
hizmet binas›nda, Savunma ve Havac›l›k Sanayi ‹hracatç›lar
Birli¤i Üyelerinin de kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. OA‹B'nin
yapm›ﬂ oldu¤u de¤erlendirmeler sonucunda, Savunma ve
Havac›l›k Sanayi alan›nda, FNSS D›ﬂ Ticaret A.ﬁ., üç ana
kategoride ödüle lay›k görüldü: “2011 Y›l› En Fazla ‹hracat
Yapan” kategorisinde üçüncülük, “Bir Önceki Y›la Göre
‹hracat›n› De¤er Baz›nda En Fazla Art›ran” kategorisinde
birincilik ve “Kara Araçlar› ve Aksamlar› 2011 Y›l› En Fazla
‹hracat Yapan” kategorisinde birincilik. Bu ödüller de Ekonomi
Bakan› Zafer Ça¤layan taraf›ndan K. Nail Kurt’a takdim edildi.
Ödüllerin yan› s›ra FNSS’nin May›s ay› gündeminde, çeﬂitli
heyet ve ekiplerin a¤›rlanmas› da yer ald›. TSK Subay Özel
Tekamül Kursu kursiyerleri 21 May›s’ta, yurt d›ﬂ›na atanan
askeri ataﬂeler ise 30 May›s’ta FNSS’yi ziyaret ederek FNSS
ürünleri, faaliyetleri ve yürütülmekte olan projelere iliﬂkin
bilgi ald›lar. FNSS’nin 25 May›s’taki ziyaretçileri ise firman›n
gençlere ve teknolojiye verdi¤i deste¤i bir kez daha gözler
önüne serdi. FNSS’nin sponsor oldu¤u ve ‹stanbul
Üniversitesi’nin de¤iﬂik bölümlerinde okuyan ö¤rencilerin
oluﬂturdu¤u ‹stanbul Üniversitesi Güneﬂ Enerjili Araç Tak›m›,

FNSS
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‹GES A.ﬁ., May›s ay›nda,
4 büyük kentte seminerler
düzenledi. ‹zmir’de 10 May›s,
Bursa’da 16 May›s, Ankara’da
23 May›s ve ‹stanbul’da
31 May›s’ta düzenlenen
seminerler, kat›l›mc›lar›n›,
“Bilgisayar Destekli
Mühendislik, Ürün
Geliﬂtirme Sürecinde Nas›l
Kullan›l›r?” ve “Ar-Ge,
Teknoloji Kavramlar› ve
Yaz›l›m Araçlar›” baﬂl›klar›
alt›nda bilgilendirdi.
Ankara’daki seminerde,
di¤er seminerlerden farkl›
olarak savunma ve havac›l›k
uygulamalar› ile ANSYS
firmas›n›n ürünleri hakk›nda
bilgilendirme yap›ld›. Bu
seminerde, ANSYS Havac›l›k
ve Savunma Endüstrisi
Direktörü Dr. Robert
Harwood da konuﬂmac›

F

FNSS

F‹GES’ten
Seminerler
Dizisi

©
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SOCRAT isimli güneﬂ enerjili arabalar› ile FNSS’yi ziyaret etti.
SOCRAT ile Türkiye’de ve Dünya’da birçok yar›ﬂmaya kat›l›p
önemli dereceler elde eden ekip, geçti¤imiz y›l Türkiye’de
düzenlenen TÜB‹TAK Formula-G yar›ﬂmas›n›n ﬂampiyonu ve
Avustralya’da düzenlenen ve 3000 km’lik uluslararas› bir yar›ﬂ
olan World Solar Challange yar›ﬂmas›n›n da sekizincisi
olmuﬂtu.

olarak yer ald›. F‹GES A.ﬁ.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Dr. Tar›k Ö¤üt, Ankara’daki
seminerde yapt›¤› aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda, sonlu
elemanlar konusunun
tarihçesi üzerinden, bilgisayar
tabanl› mühendislik
uygulamalar›n›n geldi¤i
noktay› irdeleyerek, k›sa
bir ufuk turu yapt›. Dr. Ö¤üt,
1990’lar›n baﬂ›nda sonlu
elemanlar yönteminin
üniversitelerde yeni yeni
ö¤retilmeye baﬂland›¤›n›;
günümüzde ise makina,
inﬂaat, elektronik
bölümlerinde bu dersin
iﬂlenmedi¤i üniversitenin
hemen hemen kalmad›¤›n›;
Türkiye’de büyük sanayi
kuruluﬂlar›n›n ve son
y›llarda da KOB‹’lerin bu
yöntemi kullanmaya

baﬂlad›¤›n› anlatt›. ‹lk
zamanlarda sonlu elemanlar
yönteminin mukavemet,
›s› analizi gibi daha çok
do¤rusal uygulamalarda
kullan›ld›¤›n› hat›rlatan
Dr. Ö¤üt, zamanla
yaz›l›mlar›n geliﬂti¤i ve
analizlerin daha
derinleﬂmeye ve
karmaﬂ›klaﬂmaya baﬂlad›¤›
belirtti. Dr. Ö¤üt, geride
b›rakt›¤›m›z dönemde,
disiplinlerin yak›nlaﬂt›¤›n›,
çoklu-fizik uygulamalar›n›n
baﬂlad›¤› ve “süper
bilgisayarlar”›n makul
fiyatlarla al›nabilir hale
geldi¤i tespitlerini yaparak,
art›k hedefin, sistem
modelleme ve gerçek
dünyay› birbirine
yaklaﬂt›rmak oldu¤unu
vurgulad›.
www.milscint.com
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Otokar, Kazakistan’da Ev Sahibi Olmaya Haz›rlan›yor
tokar, Kazakistan’›n
baﬂkenti Astana’da
düzenlenen KADEX 2012
savunma fuar› s›ras›nda,
5 May›s’ta, Cobra z›rhl›
araçlar›n›n Kazakistan’da
üretilmesi için Kazakhstan
Engineering ﬂirketi ile bir
ön anlaﬂma imzalad›. ‹mza
törenine Savunma Sanayii
Müsteﬂar› Murad Bayar,
Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç ve Kazakistan
Engineering Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Bolat S. Sumagulov
kat›ld›. Ön anlaﬂma
kapsam›nda iki ﬂirket,
Kazakistan hükümetinin
4x4 Cobra z›rhl› araç
ihtiyac›na yönelik potansiyeli
karﬂ›lamak amac›yla iﬂ birli¤i
yapacak ve ortak bir giriﬂim
ile yeni bir ﬂirket kuracak.
Otokar, kurulmas› planlanan
ortak giriﬂime, Cobra
araçlar›n›n üretimi için
gerekli bilgi birikimini
iletecek, tüm parça ve
komponentlerin tedarik ve
teslimini yapacak ve e¤itim
ve üretim denetleme deste¤i
verecek. Kazakistan’›n
önde gelen savunma
ﬂirketlerinden Kazakhstan
Engineering ise üretim için
gerekli bölgenin belirlenerek
tesislerin kurulmas›n›
sa¤layacak. Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç,
bu ön anlaﬂman›n, Otokar’›n
askeri araçlarda bir dünya
markas› oldu¤unun ve yüzde
100 Türk mühendislik ürünü
olan Cobra z›rhl› araçlar›na
olan ilginin her geçen gün
yükseldi¤inin kan›t› oldu¤unu
ifade ederek; “Kazakistan ile
yapt›¤›m›z bu yeni ön
anlaﬂma ile kara araçlar›
alan›nda ilk kez bir yerli
savunma sanayisi ﬂirketi,
yurt d›ﬂ›nda, yine kendi
markas› ile z›rhl› taktik araç
üretme imkân›na sahip
olacak. Bu hem bizim hem de
ülkemiz için müthiﬂ bir f›rsat
ve mutluluk. Bu ön anlaﬂma
sayesinde Kazakistan’da
yapaca¤›m›z üretim ile
Kazakistan hükümetinin z›rhl›

O
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araç ihtiyaçlar›n› daha etkin
ve h›zl› biçimde karﬂ›lama
imkân›m›z olacak” dedi.
Görgüç, dünyada 30’a yak›n
ülkede 25.000’in üzerinde
Otokar markal› askeri araç
kullan›ld›¤›n›, son 5 y›lda
Otokar Cobra ve Z›rhl›
Personel Taﬂ›y›c› (ZPT)
araçlar› ile elde ettikleri
baﬂar›lar›n sonucunda, ürün
yelpazelerini yeni taktik
tekerlekli z›rhl› araçlar ile
zenginleﬂtirdiklerini de
sözlerine ekledi.
Otokar, bu geliﬂmeye de
yer verdi¤i haber bülteninde,
savunma alan›ndaki di¤er

çal›ﬂmalar› hakk›nda da
bilgilendirme yapt›. ALTAY
projesindeki son durumu
özetleyen Otokar, projenin,
en kritik aﬂamalar›ndan olan
Detayl› Tasar›m Aﬂamas›
içinde yer ald›¤›n›, tasar›m›n
önemli ölçüde belirginleﬂti¤i
Ön Tasar›m Süreci’nin 2011
Aral›k ay› sonunda Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)
onay› ile baﬂar›l› bir ﬂekilde
tamamland›¤›n› ve kritik
tasar›m faaliyetleri devam
eden projede, sürdürülen
tasar›m faaliyetlerine paralel
olarak ön prototiplerin
imalat›n›n baﬂlad›¤›n› bildirdi.

Ayn› bültende verilen bilgilere
göre, ALTAY Projesi 5.
Yürütme Komitesi Toplant›s›
da 19–20 Mart tarihlerinde,
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›,
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›
ve SSM heyetlerinin, Kore
Cumhuriyeti’nden DAPA
ve ADD’nin üst düzey
temsilcilerinin ve Otokar ve
Hyundai Rotem üst düzey
yöneticilerinin kat›l›m›yla
Otokar’da gerçekleﬂtirildi.
Otokar’dan gelen yeni sipariﬂ
haberi ise iç güvenlik
kuvvetlerinin ihtiyac› olan
Cobra taktik tekerlekli z›rhl›
araç ve ZPT araçlar› için
verilen sipariﬂ oldu.
Toplam de¤eri 60 milyon lira
olan sipariﬂ ile ilgili
teslimatlar›n 2012 y›l› sonuna
kadar partiler halinde
gerçekleﬂtirilmesi
planlan›yor. Otokar, farkl›
iç güvenlik görevleri için
tasarlay›p geliﬂtirdi¤i ve
2011’de ilk ihracat sipariﬂini
ald›¤› Z›rhl› ‹ç Güvenlik
Arac›’n›n yeni nesil
versiyonlar›n›n teslimatlar›na
da baﬂlad›. Personel Taﬂ›y›c›
ve Z›rhl› Su Topu versiyonu
olarak 2 farkl› tipte
geliﬂtirilen ‹ç Güvenlik
Arac›n›n ilk partisi sevk edildi.
Otokar Z›rhl› ‹ç Güvenlik
Arac›’n›n Su Topu
versiyonunda, sürücü ve
operatör için z›rhl› bir ön
kabin ve arkaya yerleﬂtirilmiﬂ
su topu sistemi bulunuyor.
Araçta su topu sistemini
çal›ﬂt›rmak üzere yard›mc›
bir motor da yer al›yor.
www.milscint.com

SAVUNMA
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TÜB‹TAK 1007
Program›nda Desteklenen
Savunma Projeleri ‹çin
Yeni Dönem
ÜB‹TAK taraf›ndan 2005 y›l›ndan bu yana, kamu kurumlar›n›n
Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik
olarak yürütülmekte olan TÜB‹TAK Kamu Kurumlar›
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Projelerini Destekleme Program›
(1007 Program›), Resmi Gazete’nin 31 May›s tarihli 28309.
say›s›nda yay›nlanan yeni yönetmeli¤inin yürürlü¤e girmesi
ile önemli bir de¤iﬂiklik geçirdi. Program kapsam›nda,
Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araﬂt›rma Destek Grubu
(SAVTAG)’nun koordinasyonunda, Göktürk II uydusu ve MSI
Dergisi’nde de haber olan Meteksan Savunma taraf›ndan
yürütülen M‹LDAR projesi gibi çeﬂitli savunma Ar-Ge projelerini de
destekleyen TÜB‹TAK, son de¤iﬂiklikle projelerin
kurgulanmas› ve yüklenicilere atanmas› safhalar›nda köklü
de¤iﬂikliklere gitti. TÜB‹TAK, bugüne kadar Genelkurmay
Baﬂkanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤›n›n ilgili birimlerince
haz›rlanan ve yüklenicileri belirlenen projeleri de¤erlendirerek,
akademik kriterlere göre uygun buldu¤u projelere fon deste¤i
veriyordu. Yeni yönetmelikle birlikte TÜB‹TAK, ilgili birimlerden
ihtiyaç tan›mlar›n› alarak, projelendirme ve yüklenicilerin
seçimi süreçlerini kendi koordinasyonunda gerçekleﬂtirecek.
TÜB‹TAK’tan yap›lan aç›klamada, de¤iﬂikliklerin; kamu
kurumlar›n›n öncelikli Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlar›n›n sistematik
bir yaklaﬂ›mla tespiti, projelerin baﬂvuru ve de¤erlendirme
süreçlerinin k›salt›lmas›, tüm yetkin yürütücü kurumlar›n
Ar-Ge projelerine baﬂvurabilmesi ile yayg›n etki ve rekabetçi
Ar-Ge yaklaﬂ›m›n›n getirilmesi hedefleri ile yap›ld›¤› belirtildi.
Art›k 1007 Program›’nda 3 farkl› nitelikte proje yaklaﬂ›m›
(Prototip / Sistem / Pilot Tesis Projesi, Model / Yöntem /
Süreç Projesi ve Teknoloji Birikim Projesi) uygulanacak ve
proje önerileri iki aﬂamada de¤erlendirilecek. Yeni
yönetmeli¤in nas›l uygulanaca¤› ile ilgili ayr›nt›lar ise henüz
aç›klanmad›. Bu geliﬂme, savunma sanayisi için büyük önem
taﬂ›yor. MSI Dergisi’nin May›s say›s›nda konu ile ilgili yer alan
haberden de hat›rlanaca¤› üzere, SASAD’›n 2. Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s› s›ras›nda SASAD yetkilileri, 2010 y›l›nda
666 milyon dolar olarak gerçekleﬂen savunma sektörü Ar-Ge
harcamalar›n›n, 2011 y›l›nda da ayn› rakamda kald›¤›n›
belirtmiﬂler ve 2011 Ar-Ge
harcamas› rakamlar›n›n bu
seviyede kalmas›n›, özellikle
TÜB‹TAK desteklerindeki düﬂüﬂ
nedeni ile azalan d›ﬂ kayna¤a
ba¤lam›ﬂlard›.
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TÜB‹TAK, Uzay Alan›nda AB ile Türkiye
Aras›nda Köprü Kurdu
TÜB‹TAK taraf›ndan, biyoteknoloji, nanoteknoloji, üretim
teknolojileri ve uzay teknolojileri alanlar›na yönelik olarak
düzenlenen "TurKey Enabling Technologies 2012" isimli
uluslararas› proje pazar›, 25 May›s’ta ‹stanbul Ceylan
Intercontinental Otel’de gerçekleﬂtirildi. Etkinli¤in aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Davut Kavrano¤lu yapt›. Etkinlik,
Türkiye’deki uzay çal›ﬂmalar›n›n geldi¤i noktay› da gözler
önüne serdi. Baﬂar› hikâyeleri oturumunda, TÜB‹TAK Uzay
Teknolojileri Araﬂt›rma Enstitüsünden Rukiye Özcivelek,
Avrupa Birli¤i (AB) 7. Çerçeve Program› kapsam›nda orta¤›
olduklar› P2ROTECT, GAMALINK ve THOR projeleri ile ilgili
bilgi verdi. Etkinli¤in ö¤leden sonra yap›lan çal›ﬂtaylar›ndan
birisi de uzay teknolojilerine adand›. TÜB‹TAK AB 7. Çerçeve
Ekibi’nden Aziz Koru’nun baﬂkanl›¤›nda yap›lan çal›ﬂtay›n
aç›l›ﬂ›nda, Avrupa Komisyonu Uzay Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Birimi Baﬂkan› Reinhard Schulte-Braucks bir konuﬂma yapt›.
Schulte-Braucks, AB’nin 2007-2013 y›llar› aras›n› kaplayan
zaman dilimi için, uzay alan›nda 1,4 milyar avro tutar›nda
proje destekledi¤ini, 2014-2020 zaman dilimi için ise bu
miktar›n, 1,7 milyar avroya ç›kaca¤›n› söyledi. Uzay alan›nda
yapt›klar› 5. ça¤r› kapsam›nda Türkiye’nin performans›
hakk›nda da bilgi veren Schulte-Braucks, 13 adet Türk kurum
ve kuruluﬂunun önerilen projelerde yer ald›¤›n›, bunlar›n
a¤›rl›kl› olarak anahtar teknoloji alanlar›ndaki projeler
oldu¤unu, desteklenmesine karar verilen projelerin de 2
tanesinde, 3 adet Türk kurum ve kuruluﬂunun ortak olarak
bulundu¤unu anlatt›. Bu projeler; gelece¤in uzay araçlar›n›n
›s›l korumas› için yenilikçi ›s›l yönetim konseptlerini araﬂt›ran
ve TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araﬂt›rma Enstitüsünün ortak
olarak yer ald›¤› THOR projesi ile uzay veri ba¤lar› için yaz›l›m
tabanl› telsiz teknolojilerini geliﬂtirmeyi hedefleyen,
TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araﬂt›rma Enstitüsü ve ‹zmir
Teknoloji Geliﬂtirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren DVLX
firmas›n›n ortaklar›ndan oldu¤u GAMALINK projesi.
Çal›ﬂtayda, Afyon Kocatepe Üniversitesinden Doç. Dr. Ömer
Soykasap, reflektör, güneﬂ paneli gibi uzayda aç›lan
mekanizmalarla; Koç Üniversitesinden Doç. Dr. ‹pek
Baﬂdo¤an titreﬂim ve akustik uygulamalar›na yönelik ak›ll›
malzemelerle; ‹stanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr.
A. Rüstem Aslan nano uydu çal›ﬂmalar›yla, Mikro Tasar›m
Ltd’den Dr. Selim Emino¤lu elektro-optik görüntüleme
sistemleriyle ve TÜB‹TAK Uzay Teknolojileri Araﬂt›rma
Enstitüsü’nden Demet Uluﬂen de Hall Etkisi ‹tici sistemleriyle
ilgili bilgilendirme yapt›lar. Yabanc› kat›l›mc›lardan ise Alta
Space, Evoleo Technologies Lda., IMEC, INTA, Japon Uzay
Forumu, ‹sviçre Uzay Merkezi, TECNALIA, TEKEVER,
Tekniker, TELINT, TNO, Delft Teknoloji Üniversitesi, ‹ngiliz
Uzay Ajans›, University of Rome Tor Vergata ve Aerospace
Valley, uzay konusundaki yeteneklerini anlat›p, ortak
arad›klar› ya da ortak olabilecekleri alanlar› paylaﬂt›lar.
www.milscint.com
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ürk Havac›l›k ve Uzay
Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ),
Türkiye’nin ihracat›n›
135 milyar dolara yükselterek
Cumhuriyet tarihi rekoru
k›rd›¤› 2011 y›l›nda gösterdi¤i
ihracat performans› ile savunma
ve havac›l›k sektörünün
"ihracat ﬂampiyonu" oldu.
Türkiye’nin elde etti¤i bu
baﬂar›da en büyük paya sahip
ihracatç› firmalar›
onurland›rmak amac›yla
28 May›s’ta, Ankara Rixos
Otel'de düzenlenen ve
Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Faruk Çelik ve Ekonomi Bakan› Zafer
Ça¤layan ve Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin kat›ld›¤› "‹hracat›n
ﬁampiyonlar›" ödül töreninde, TUSAﬁ’›n ödülünü, Genel Müdür
Muharrem Dörtkaﬂl›, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an'dan ald›.
TUSAﬁ’›n baﬂar›s›, Orta Anadolu ‹hracatç› Birlikleri (OA‹B)
taraf›ndan da ödüllendirildi. OA‹B’nin "2011 Y›l› Baﬂar›l›
‹hracatç›lar" ödülleri, 29 May›s’ta, OA‹B'nin yeni binas›nda
gerçekleﬂtirilen törenle verildi. Törende TUSAﬁ’a, savunma ve
havac›l›k sektöründe "2011 Y›l› En Fazla ‹hracat Yapan"
ve Hava ve Uzay Araçlar›, Aksam ve Parçalar› alan›nda

TUSAﬁ, Savunma ve Havac›l›k Sektörü
Türkiye ‹hracat ﬁampiyonu Oldu
©
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Üçgen Yaz›l›m Teknik Müdürü Cem Alpay
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hem de zaman› k›saltaca¤›
vurguland›. Alpay ve Fowkes,
özellikle tezgah›n üretime
baﬂlad›¤› andan itibaren
yap›lan her faaliyetin maliyet
anlam›na geldi¤ine dikkat
çekerek, bu sürece
haz›rlanman›n en iyi yolunun
VERICUT kullanmak
oldu¤unu, üretim sürecin
ayr›nt›lar›na girerek
anlatt›lar. Örnekler üzerinden
gösterimlerle yap›lan
sunumda, çeﬂitli tezgah,
tak›m, fikstür ve parçalar›n,
ilgili firmalar›n ‹nternet
sitelerinden indirilerek ya da
modellerini içeren dosyalar
arac›l›¤› ile VERICUT’a
tan›t›ld›¤› ve böylece eksiksiz
bir simülasyonun yap›ld›¤›
gösterildi. Türkiye’de ilk
olarak TUSAﬁ taraf›ndan
kullan›lmaya baﬂlanan
VERICUT; Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›, ASELSAN, TEI,
Alp Havac›l›k, Samsun Yurt

TUSAﬁ

çgen Yaz›l›m, DMG/Mori
Seiki ve ISCAR birlikteli¤i
ile 3 May›s’ta Ankara’da,
4 May›s’ta da ‹stanbul’da,
savunma ve havac›l›k
sektörüne yönelik tak›m,
tezgâh ve yaz›l›m
alanlar›ndaki teknolojik
yeniliklerin paylaﬂ›ld›¤›
seminerler düzenlendi.
Üçgen Yaz›l›m, seminerde,
Türkiye temsilcisi oldu¤u
CGTech VERICUT yaz›l›m›n›n
yeteneklerini kat›l›mc›lara
anlatt›. Üçgen Yaz›l›m
Teknik Müdürü Cem Alpay
ve CGTech Bölge Müdürü
Lee Fowkes taraf›ndan
yap›lan sunumda, VERICUT’›n
ana hedefinin, tezgâhla
gerçekleﬂtirilen üretim
sürecinin simülasyonunun ve
do¤rulamas›n›n yap›larak,
tezgâhtaki parçay› ilk seferde
hatas›z üretmek oldu¤u, bu
ﬂekilde yap›lan üretimin ise
hem maliyeti azaltaca¤›

Ü
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Üçgen Yaz›l›m, Verimlili¤in
Anahtar›n› Ankara ve
‹stanbul’da Anlatt›

“2011 Y›l› En Fazla ‹hracat Yapan" ﬂirket dallar›nda birincilik
ödülleri, "Bir Önceki Y›la Göre ‹hracat›n› De¤er Baz›nda En
Fazla Art›ran" dal›nda ise ikincilik ödülü verildi. Birincilik
ödüllerini TUSAﬁ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaﬂl›, ikincilik
ödülünü ise TUSAﬁ Mali iﬂler ve ‹ﬂtirakler Baﬂkan› Adnan
Aydo¤an, Ekonomi Bakan› Zafer Ça¤layan'›n elinden ald›.
OA‹B’nin ödül töreninde, TUSAﬁ Motor Sanayii A.ﬁ.(TEI) de
2011 y›l›ndaki ihracat performans›yla savunma ve havac›l›k
sektöründe en fazla ihracat yapan ikinci firma ödülüne lay›k
görüldü.

Savunma, Kalekal›p,
Kaleaero ve Aycan Havac›l›k
baﬂta olmak üzere, çeﬂitli
savunma ve havac›l›k
firmalar› taraf›ndan da
kullan›l›yor. Seminerin di¤er
bölümlerinde, DMG/Mori
Seiki’nin Almanya’da bulunan
havac›l›k mükemmeliyet
merkezinden gelen konuk
kat›l›mc›lar, havac›l›k ve
savunma sanayinde çok
eksenli iﬂlemede son
teknoloji ve trendleri
anlatt›lar. ISCAR yetkilileri
ise havac›l›k ve savunma
sektörlerinde çok eksenli
iﬂlemede kesici tak›m
teknolojilerindeki yenilikler
hakk›nda sunum yaparak
havac›l›¤a özel malzemelerin

özel tak›mlarla nas›l ve hangi
ﬂartlarla iﬂlenebildi¤ini
kat›l›mc›lara gösterdiler.
Seminerlere, Ankara’da 53,
‹stanbul’da ise 36 kiﬂi kat›ld›.
Yetkilerden ald›¤›m›z
bilgilere göre; kat›l›mc›lar›n
çal›ﬂt›klar› firmalar; TUSAﬁ,
TEI, Kale Havac›l›k, Öznur
Savunma, Mikron Makine,
Anadolu Metalurji, Samsun
Yurt Savunma, Ayd›ngör
Havac›l›k, Aycan Havac›l›k,
Dora Makine, Coﬂkunöz
Savunma ve Havac›l›k,
Eti Makine, Altun Döküm,
Mipasan, Dal Elektronik,
Özne CNC, Buton Kal›p,
Sedemak, Aksa Makine,
MKT Makine ve Tuna Medikal
olarak s›raland›.
www.milscint.com
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General Dynamics

General Dynamics’ten Yeni
Makineli Tüfek: LWMMG
eneral Dynamics, yeni nesil hafifletilmiﬂ orta s›n›f
makineli tüfe¤i LWMMG (Lightweight Medium Machine
Gun)’yi 15 May›s’ta, Seattle ABD’de gerçekleﬂtirilen
Müﬂterek Silah Konferans›’nda sergiledi. Firman›n, küçük
askeri birliklere yönelik düﬂük maliyetli ve etkin bir tüfe¤e
ihtiyaç duyuldu¤u tespitini yaparak, öz kaynaklar› ile
yaklaﬂ›k 1 senede geliﬂtirdi¤i 7,62 mm makineli tüfek,
10,8 kg a¤›rl›¤a sahip. LWMMG,
.338 Norma Magnum mermileri
ile 1700 m etkili menzile ve
dakikada 500 mermi at›m
h›z›na ulaﬂabiliyor. Silah›n
piyade uygulamalar›n›n yan›
s›ra z›rhl› araçlarda,
helikopterlerde ve k›y›
sular›nda görev yapan botlarda
da kullan›labilece¤i belirtiliyor.

G
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rezilyal› uçak üreticisi Embraer, havayolu seminerlerinin
11’incisini, 30 May›s’ta ‹stanbul’da düzenledi. Firma,
E serisi jet yolcu uçaklar›n› tan›tt›¤› seminerde, serinin baﬂ
harfi ile özdeﬂleﬂmiﬂ özellikleri; Engineering, Ergonomics,
Economics, Environment, Efficiency (mühendislik,
ergonomi, ekonomi, çevre ve verimlilik) üzerinde durdu.
Bugüne kadar 850’den fazla uça¤› müﬂterilerine teslim
eden ve ald›¤› kesin sipariﬂ say›s› ise 1100’ü geçen Embraer,
seminer kapsam›ndaki ö¤le yeme¤inin ard›ndan,
kat›l›mc›lar›, E190 uça¤› ile Bodrum’a uçurarak anlat›lanlar›
birebir yaﬂama f›rsat› da sundu.

B

A400M, ‹lklerle Dolu Bir Ay› Tamamlad›
ilkleri de gerçekleﬂtirdi.
Airbus Military, 9 May›s’ta
yapt›¤› aç›klamada,
A400M’nin bir di¤er Airbus
Military ürünü olan A330 Çok
Rollü Tanker Nakliye (Multi
Role Tanker Transport /
MRTT) uça¤› ile simüle
edilmiﬂ yak›t ikmali
denemelerini baﬂar›yla
gerçekleﬂtirdi¤ini duyurdu.
Denemeler s›ras›nda
30 adet ba¤lant› yapan
A400M’ye, yak›t ikmali ise
gerçekleﬂtirilmedi. Bu testin
önemi, büyük cüsseli
uçaklar›n yak›t ikmali
s›ras›nda yaﬂanabilecek
stabilizasyon sorunlar›n›n
A400M ve A330 MRTT
için geçerli olmad›¤›n›n
gösterilmesiydi. Denemeyle
ilgili bir baﬂka önemli nokta
da kullan›lan A330 MRTT’nin,
‹ngiltere’ye teslim edilecek
uçaklardan birisi olmas›yd›.
Böylece ‹ngiltere de iki farkl›
yeni nesil uça¤›n› teslim

almadan önce uyumlu
çal›ﬂt›klar›n› görmüﬂ oldu.
A400M için bir di¤er ilk ise
uça¤›n kaplamas›z toprak ve
çim pistteki denemelerinin
baﬂlamas› oldu. Testlerin
ilk aya¤›, Almanya’da
bulunan Cottbus-Drewitz
havaalan›nda, 28 May›s’ta
tamamland›. Prototip
uçaklardan Grizzly 2
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
testlerde, çim bir zemin
üzerinde, çeﬂitli manevralar›n
yan› s›ra azami fren
uygulanan kalk›ﬂ iptalleri de
denendi. Her ne kadar test
hedeflerine ulaﬂm›ﬂ olsa da
baz› ‹nternet siteleri, uça¤›n
testlerin sonunda arka iniﬂ
tak›mlar›n›n topra¤a
saplanmas› nedeni ile ufak
bir sorun yaﬂad›¤›n›,
foto¤raflarla birlikte
bildirdiler. A400M’in küçük
kardeﬂleri CN235 ve C295’i
içeren ürün ailesinden de her
ay yeni sipariﬂ haberleri

gelmeye devam ediyor.
Umman Kraliyet Hava
Kuvvetleri, 21 May›s’ta,
8 adet C295 nakliye uça¤›
almak için Airbus Military
ile sözleﬂme imzalad›.
Uçaklar›n 5 adedi taktik
nakliye, 3 adedi de deniz
karakol uça¤› versiyonunda
olacak. Teslimatlar›n ise
gelecek sene baﬂlamas›
planlan›yor. Bu sipariﬂ ile
Umman, C295’in Orta Do¤u
ve Kuzey Afrika bölgesindeki
dördüncü müﬂterisi, uça¤›n
deniz karakol sürümünün
ise bölgedeki ilk müﬂterisi
oldu. Bugüne kadar al›nan
C295 sipariﬂleri de 108 adede
ulaﬂt›. Bunlar›n 85 tanesi,
13 ülkede envantere girmiﬂ
bulunuyor. Bu sipariﬂ,
Airbus Military’nin Umman’a
ilk teslimat› olmayacak.
Halen Umman Polisi
taraf›ndan kullan›lan
2 adet CN235, ülkeye hizmet
veriyor.
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irbus Military taraf›ndan
geliﬂtirilen A400M
nakliye uça¤›, May›s ay›nda
önemli ad›mlar› arkas›nda
b›rakt›. Bunlardan ilki,
3 May›s’ta A400M’nin ön tip
sertifikasyonunu almas› oldu.
K›s›tl› Tip Sertifikas›
(Restricted Type Certificate /
RTC) olarak bilinen ve Avrupa
Havac›l›k Emniyeti Ajans›
(European Aviation Safety
Agency / EASA) taraf›ndan
verilen belge, 300 saatlik
iﬂlevsellik ve güvenilirlik uçuﬂ
testlerinin tamamlanmas› ile
y›l ortas›nda al›nmas›
planlanan sivil tip sertifikas›
öncesinde kritik bir ad›m›
oluﬂturuyor. Uça¤›n MSI
Dergisi’nin Nisan ve May›s
say›lar›nda haber olarak
yer alan mini Latin Amerika
ve Asya turlar› da bu
iﬂlevsellik ve güvenilirlik
uçuﬂ testlerinin bir parças›yd›.
Sivil sertifikasyonun ard›ndan,
uça¤›n askeri ön operasyon
onay›n› da almas› öngörülüyor.
May›s ay›nda A400M baz›

A

Embraer E-Jet’leri
‹stanbul’da Tan›tt›

Airbus Military
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KC-46
Program›nda
‹ﬂler Yolunda
BD Hava Kuvvetlerinin yeni
nesil tanker uça¤› olacak
KC-46’y›, B767 ticari uçak
modelini temel alarak
geliﬂtirmeye devam eden
Boeing, projede ön tasar›m
gözden geçirme aﬂamas›n›
baﬂar› ile tamamlad›. Firma
taraf›ndan 8 May›s’ta yap›lan
aç›klamada, gözden geçirmenin,
21 Mart’ta baﬂlay›p, 27 Nisan’da sona erdi¤i ve çal›ﬂmalar›n
sistem gereksinimleri do¤rultusunda yap›ld›¤›n›n gösterildi¤i
belirtildi. Projenin bir sonraki kilometre taﬂ› olan kritik gözden
geçirme toplant›s›n›n ise 2013 y›l›n›n yaz aylar›nda yap›lmas›
planlan›yor. Bu aﬂaman›n da baﬂar›yla geçilmesi ile KC-46’n›n
tasar›m› onaylanm›ﬂ olacak ve ilk prototipin üretimine
baﬂlanmas› için bir engel kalmayacak. Boeing’in sözleﬂme
uyar›nca, 2017 y›l› itibariyle 18 adet KC-46 teslim etmesi
gerekiyor. May›s ay›nda Kore Cumhuriyeti’nin B737 temelli
Havadan Erken ‹hbar ve Kontrol (HE‹K) uça¤› projesinde de
geliﬂmeler yaﬂand›. Boeing proje kapsam›nda 3. uça¤›,
planlanan tarihin öncesinde, 16 May›s’ta teslim etti. Bu uçak,
Kore Cumhuriyeti’nde, KAI taraf›ndan modifiye edilerek HE‹K
konfigürasyonuna dönüﬂtürülen ikinci uçak olma özelli¤ini de
taﬂ›yor. Sene sonunda teslim edilmesi planlanan, projenin 4. ve
son uça¤› üzerinde halen KAI taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar
devam ediyor. Türkiye’nin HE‹K projesinde ise Boeing, Bar›ﬂ
Kartal› ile ilgili bak›m e¤itimlerine baﬂlad›. Seattle’da verilen
e¤itimin ilk turu kapsam›nda, 10 kiﬂilik Türk Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤› ekibi ve 2 kiﬂilik Türk Hava Yollar› ekibi, Boeing
Defense Australia ve Boeing Training and Flight Services
e¤iticilerinden uça¤›n mekanik, aviyonik, görev sistemleri ve
elektronik harp sistemleri ile ilgili e¤itim almaya baﬂlad›lar.

A

Boeing

140 Kilometreden Adrese Teslim Torpido

ATLAS ELEKTRONIK
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Boeing’den
E¤itime Destek

Türkiye’de e¤itime
büyük destek veren
Boeing, May›s ay›nda da
Afyonkarahisar’daki
Huriye Aﬂkar ‹lkö¤retim
Okulu’na kurdu¤u
tam donan›ml› biliﬂim
Greg Pepin ve
teknolojileri s›n›f› ile
Metin Yalç›n
ad›ndan söz ettirdi.
Toplam 230 ö¤rencinin kullan›m›na aç›k olacak olan biliﬂim
teknolojileri s›n›f›, bilgisayarlar ve teknik ekipman›n yan› s›ra
ö¤renciler ve ö¤retmenlerin birlikte kullanabilecekleri
materyalleri de içeriyor. S›n›f›n aç›l›ﬂ› nedeniyle düzenlenen
törene, Boeing Türkiye Baﬂkan› Greg Pepin, ‹l Milli E¤itim
Müdürü Metin Yalç›n, yerel yönetim yetkilileri, ö¤retmenler,
ö¤renciler ve veliler kat›ld›.
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TLAS ELEKTRONIK,
16 May›s’ta yapt›¤›
aç›klamada, SeaHake mod 3
ER (Extended Range /
Artt›r›lm›ﬂ Menzil) a¤›r
torpidosu ile Mart ay›nda
gerçekleﬂtirilen denemede,
140 km menzili aﬂt›¤›n›
bildirdi. Halen Almanya,
Türkiye, Pakistan ve ‹spanya
taraf›ndan kullan›lmakta
olan DM2A4 a¤›r
torpidolar›n›n geliﬂmiﬂ
modeli olan SeaHake Mod 4,
deneme s›ras›nda, ATLAS
ELEKTRONIK’in özel itki ve
batarya teknolojilerinden
yararland›. Ayr›ca, bu
torpidolar, uzun menzile
ra¤men hedefini büyük
hassasiyetle vurmas›n›

A

Gelecek 10 ay boyunca 81 personelin Seattle’da, 85 personelin
ise Konya’da, uça¤›n bak›m› ile e¤itim almas› planlan›yor. Bu
e¤itimlere ek olarak, 20 kiﬂilik Türk Hava Kuvvetleri ekibi de
Seattle’da uça¤›n görev mürettebat›na yönelik e¤itimi al›yor.

sa¤layan seyrüsefer ve
haberleﬂme teknolojilerini
de bar›nd›r›yor. Denemede
ulaﬂ›lan menzilin, di¤er
modern torpidolar›n
menzillerinden en az yüzde
50 daha fazla oldu¤u

belirtiliyor. May›s ay›nda
ATLAS ELEKTRONIK’ten bir
de sipariﬂ haberi geldi. ABD
Deniz Kuvvetleri, acil ihtiyaç
kapsam›nda, Avenger s›n›f›
may›n avlama gemilerinde ve
MH-53 Sea Dragon may›n

avlama helikopterlerinde
kullanmak amac›yla ATLAS
ELEKTRONIK SeaFox may›n
imha sistemi sipariﬂ etti.
ATLAS ELEKTRONIK, gemiler
için 3, helikopterler için
6 sistem temin edecek. Tüm
teslimatlar›n 1 y›l içinde
tamamlanmas› öngörülüyor.
Fiber optik güdümle yar›
otomatik olarak yönlendirilen
ve tek kullan›ml›k bir sistem
olan SeaFox, önceden tespit
edilmiﬂ may›n ya da patlay›c›
madde gibi su alt› nesnelerine
sonar ve optik alg›lay›c›lar›
ile yönlenerek, bünyesinde
bulunan patlay›c› ile bunlar›
imha edebiliyor.
www.milscint.com
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FN MAG Art›k
Polimer Dipçikli
N Herstal’in 7,62x51 mm NATO kalibre makineli tüfe¤i
FN MAG, art›k standart olarak polimer dipçikle gelecek.
Firma, 9 May›s’ta yapt›¤› aç›klamada, 1950’li y›llardan beri
ahﬂap dipçikle üretilen silahta yap›lan de¤iﬂimin nedenini,
ahﬂab› nükleer, biyolojik ve kimyasal kirlenmeden ar›tman›n
imkâns›zl›¤› olarak aç›klad›lar. Oldukça popüler olan tüfeklerin
200.000’den fazlas›, 90’›n üzerinde ülke taraf›ndan kullan›l›yor.

Bu tüfeklerin durumunu da düﬂünen
firma, ahﬂap dipçikleri polimer dipçiklerle de¤iﬂtiren,
herhangi özel bir alet gerektirmeyen ve iﬂlemi birkaç dakikada
tamamlayan de¤iﬂim kitleri de haz›rlad›. FN Herstal, özel talep
üzerine ahﬂap dipçikli FN MAG üretmeye devam edece¤ini,
ayr›ca ahﬂap dipçik kullanmaya devam etmeyi tercih eden
ülkelere yedek parça sa¤lamay› sürdürece¤ini de belirtti.

©

Saab

F

nvanterindeki F-5
E/F Tiger uçaklar›n›
yenilemek için açt›¤›
ihalede, geçti¤imiz y›l›n
30 Kas›m›nda Saab Gripen
E/F modelini seçen
‹sviçre, uçaklar› teslim
almas›na daha uzun
bir süre olmas›na karﬂ›n,
ﬂimdiden uçakla ilgili
tecrübeler edinmeye
baﬂlad›. ‹sviçre Hava
Kuvvetleri pilotlar› ve uçuﬂ

E

‹sviçreli Pilotlar Gripen’e Al›ﬂ›yorlar
test mühendisleri, ‹sviçre
federal tedarik kurumu
Armasuisse yetkilileri ile
birlikte, 2-4 May›s aras›nda,
‹sveç Linköping’de bulunan
Saab tesislerini ziyaret
ederek 4 deneme uçuﬂu
gerçekleﬂtirdiler.
Uçuﬂlarda, IRIS-T,
Meteor ve AMRAAM
havadan havaya füzelerini

SES Türkiye
Pazar›na
Is›n›yor

22

ünyan›n önde gelen
global uydu ve yay›nc›l›k
operatörlerinden SES, bir
süredir sürdürdü¤ü Türkiye
pazar› ile ilgili ön haz›rl›k
çal›ﬂmalar› kapsam›nda,
15 May›s’ta, ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirilen bas›n
toplant›s›yla Türkiye
projeksiyonlar›n›, mevcut
pazar analizini ve yeni nesil

D

SES Bat› Avrupa ve Türkiye Bölge
Müdürü Ahmet Eren
MSI Dergisi - Haziran 2012

de içeren de¤iﬂik yük
konfigürasyonlar› ile
hava savunma ve devriye
görevlerine odaklan›ld›.
‹sviçreli kat›l›mc›lar,
çal›ﬂmalar›n hedeflere
ulaﬂt›¤›n› belirterek
memnuniyetlerini dile
getirdiler. Gripen E/F
uçaklar›n› ‹sveç ve
‹sviçre Hava Kuvvetlerine

SAT IP teknolojisinin
getirilerini paylaﬂt›.
SES, 50 uyduluk filosuyla
ve Astra uydular›n›n güçlü
kapasite imkânlar›yla
Dünya nüfusunun
yüzde 99’una ulaﬂ›yor.
Bu etkinli¤in önemi ise
yurt d›ﬂ›ndaki pazarlarda
hükümetlere ve kamu
kurumlar›na yönelik
çözümler sunan SES’in,
bu aﬂamada sivil alanda da
olsa, Türkiye pazar›na
girmeye baﬂlamas›yd›.
SES, Government Services

teslim edecek olan
Saab, halen uçuﬂ testlerinin
4. aﬂamas› kapsam›nda
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Bu aﬂamada, daha
geliﬂmiﬂ aviyonikler
ve kokpit göstergeleri ile
uça¤›n aktif elektronik
taramal› dizin radar›n›n
yeni bir sürümü
denenecek.

alt iﬂ kolu üzerinden
ABD’ye baﬂta ‹HA
uygulamalar›na yönelik
uydu iletiﬂimi olmak
üzere çeﬂitli servisler
sa¤l›yor. Dünya genelindeki
ülkelere de geniﬂ uydu a¤›
ile güvenli ve güvenilir
iletiﬂim hizmetleri
sunuyor. SES’in,
uydular›nda hükümetlere ait
faydal› yükler taﬂ›mak ve
yer uydu ekipmanlar›
konusunda destek vermek
gibi özel hizmetleri de
bulunuyor.
www.milscint.com

Uzay Çal›ﬂmalar›nda
Yeni Bir Ça¤ Baﬂlad›

NASA

©

Eurofighter

aras›nda kenetli kald›¤›
UU‹’ye kargo teslim ettikten
sonra, Dünya’ya getirece¤i
malzemelerle birlikte,
31 May›s’ta, Pasifik
Okyanusu’na baﬂar›l› bir iniﬂ
gerçekleﬂtirdi. Dragon
kapsülünün,
gelecekte,
UU‹ ve Dünya
aras›nda
astronot
taﬂ›mas› da
planlan›yor.
Ticari
giriﬂimlerin
baﬂar›l› olmas›
halinde, NASA’n›n alçak
dünya yörüngesine yönelik
görevleri özel ﬂirketlere
b›rakmas› ve Dünya yörüngesi
d›ﬂ›ndaki görevlere
odaklanmas›, ABD’de yap›lan
de¤erlendirmeler aras›nda
yer al›yor.

©

BD’de 2002 y›l›nda
kurulan SpaceX firmas›
taraf›ndan geliﬂtirilen
Dragon kapsülü, 25 May›s’ta,
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu
(UU‹) ile kenetlendi. Böylece
SpaceX, tasarlad›¤› araç UU‹
ile kenetlenen
ilk özel ﬂirket
oldu. Dragon,
UU‹’ye özel
ﬂirketlerce
geliﬂtirilen
araçlar›n
kargo hizmeti
vermesi
amac›yla
NASA taraf›ndan 2006 y›l›nda
baﬂlat›lan COTS
(Commercial Orbital
Transportation Services /
Yörüngeye Ulaﬂ›m ‹çin Ticari
Hizmetler) program›
kapsam›nda tasarland› ve
f›rlat›ld›. 25-30 May›s

A

‹talyan Hava Sahas› Art›k
Eurofighter’dan Soruluyor
talyan Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçaklar›,
24 May›s’tan itibaren, ‹talyan Hava Kuvvetlerinin yegâne hava
savunma uçaklar› haline gelerek tüm ‹talyan hava sahas›n›n
korunma sorumlulu¤unu üstlendiler. Eurofighter, daha
önceden bu görevi F-16 uçaklar› ile paylaﬂ›yordu. ‹talya,
F-104 ASA uçaklar›n›n envanterden ç›kmas› ile Eurofighter’›n
envantere girmesi aras›ndaki boﬂlukta kullanmak üzere,
34 adet F-16 uça¤›n› “Peace Ceasar” program› kapsam›nda,
10 y›l süre ile kiralam›ﬂt›. ‹talyan Hava Kuvvetleri envanterine
ilk olarak 2004 y›l›nda giren Eurofighter, art›k ülkenin kuzeyi ve
güneyindeki toplam 4 filoda görev yap›yor. Bugüne kadar
62 adet Eurofighter teslim alan ‹talyan Hava Kuvvetleri,
Eurofighter ile kazand›klar› etkinlik ve kabiliyet art›ﬂ›ndan,
teknolojik üstünlükten ve lojistik avantajlardan oldukça memnun
oldu¤unu belirtiyor. Hat›rlanaca¤› üzere ‹talyan Eurofighter
uçaklar›, 2011 y›l›nda Libya’da gerçekleﬂtirilen operasyonlarda
toplam 1294 uçuﬂ saatine ulaﬂan 200’den fazla sorti yapm›ﬂt›.

‹

ANAL‹Z

‹ngiltere Savunma
Planlamas›nda
Dengeyi Ar›yor
‹
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K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
ruz uça¤› olarak tasarlanan
Harrier GR7 ve GR9 sürümlerini kullanma zorunlulu¤u
ile karﬂ› karﬂ›ya kald›.
‹ngiltere, 2010 y›l›n›n son
çeyre¤inde yapt›¤› Stratejik
Savunma ve Güvenlik Gözden
Geçirmesi ile tüm Harrier filosunu ve bir uçak gemisini
erken emekli etmeye karar
verdi. Daha sonra, bu uçaklar›n, yedek parça temin edilmesi amac›yla kullan›lmak

üzere ABD’ye sat›lmas› ile bu
karardan geri dönüﬂün kap›s› da bir anlamda kapat›lm›ﬂ
oldu. NATO ülkelerinin Libya’ya müdahalesi s›ras›nda,
ABD’nin yard›mc› uçak gemisi olarak nitelendirdi¤i havuzlu ç›karma gemilerinden
kalkan Harrier uçaklar› ile
harekâta destek vermesi ise
‹ngiltere’deki “Harrier’lar
erken emekli edildi” tart›ﬂmalar›n› alevlendirdi.

‹ngiltere F-35B’den
Vazgeçiyor
‹ngiltere, ayn› gözden geçirme belgesi ile radikal bir karar daha verdi: dikine kalk›ﬂ
ve iniﬂ yapabilen F-35B modeli yerine, uçak gemilerinden katapultla kalk›ﬂ yap›p,
yakalama kancas› ile iniﬂ yapabilen F-35C modelinden
sat›n alacakt›. ‹ngiltere’nin
bu karar› savundu¤u parametreler ise oldukça ikna
Royal Navy
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‹ngiltere, dikey kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabilen
B modelini envanterine katmak üzere
dahil oldu¤u F-35 projesinde, 2010
y›l›n›n sonlar›nda karar›n› de¤iﬂtirerek,
uçak gemisinden kalk›ﬂ ve uçak
gemisine iniﬂ yapabilen C modeline
yönelmiﬂti. May›s ay›nda ise karar›n›
tekrar de¤iﬂtirerek, B modeline dönüﬂ
yapt›. Baﬂta ‹ngiltere olmak üzere,
özellikle Bat› dünyas›nda savunma
gündemine oturan bu u dönüﬂleri,
tart›ﬂmalar› da beraberinde getirdi.
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ngiltere, yegâne Seviye 1
orta¤› olarak erken safhalar›ndan beri yer ald›¤›
F-35 Müﬂterek Taarruz Uça¤› (MTU) projesine, Harrier
dikine kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabilen uçaklar›n›, modern ve radara yakalanmama özelli¤i
olan bir uçakla de¤iﬂtirebilme düﬂüncesi ile kat›ld›.
Bu kapsamda, 2002 y›l›nda
yapt›¤› seçim ile F-35B
modelini almay› planlayan
‹ngiltere, ana hatlar› ile
BAE Systems’›n uçaklar›n
arka gövdelerini üretmesi,
Rolls-Royce’un da B modelleri için kald›rma fan›n› tasarlay›p üretmesi esas›na
dayal› bir katk› ile programa
dahil oldu.
Geçen süre zarf›nda, tehdit
alg›lamalar› ve savunma ihtiyaçlar› de¤iﬂti. Irak ve Afganistan operasyonlar› ile ABD
ve ‹ngiltere’nin silahl› kuvvetlerinin öncelikleri de
önemli bir de¤iﬂim geçirdi.
Ayn› zamanda, bütçe k›s›tlar›, ilk olarak ‹ngiltere’yi, daha
sonra da ABD’yi zor kararlarla karﬂ› karﬂ›ya b›rakt›.
‹ngiltere, Harrier filosu ile ilgili zor kararlar vermeye, asl›nda 2002 y›l›nda baﬂlad›.
F-35B uçaklar›n›n 2012 y›l›nda envantere al›naca¤› öngörüsü ile uçak gemilerinde
kullan›lan Sea Harrier FA2
uçaklar› emekli edilerek
Müﬂterek Harrier Filosu
kapsam›nda, uça¤›n Hava
Kuvvetleri sürümü, hem havaalanlar›ndan hem de uçak
gemilerinden kullan›lmaya
baﬂland›. Böylece, ‹ngiliz Deniz Kuvvetleri, hava savunma
ve sat›h hedeflerine taarruz
görevlerini de üstlenen Sea
Harrier yerine, salt bir taar-

www.milscint.com
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F-35C'nin kara konuﬂlu katapultla yap›lan denemeleri

ediciydi. Her ﬂeyden önce,
F-35B modeli, önemli sorunlar yaﬂ›yordu. Uçak, beklenen performans› sa¤layam›yordu, maliyeti çok yükselmiﬂti ve teknik sorunlar› bir
türlü çözülememiﬂti. Nitekim 2011 y›l›n›n baﬂ›nda, o
zamanki ABD Savunma Bakan› Robert Gates taraf›ndan, F-35B modeli ile ilgili
çal›ﬂmalar 2 seneli¤ine durduruldu. Bu süre içinde, uçak
ya sorunlar›n› çözerek testlere geri dönecekti ya da
B modeli iptal edilecekti.
F-35C ise oldukça çekici gözüküyordu. Bu uçaklar›n kullan›m› için ön ﬂart olan katapult konusunda olumlu geliﬂmeler vard›. ABD’nin Gerald
Ford s›n›f› yeni uçak gemileri,
elektromanyetik katapult kullanacakt›. Bu yeni tür katapult, geleneksel buhar bazl›
katapultlardan daha az yer
kapl›yordu, bu yüzden ‹ngiltere’nin uçak gemilerine entegre edilmesi nispeten kolayd›;
daha az bak›m ve idame gerektiriyordu ve uça¤a uygulawww.savunmahaber.com

d›¤› kuvvetler daha hassas bir
ﬂekilde kontrol edilebildi¤inden, uça¤› yap›sal olarak daha az y›prat›yordu.
F-35C’yi destekleyen bir baﬂka geliﬂme ise ‹ngiltere’nin
yak›n müttefiklerinin, hem
ABD’nin hem de Fransa’n›n,
katapultla kalk›ﬂ yap›p, yakalama kancas› ile inen uçaklar
kullan›yor olmas›yd›. ‹ngiliz
pilotlar›, F-18 ya da Rafale
uçaklar› ile e¤itilebilir, böylece F-35C hizmete girmeden
önce, uçak gemisi tecrübesine sahip pilotlar haz›r olabilirdi. ‹ngiltere’nin uçak gemisi bak›ma al›nd›¤› ya da
ar›zaland›¤› zaman ise ‹ngiliz uçaklar›, ABD ya da Frans›z gemilerinden operasyonlara kat›labilirdi ya da tam
tersi olabilirdi. Ayr›ca menzil, silah taﬂ›ma kapasitesi
ve operasyon maliyeti aç›lar›ndan bak›ld›¤›nda, F-35C,
F-35B’ye göre çok daha
avantajl› bir uçakt›.
Bu arada, F-35C’ye geçiﬂ karar› alsa da sözleﬂmesel düzenlemeler gere¤ince, ‹ngil-

tere’nin ilk F-35B uça¤›
13 Nisan 2012’de ilk uçuﬂunu
gerçekleﬂtirdi.

Ve Karardan
Geri Dönüﬂ
Herkesi ﬂaﬂ›rtan karar ise
10 May›s’ta geldi. ‹ngiliz parlamentosunun alt kanad›
olan Avam Kamaras›’nda konuﬂma yapan Savunma Bakan› Philip Hammond, F-35B
modeline geri döneceklerini
aç›klad›. Asl›nda ‹ngiltere, yine oldukça ikna edici argümanlara sahipti. F-35B ile ilgili durdurma, 2012 y›l› baﬂ›nda, ABD’nin yeni Savunma
Bakan› Leon Panetta taraf›ndan kald›r›lm›ﬂt›. Bu geliﬂme, sadece bakan de¤iﬂiminden kaynaklanm›yordu.
F-35B, testlerde önemli ilerlemeler kaydetmiﬂti.
Di¤er yandan, her ne kadar
General Atomics’in geliﬂtirdi¤i elektromanyetik katapultta
iﬂler yolunda gitse de hala
risk vard›. Katapultun ‹ngiltere’nin yeni uçak gemilerine
entegre edilmesi, servise gi-

riﬂ tarihini 3 y›l erteleyerek
2023 y›l›na sark›tacakt›. Ayr›ca bu entegrasyonun maliyeti,
ilk aﬂamada rampal› olarak
inﬂa edilecek Queen Elizabeth
gemisi için 2,5 milyar sterlinden 3 milyar sterline; katapultlu olarak inﬂa edilecek
Prince of Wales gemisi için
ise 950 milyon sterlinden 2
milyar sterline ç›km›ﬂt›.
Son olarak, F-35B kamuoyu
önündeki imaj›n› bir nebze
düzeltirken, bu sefer F-35C
olumsuz yorumlar almaya
baﬂlam›ﬂt›. Yap›lan denemelerde, F-35C, yakalama kancas› ile durdurma halat›n›
istenen s›kl›kta yakalayamam›ﬂt›. Uzmanlar, ana iniﬂ
tak›mlar› ile yakalama kancas› aras›ndaki mesafenin,
F-35C uçaklar›nda çok k›sa
oldu¤unu (yaklaﬂ›k 2,2 m,
F/A-18 E/F uçaklar›nda yaklaﬂ›k 5,5 m), bu yüzden de
ana iniﬂ tak›mlar›n›n halatta
oluﬂturdu¤u sal›n›m›n etkisi
geçmeden, F-35C’nin kancas›n›n halat› yakalamaya çal›ﬂt›¤›n› belirttiler.
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Karﬂ›laﬂt›rmalar
Ne Ölçüde Do¤ru?
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‹ngiltere’nin F-35C seçme
karar›nda da F-35B’ye geri
dönüﬂ karar›nda da eleﬂtirilen noktalardan birisi, yeterince niceliksel verilerin sa¤lanmamas› idi. Her iki modelin taraftarlar› da savunduklar› modelin, vergi veren ‹ngiliz vatandaﬂlar›n›n ç›karlar›n› en iyi koruyacak çözüm
oldu¤unu iddia ediyorlard›.
Verilen demeçlere göre;
F-35B’ye dönüﬂ ﬂeklindeki
nihai karar›n temel motivasyonlar›ndan birisinin zaman
oldu¤u anlaﬂ›l›yor. ‹ngiliz Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral Sir David Richards,
F-35C’nin getirdi¤i 3 y›ll›k gecikmenin anahtar etmen oldu¤unu belirtiyor. ‹ngiltere,
ﬂu anda askerlerinin bulundu¤u Afganistan’a yönelik,
uçak gemisine dayal› bir harekât yapm›yor. Her ne kadar
2020’li y›llarda ortaya ç›kabilecek çat›ﬂma ortam›n› öngörmek imkâns›z olsa da
mevcut duruma bak›ld›¤›nda,
‹ngiltere’nin, deniz kuvvetlerini kullan›m›n› gerektirebilecek iki anlaﬂmazl›k ile karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤unu görüyoruz:
Falkland Adalar› ve Cebelitar›k. Arjantin, son y›llarda
Falkland Adalar›’n›n sahipli¤i
konusunu, s›kl›kla gündeme
getirmeye baﬂlad›. ‹spanya
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‹ngiltere’nin ilk F-35B uça¤›,
13 Nisan’da ilk uçuﬂunu
gerçekleﬂtirdi.

ise zaman zaman Cebelitar›k
ile ilgili yorumlarda bulunuyor.
Hatta ‹ngiltere Kraliçesi ile akrabal›k ba¤› da bulunan ‹spanya Kral›’n›n eﬂi Sophia’n›n,
Kraliçe II. Elizabeth’in tahta
ç›k›ﬂ›n›n 60. y›l› an›s›na düzenlenen “Elmas Jübilesi” etkinliklerine kat›lmamas› da
Cebelitar›k ile ilgili anlaﬂmazl›klara ba¤land›.

Teknik Geçerlilik
F-35C, baﬂta silah taﬂ›ma kabiliyeti ve menzil olmak üzere, çeﬂitli teknik parametrelerde, F-35B’den daha iyi bir
performansa sahip. Orgeneral Richards, tanker uçak konusundaki yat›r›mlar›na dikkati çekerek, menzilin çok da
önemli olmad›¤›n› iddia ediyor. Yine de ‹ngiltere’nin tanker uçak kabiliyetinin kara
konuﬂlu oldu¤unu kaydetmekte yarar var. Ayr›ca,
F-35C’nin önünü açaca¤› katapultla kalk›ﬂ, yakalama
kancas› ile iniﬂ yetene¤inin,
E-2D Hawkeye havadan erken ikaz ve kontrol uça¤› ile
C-2 kargo uça¤›n›n uçak gemilerinden kullan›m›n› gündeme getirece¤ini de kaydetmek gerekir.
Di¤er yandan, F-35B, kara
konuﬂlu görevlerde, bir piste
ihtiyaç duymadan kullan›labilme esnekli¤ini sa¤l›yor.
Bu yetenek, operasyon saha-

s›nda henüz bir havaalan›n›n
ele geçirilemedi¤i durumlarda, kritik sabit kanatl› uçak
deste¤ini sa¤lama imkân›n›
da beraberinde getiriyor.
Bir di¤er bak›ﬂ aç›s› ise
uçaklar›n ABD’li müﬂterileri
üzerinden
yap›labilecek
bir de¤erlendirme olabilir.
F-35B’nin ABD’li müﬂterisi
olan Deniz Piyadeleri, uçaklar›n›, yerdeki askerlere yak›n hava deste¤i sa¤layan
platformlar olarak görüyor.
Onlar için deniz piyadelerine
yak›n bölgelerden operasyon
yapabilmek, kritik öneme sahip bir yetenek. F-35C’nin
müﬂterisi olan Deniz Kuvvetleri ise bu uçaklar›, F/A-18 A,
B, C ve D modellerinin yerine
envantere almay› planl›yor.
Bu uçaklar, temelde taarruz
amac›yla kullan›yor. Bunun
yan›nda hava savunma görevini de yerine getirebiliyorlar.
Her ne kadar F-35 modelleri,
sahip olduklar› aviyonikler ve
alg›lay›c›lar aç›s›ndan hemen
hemen ayn› konfigürasyona
sahip olsalar da fiziksel farkl›l›klar›, özellikle uçaklar›n kinematik performanslar›nda
önemli farkl›l›klar getiriyor.

Savunma Harcamalar›
Toparlan›yor
‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›,
F-35 karar›n›n ard›ndan,
14 May›s’ta yapt›¤› aç›klama-

da, ilerleyen y›llarda yap›lmas› öngörülen harcamalarda,
milyar sterlin mertebesinde
aç›k veren savunma bütçesini
toparlad›¤›n› ve aç›klar› kapatt›¤›n› duyurdu. Bunun bedeli
ise deniz karakol uça¤› yetene¤inin kaybedilmesi ve Nimrod uçaklar›n›n envanter d›ﬂ›na al›nmas›, 2020 y›l›na kadar
envanterde uçak gemisi bulunmamas›, muharip gemi
say›s›nda azalma, Eurofigher
Typhoon uçaklar›n›n say›s›nda azalma ve Sentinel
R1/ASTOR radar tabanl› keﬂif
ve gözetleme uçaklar›n›n envanter d›ﬂ›na al›nmas› gibi yetenek kay›plar› oldu.

Biz Ne Yapard›k?
‹ngiltere, yo¤un olarak eleﬂtirilen F-35 kararlar› ile küçük çapl› bir skandala ve boﬂa giden milyonlarca sterlinlik harcamalara imza atm›ﬂ
olabilir. Bunun tart›ﬂmas›n›
ve de¤erlendirmesini yapt›ktan sonra, ﬂu soruyu sormam›z gerekti¤ini düﬂünüyoruz:
“Böyle bir olay bizim ülkemizde yaﬂansayd› ne olurdu?” Kuﬂkusuz “Bizde böyle
bir olay yaﬂanmazd›” da bir
cevapt›r; ama referans›m›z,
devlet anlay›ﬂ› tart›ﬂma götürmeyen ‹ngiltere oldu¤unda, “bizde olmazd›” savunmas› pek de geçerli olmayacak gibi görünüyor.
www.milscint.com
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GCV, Z›rhl› Muharebe
Araçlar›nda Gelinen
Son Nokta m›?
Yoksa Baﬂar›s›z Projeler
Zincirindeki Yeni Halka m›?
1947’de baﬂlad›¤› kabul edilen So¤uk Savaﬂ, beraberinde yeni bir
mekanize muharebe anlay›ﬂ›n› da getirir. Muharebe sahas›nda kullan›lmas›
öngörülen taktik nükleer silahlar›n ﬂekillendirdi¤i bu anlay›ﬂ, piyadenin,
nükleer silahlar›n kullan›ld›¤› bir ortamda, muharebeye z›rhl› araçlar›n
içerisinden kat›lmas›n› öngörmektedir. Bu yeni piyade araçlar›
ayn› zamanda, düﬂman araçlar›n› imha edebilecek
ve hatta ana muharebe
tanklar›n› tehdit edebilecek
yüksek bir ateﬂ gücüne sahiptir.

©
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BMP-1 ZMA’s›

sarlanm›ﬂ olmas›na ra¤men, silahlar›n› ilk ateﬂlemesi, 1991 y›l›ndaki 1. Körfez
Savaﬂ›’nda, Irak z›rhl› birliklerine ve özellikle Cumhuriyet Muhaf›zlar›’na karﬂ› gerçekleﬂir. Ard›ndan ayn› bölgede gerçekleﬂen 2. Körfez
Savaﬂ›’nda da yine ön safhalarda yer alan M2 Bradley,
genel olarak beklentileri
karﬂ›lar ve hatta Irak T-72
ana muharebe tanklar›na
karﬂ› gösterdi¤i yüksek etkinlikle takdir toplar.
M2 Bradley, teknolojik ilerlemelere paralel olarak kullan›m ömrü boyunca yeni yetenekler kazanmaya devam
eder. Hâlihaz›rda en geliﬂmiﬂ
versiyonu olan M2A3, ABD
ordusu bünyesinde hizmete
devam etmektedir. 2000 y›l›nda kullan›ma giren M2A3
modeli, tamamen say›sal bir
elektronik altyap›ya sahiptir.
Hedef tespit, at›ﬂ kontrol ve
seyrüsefer sistemleri yenilenen M2 Bradley, özellikle
ateﬂ gücü ve etkinli¤inde önemli bir
yetenek art›ﬂ› kazan›r. M2A3’te
yap›lan bir di¤er
önemli geliﬂtir-

me, araca kazand›r›lan yeni
bir pasif ve aktif z›rh uygulamas›d›r.
Geliﬂtirilmiﬂ M2 Bradley at›ﬂ
kontrol sisteminde, niﬂanc›
ve araç komutan› için II. nesil
termal görüntüleyiciler ve
komutan için ba¤›ms›z bir
görüﬂ sistemi bulunur. IBAS
olarak adland›r›lan yeni nesil
at›ﬂ kontrol sistemi, yukar›da
bahsedilen II. nesil termal
görüntüleyiciye ek olarak lazer mesafe bulucu ve iki eksen stabilize bir görüﬂ sistemi içerisine entegre edilmiﬂ
ve bir at›ﬂ kontrol bilgisayar›
taraf›ndan desteklenen gündüz elektro-optik cihazlar›n›
içermektedir. Bu geliﬂtirme
kapsam›nda, araç komutan›
ba¤›ms›z görüﬂ sistemini kullanarak muharebe sahas›nda
hedef tespiti fonksiyonunu
gerçekleﬂtirmekte ve niﬂanc›
ise hem hedef tespiti yapmakta hem de komutan taraf›ndan kendisine devredilen
hedefleri ateﬂ alt›na almaktad›r. Otomatik hedef takip ve
otomatik balistik hesaplama
fonksiyonlar›n› yerine getiren
yeni at›ﬂ kontrol sistemi, araca yüksek bir vuruﬂ oran› da
kazand›rmaktad›r.

US DoD Photo by Don Montgomery

ABD ordusu, BMP tehdidine
cevap verebilecek bir z›rhl›
muharebe arac› (ZMA) geliﬂtirmek için yap›lan çeﬂitli
farkl› projelerden sonra,
1973 y›l›nda MICV program›
için bir teklife ça¤r› doküman› yay›nlar. ‹haleyi kazanan
FMC firmas›, XM723 olarak
adland›r›lan bir z›rhl› muharebe arac› geliﬂtirir. Bu araç,
çeﬂitli de¤iﬂimler geçirerek,
ABD ordusu taraf›ndan M2
Bradley ad›yla envantere
al›nmaya baﬂlan›r.
M2 Bradley, So¤uk Savaﬂ
döneminde, Sovyet z›rhl›
mekanize tümenlerine karﬂ›
Avrupa’da gerçekleﬂmesi
beklenen bir savaﬂa göre ta-

©

oskova’da 1967 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
bir resmigeçit esnas›nda ilk kez ortaya ç›kan
BMP arac›, Bat›’da büyük
yank› uyand›r›r. Sahip oldu¤u
73 mm’lik top, 7,62 mm’lik
makinal› tüfek ve 9M14
Malyutka tanksavar füzesi
sayesinde, ABD ordusundaki en yak›n rakibi denilebilecek M113 arac›na göre çok
daha yüksek bir ateﬂ gücünü
muharebe sahas›na taﬂ›maktad›r.
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US DoD - Lance Cpl. James F. Cline III

Bradley arac›n›n güncel
modeli olan M2A3
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GCV Projesi
Tarihsel Evrimi

Gelecek Nesil
Muharebe Sistemleri:
FCS
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FCS Projesi
kapsam›nda konsepti
oluﬂturulan XM1206
ZMA’s›

BAE Systems
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Proje kapsam›nda, otonom
yer sensörleri, genel kullan›m ve muharebe amaçl› insans›z kara araçlar› ve çeﬂitli farkl› tip ve yeteneklerde
insans›z hava araçlar› ve insanl› muharebe araçlar› geliﬂtirilmesi de planlan›r.
2002 y›l›nda, Boeing ve SAIC
firmalar› ana sistem entegratörleri olarak seçilir. Bu iki
firma önderli¤inde, birçok di¤er firman›n da içerisinde oldu¤u projenin teknoloji geliﬂtirme çal›ﬂmalar› baﬂlar.
©

1999 y›l›nda, dönemin ABD
Kara Kuvvetleri Komutan›
Orgeneral Shinseki taraf›ndan ortaya konulan yeni ordu
yaklaﬂ›m›nda, muharip yap›n›n tugay muharebe tak›mlar› (Brigade Combat Team /
BCT) olarak yeniden yap›land›r›lmas› öngörülmektedir.
BCT birimlerinin daha esnek
ve gerek nakliye gerekse lojistik aç›dan daha düﬂük bir
ize sahip olmas›, bu yaklaﬂ›m›n temelini oluﬂturmaktad›r. ﬁöyle ki, bir tugay dört
günde; bir tümen beﬂ günde
ve beﬂ tümen otuz günde
dünyan›n herhangi bir yerine
nakledilebilecektir.
Bu yaklaﬂ›m esas›nda ABD
ordusu, 2000 y›l›nda, çok büyük kapsaml› bir moderni-

zasyon plan› ortaya koyar.
FCS
(Future
Combat
Systems / Gelece¤in Muharebe Sistemleri) olarak adland›r›lan bu büyük proje
kapsam›nda, kara kuvvetleri
bünyesindeki araçlar›n, 14
farkl› tip insanl› ve insans›z
araçlar ile yenilenmesi öngörülür. Ayn› zamanda tüm
araç ve birlikler, çok geniﬂ ve
h›zl› bir muharebe sahas› iletiﬂim a¤› üzerinden birbirine
ba¤l› olacak ﬂekilde yap›land›r›lacakt›r. FCS projesinde
geliﬂtirilecek araçlar, M1
Abrams ve M2 Bradley gibi
ana muharip araçlar›n da yerini alacakt›r. Kara Kuvvetleri, yeni geliﬂtirilecek araçlar›n, mevcut araçlara göre öldürücülük, beka ve etkinlik
aç›lar›ndan mevcut araçlardan daha iyi olmas›n› temel
baﬂar› kriteri olarak belirler.

Proje kapsam›ndaki insanl›
araçlar, MGV (Manned
Ground Vehicle / ‹nsanl› Kara
Arac›) ana baﬂl›¤› alt›nda toplan›r. Bu kapsamda, ortak
ﬂasi kullanan sekiz farkl› paletli araç geliﬂtirilecektir.
MGV kapsam›nda geliﬂtirilecek z›rhl› muharebe arac›
XM1206 olarak adland›r›l›r.
XM1206, iki personel taraf›ndan kullan›lacak ve dokuz kiﬂilik bir piyade mangas›n› taﬂ›yacakt›r. XM1206’n›n ateﬂ
gücünü ise 30 veya 40 mm
kalibrede otomatik top oluﬂturacakt›r.

FCS Projesinin
Hazin Sonu
Ancak FCS projesi, bir süre
sonra eleﬂtiri oklar›n›n hedefi olmaya baﬂlar. 2009 y›l› Nisan ay›nda, Amerikan Savunma Bakan› Gates, seçilecek
www.milscint.com
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Geliﬂtirici:
A¤›rl›k:
Uzunluk:
Geniﬂlik:
Yükseklik:
Azami H›z:
Yak›t Kapasitesi:
Harekât Sias›:
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GCV KONSEPT‹

BAE Systems / Northrop Grumman
63,500 kg
9m
5m
3m
75 km/saat
965 lt
300 km

ATEﬁ GÜCÜ
I

Uzaktan komutal› kule

I

25 mm otomatik top

I

7,62 mm makinal› tüfek

I

Komutan›n ba¤›ms›z silah sistemi

YÜRÜYEN AKSAM
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D‹ZEL-ELEKTR‹K H‹BR‹T GÜÇ GRUBU

PERSONEL

MANGA BÖLÜMÜ

ELEKTRON‹K VE HABERLEﬁME

Arkada taﬂ›nan 9 kiﬂilik

I

Muharebe sahas› yönetim sistemi

piyade mangas›

I

Say›sal haberleﬂme

I

IED tespit ve kar›ﬂt›r›c› cihazlar

I

625 mm geniﬂlikte paletler

I

2 adet 700 BG gücünde dizel motor,

Arac› kullanan 3 personel:

I

Hidro-pnömatik süspansiyon

I

Akuple jeneratörler

I

Sürücü

I

500 mm kar›n alt› yüksekli¤i

I

Lityum-iyon batarya

I

Niﬂanc›

I

7 adet yol tekeri

I

Qinetiq E-X Drive transmisyon

I

Komutan

GCV Projesi Baﬂl›yor
Yeni al›nan kararlar do¤rultusunda, Amerikan Kara
Kuvvetleri, Ekim 2009’da yeni
BCT modernizasyon plan›n›
aç›klar. Bu plan kapsam›nda,
iptal edilen MGV projesinin
yerine, GCV (Ground Combat
Vehicle / Kara Muharebe
Arac›) projesinin baﬂlat›lmas›
karar› al›n›r. Bu projede,
MGV projesinden farkl› olarak mevcut teknolojilerin

kullan›laca¤› ve beka yetene¤i üstün yeni nesil bir arac›n
h›zla geliﬂtirilmesi ve 2017
y›l›nda envantere al›nmas›
amaçlanmaktad›r. ‹lk geliﬂtirilecek araç, bir piyade mangas› taﬂ›yan z›rhl› muharebe
arac› olacakt›r. Yine arac›n
uzaktan komutal› bir silah
sistemi ile donat›lmas› kararlaﬂt›r›l›r.
GCV projesinin ana baﬂl›klar›
ﬂu ﬂekildedir:
I Arac›n 2015-2017
zaman diliminde
envantere al›nmas›.
I Platformun gelecekte

BAE Systems
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da yeni bir modernizasyon
at›l›m›na gidilmesi, yine ayn›
çal›ﬂmada karara ba¤lan›r.

©

baz› FCS teknolojilerinin
h›zla kullan›ma girmesi için
çal›ﬂmalar›n h›zland›r›lmas›; ancak di¤er yandan projenin insanl› araçlar baca¤›
olan MGV alt projesinin iptal
edilmesini istedi¤ini aç›klar.
Gerekçe olarak ise bu araçlar›n geliﬂtirilmesinde son
y›llarda kazan›lan asimetrik
muharebe tecrübelerinden
yeterince faydalan›lmad›¤›
ve özellikle el yap›m› patlay›c›lar (Improvised Explosive
Devices / IED) tehdidine karﬂ› yeterince önlem al›nmad›¤› gösterilir.
Gates’in bu aç›klamas›n› takiben, ayn› y›l›n Haziran ay›nda, Savunma Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Müsteﬂar›
Carter baﬂkanl›¤›nda yap›lan
bir dizi çal›ﬂma sonucunda,
FCS tedarik program› iptal
edilir. Projenin Görüﬂ Hatt›
Ötesi Top (NLOS-C) baca¤›n›n sürdürülmesi ve ordu
için, bir veya daha fazla Ana
Tedarik Program› kapsam›n-

kullan›ma girecek
teknoloji ve yeteneklerin
uygulanabilmesi için
yeterli büyüme hacmine
sahip olarak tasarlanmas›.
I Araca sadece yeterli
olgunlu¤a eriﬂmiﬂ
teknolojilerin entegre
edilmesi.
I Sürekli geliﬂen bir
koruma yetene¤ine sahip
olunmas›.
I Arac›n günümüzde
kullan›lan ve gelecekte
kullan›ma girecek iletiﬂim
ve a¤ yap›lar›na uygun
tasarlanm›ﬂ olmas›.
‹lk aﬂamada Amerikan Kara
Kuvvetleri arac›n paletli ya
da tekerlik olmas› yönünde
bir karar almay›p farkl› alternatifleri de¤erlendirmek ister. Ancak lojistik aç›dan,
proje kapsam›nda geliﬂtirilecek tüm araçlar›n ortak bir
ﬂasi kullan›lmas› istenmektedir. El yap›m› patlay›c›lara
karﬂ› V ﬂekilli gövde yap›s› ve
yüksek koruma seviyesi sa¤www.milscint.com
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layan bir yan z›rh, yine beklentiler aras›ndad›r. Bu arac›n, ayn› zamanda yüksek bir
yak›t verimine sahip olmas›
istenmektedir. Bugüne kadar geliﬂtirilen tüm z›rhl›
muharebe araçlar›nda istenen ortak bir gereksinim
olan C-130 nakliye uça¤› ile
nakledilebilme, GCV kapsam›nda ortadan kalkar. Onun
yerine, C-17 uçaklar› ile nakledilebilirlik yeterli görülür.
ﬁubat 2010’da proje teklife
ça¤r› doküman› (Request For
Proposal / RFP) yay›nlan›r.
Teklife ça¤r› doküman› kapsam›nda üç faz öngörülmektedir: teknoloji geliﬂtirme;
mühendislik ve tasar›m ve
düﬂük yo¤unluklu baﬂlang›ç
üretimi. Teknoloji geliﬂtirme
faz›nda, risk azalt›m›, uygulanacak teknolojilerin tan›mlanmas›, rekabet esasl› prototip çal›ﬂmalar› ve planl›
teknik gözden geçirme faaliyetleri gerçekleﬂtirilecektir.

GCV’den
Yüksek Beklentiler
GCV arac›, el yap›m› patlay›c›
ortam›nda muharebe etmek
üzere s›f›rdan tasarlanan ilk
z›rhl› muharebe arac› olacakt›r. M2 Bradley arac›ndan
daha yüksek bir ateﬂ gücü ve
öldürücülü¤e sahip olmas›
istenen GCV; ayn› zamandan

yine M2 Bradley arac›ndan
daha yüksek bir balistik koruma da sa¤layacakt›r.
Yine önemli bir iddia da
MRAP araçlar›na göre daha
yüksek bir el yap›m› patlay›c›
ve may›n korumas›na sahip
olunmas›d›r. MRAP araçlar›n›n bu korumay› sa¤layabilmek için ihtiyaç duydu¤u de-

rin V ﬂekilli gövde yap›s› ve
çok yüksek kar›n alt› yüksekli¤inin paletli bir z›rhl› araçta
nas›l sa¤lanabilece¤i bir soru iﬂaretidir.
GCV arac›n›n hareket kabiliyetinin de en az M1 Abrams
ana muharebe tank›na eﬂde¤er ya da daha fazla olmas›
istenmektedir.

ANAL‹Z
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25 A¤ustos 2010 tarihinde,
Amerikan Kara Kuvvetleri,
teklife ça¤r› doküman›n› iptal
eder. ‹ptale gerekçe olarak,
teknoloji entegrasyonu için
daha fazla süre tan›mak ve
arac›n, tan›mlanan 7 y›ll›k
geliﬂtirme süresinde tamamlanabilmesini sa¤lamak
için yeterli olgunlu¤a ulaﬂm›ﬂ teknolojilerin kullan›laca¤›ndan emin olunmas› gibi,
çok da net olmayan sebepler
gösterilir.
Yap›lan de¤erlendirmeler
sonucunda, yay›nlanan teklife ça¤r› doküman›nda, GCV
arac› için çok fazla performans gereksinimi ve yetenek
tan›mland›¤› ve bunun arac›n
maliyet etkinli¤ini azaltt›¤›
ortaya konulur.

©

Çalkant›lar
Devam Ediyor

bu rakam›n aﬂa¤›ya çekilebilece¤i beklenebilir.

Teknoloji Geliﬂtirme
Faz›
Yay›nlanan yeni teklife ça¤r›
doküman›na üç firma tak›m›
cevap verir: Boeing-SAIC;
General Dynamics önderli©
BAE Systems

Yeniden Teklif Ça¤r›
34

Kas›m 2010’da da yeni teklife
ça¤r› doküman› yay›nlan›r. Bu
doküman kapsam›nda, en
önemli geliﬂme araç için belirlenen tedarik maliyetidir.
GCV’nin, 9 milyon ila 10,5 milyon dolar aras›nda bir tedarik
ve mil (1,6 km) baﬂ›na 200 dolar iﬂletim maliyetine sahip
olmas› istenmektedir. Amerikan Kara Kuvvetleri, 1874
adet GCV arac› tedarik etmek
istedi¤ini ilan etmiﬂ durumdad›r. Ancak bu tip programlarda s›k s›k rastland›¤› üzere, bütçe kesintileri nedeniyle
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¤indeki ekip ve BAE Systems
/ Northrop Grumman. A¤ustos 2011’de, teknoloji geliﬂtirme faz› için General Dynamics
ve BAE Systems ekiplerinin seçildi¤i aç›klan›r. Boeing-SAIC
ekibinin sonuca yapt›¤› iptal
baﬂvurusunun reddinin ard›ndan da seçilen tak›mlar çal›ﬂmalara baﬂlar. Amerikan Kara
Kuvvetlerinin proje hakk›ndaki
takvim öngörüsünün, 2 ila 3 y›l
aras› prototip test ve de¤erlendirmeyi takiben 4 y›l sürecek
bir mühendislik ve imalat geliﬂtirme ﬂeklinde olaca¤› ifade
edilmektedir.

BAE Systems’in
GCV Yaklaﬂ›m›
BAE Systems ve Northrop
Grumman firmalar›n›n bir
araya gelerek oluﬂturdu¤u
proje ortakl›¤›n›n sonucunda
ortaya ç›kar›lan konsept, geçti¤imiz Ocak ay›nda duyurulur.
Konsept incelendi¤inde beka
yetene¤inin en üst seviyede
tutuldu¤u bir araç tasar›m›
ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. GCV
projesinin en temel gereksiniminin de beka oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda, bu durumun çok ﬂaﬂ›rt›c› olmad›¤›
düﬂünülebilir.
Tabii bu koruma seviyesinin
beraberinde getirdi¤i di¤er etkiler de BAE Systems tasar›m›nda hemen göze çarpmaktad›r. 9 metre uzunlu¤a sahip
arac›n, 3 metrelik de bir yüksekli¤e sahip oldu¤u görülmektedir. Ancak as›l çarp›c›
olan, 5 metrelik ﬂaﬂ›rt›c› geniﬂlik de¤eridir. M1 Abrams
tank›n›n bile sahip oldu¤u geniﬂli¤in 3,66 metre oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bu de¤erin ne
kadar yüksek oldu¤u daha iyi
anlaﬂ›labilir.
BAE Systems’in GCV arac›n›n
en önemli yetene¤i, al›ﬂ›lagelmiﬂ yaklaﬂ›mdan farkl›
olarak dizel elektrik hibrit bir
güç grubuna sahip olmas›d›r.
‹ki adet 700 BG’lik dizel motordan elde edilen elektrik
enerjisi ile tahrik edilen arac›n, bu sayede yak›t veriminin
yüksek olaca¤› iddia edilmektedir. Arac›n cer diﬂlileri,
entegre elektrik motorlar› ile
tahrik edilen bir transmisyon
taraf›ndan sürülmektedir.

Elektrik motorlar›, yüksek
kapasiteli bir lityum-iyon
batarya grubu taraf›ndan
beslenmektedir. Dizel motorlara ba¤l› iki adet jeneratör de bu batarya grubunu
ﬂarj etmektedir. Normal
kullan›m senaryolar›n›n büyük k›sm›nda, araç dizel
motorlar›n›n sadece biri ile
tahrik edilebilirken; di¤er
dizel motor-jeneratör grubu, sadece yüksek güç gerekti¤inde devreye girmektedir. BAE Systems firmas›ndan yap›lan aç›klamalar,
arac›n konvansiyonel tahrikli bir araca göre yüzde 20
daha az yak›t tüketim de¤erlerine sahip oldu¤u yönündedir.
Ancak BAE Systems, GCV
için hibrit elektrik bir güç
grubu seçiminin tek sebebinin yak›t ekonomisi olmad›¤›n›n alt›n› çizmektedir. Firman›n aç›klamalar›na göre;
bu tahrik sistemi, a¤›rl›k tasarrufu, araçtaki geliﬂmiﬂ
sistemlerin ihtiyaç duydu¤u
yüksek elektriksel güç ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› ve hatta araç d›ﬂ›na kullan›m için
güç verilerek, jeneratör taﬂ›nmas›na ihtiyaç duyulmamas› ve araç sistem yerleﬂiminde sa¤lanan esneklik gibi ilave avantajlar› da beraberinde getirmektedir. Araç
sistem yerleﬂiminde sa¤lanan esnekli¤in sebebi, dizelelektrik tahrik sisteminde,
motor ile cer diﬂlileri aras›nda mekanik bir güç aktar›m arayüzü olmamas› olarak ifade edilmektedir. Bu
www.milscint.com
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durum, ilave olarak V ﬂekilli
gövde yap›s›n›n sa¤lanmas›nda da kolayl›klar sa¤lamaktad›r.
Madalyonun öteki yüzünden
bak›ld›¤›nda ise dizel-elektrik bir tahrik sistemi kullan›lmas›n›n getirece¤i yüksek
karmaﬂ›kl›k, güvenilirlik ve
idame sorunlar› bulundu¤u
söylenmektedir.
965 litrelik yak›t taﬂ›ma kapasitesi ile 300 km’lik bir siaya sahip olmas› öngörülen
GCV arac›n›n, hibrit güç grubu sayesinde 75 km/s h›za
ulaﬂabilece¤i ifade edilmektedir.
Paletli olan araç, hidropnömatik süspansiyon sistemine ve
yar›m metrelik bir kar›n alt›
yüksekli¤ine sahiptir. 625 mm
geniﬂli¤inde paletlere sahip
olan arac›n, 7 adet yol tekeri
bulunmaktad›r.
GCV’nin yerini alaca¤› M2
Bradley arac›nda ise 533 mm
geniﬂli¤inde palet ve 6 adet
yol tekeri mevcuttur.
BAE Systems, GCV arac›n›n
a¤›rl›k öngörüsü ile de yine
bugüne kadar z›rhl› muharebe araçlar›nda bir ilke imza
atmaktad›r: 63,5 ton. Bu de¤er, Abrams ana muharebe
tank›n›n en geliﬂmiﬂ türevi
olan M1A2SEP modelinin, 63
tonluk a¤›rl›¤›na eﬂ de¤erdir.
GCV arac›n›n pençesini ise
üzerinde taﬂ›d›¤› 25 mm otomatik topa sahip bir insans›z
kule oluﬂturmaktad›r.

ABD Kara Kuvvetleri taraf›ndan GCV projesine paralel olarak teste tabi tutulan araçlardan, 35 mm otomatik topa sahip CV9035

General Dynamics’in
GCV Aday›
General Dynamics firmas›,
BAE Systems / Northrop
Grumman ekibinden farkl› olarak GCV tasar›m› hakk›nda henüz detayl› bir bilgi sa¤lam›ﬂ
de¤ildir. Ancak General Dynamics’in GCV arac›n›n, konvansiyonel dizel bir güç grubuna
sahip olmas› beklenmektedir.

ABD Dünyadaki
Alternatifleri
Test Ediyor
May›s 2012 itibariyle Amerikan Kara Kuvvetleri, aralar›nda ‹sveç CV9035, ‹srail
Namer, M2A3 Bradley,
Stryker 8x8 araçlar›n›n bulundu¤u bir grup z›rhl› muharebe arac›n› test etmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Testlerde, bu
araçlar›n hiç birinin GCV projesi gereksinimlerini karﬂ›lamad›¤› bilinmekle beraber,
yine de farkl› özellik ve yeteneklerin görülmesinin fayda
sa¤layaca¤› amac› güdüldü¤ü de¤erlendirilmektedir.

Büyük S›nav
Geçmiﬂte FCS projesinde yaﬂan›lanlar düﬂünüldü¤ünde,
GCV projesinin Amerikan Kara Kuvvetleri için çok önemli
bir s›nav oldu¤u ortadad›r.
Projenin genel yap›s›na bak›ld›¤›nda, iki temel risk hemen göze çarpmaktad›r.
Arac›n tedarik maliyeti ve envantere al›nmas› planlanan
tarihin oldukça iddial› olmas›. Araç için biçilen fiyatlara
bak›ld›¤›nda, 9,5 milyon dolar
ila 17 milyon dolar aras›nda
rakamlar ortaya ç›kmaktad›r. Bu yelpazenin en alt s›n›r› dahi temel al›nd›¤›nda, bu
fiyat›n, ﬂu ana kadar en yüksek fiyat etiketine sahip Alman Puma arac›n›n bile bir
miktar daha üzerinde oldu¤u
görülmektedir. Bu rakam›n
piyasadaki birçok ana muharebe tank›ndan bile daha
yüksek oldu¤u dikkate de¤erdir.
GCV projesi kapsam›nda General Dynamics firmas›n›n
ortaya koyaca¤› konseptin
©
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ABD Kara Kuvvetleri taraf›ndan GCV projesine paralel olarak de¤erlendirilen araçlardan, 30 mm otomatik topa sahip Puma
www.savunmahaber.com

henüz bilinmiyor olmas› sebebiyle tüm bak›ﬂlar ve dolay›s›yla da eleﬂtiri oklar›,
BAE Systems / Northrop
Grumman ekibi üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
Yazar da eldeki bilgiler ›ﬂ›¤›nda, de¤erlendirmesini bu
arac› temel alarak ortaya
koymaktad›r. BAE Systems /
Northrop Grumman arac›na
bak›ld›¤›nda ilk göze çarpan,
arac›n büyük boyutlar› ve
yüksek a¤›rl›¤›d›r. Dünyan›n
birçok ülkesindeki yol ve
özellikle köprü alt yap›s›n›n
bu a¤›rl›kta bir arac› kald›rmas› mümkün görülmemektedir.
5 metrelik geniﬂli¤i ve 9 metrelik boyu dikkate al›nd›¤›nda; GCV’nin meskûn mahal
muharebesinde dar sokaklara girmek ve manevra yapmak konular›nda zorluklar›
olaca¤› da aﬂikârd›r.
Ancak bu a¤›rl›k ve boyutlara
nas›l ulaﬂ›ld›¤›n› anlamak da
zor de¤ildir. Amerikan Kara
Kuvvetlerinin son y›llarda sürekli olarak mücadele etti¤i
asimetrik muharebenin getirdi¤i 360 derece tehdit ortam› ve Amerikan kamuoyunun
can kay›plar›na olan tahammülsüzlü¤ü, projenin beka
üzerine yo¤unlaﬂmas› sonucunu getirmiﬂtir.
Projenin önümüzdeki aylardaki seyri ve özellikle General Dynamics cephesinden
gelebilecek haberlerin ilgi
çekici olaca¤› de¤erlendirilmektedir. Özellikle k›yas›ya
rekabetin yaﬂanaca¤› prototip de¤erlendirme safhas›nda olacak geliﬂmeler, projenin gelece¤i hakk›nda yeni
ipuçlar› sa¤layacakt›r.
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Taktik Sahada
Haberleﬂmenin
Güvencesi:

TASMUS
Günümüzde, taktik harekât›n bekas›
için taktik sahadaki çeﬂitli alg›lay›c›lar,
silah sistemleri, bilgisayarlar ve
komuta merkezleri aras›nda yo¤un ve
çok h›zl› say›sal veri aktar›m› zorunlu
hale gelmiﬂtir. Hareketlilik ve esneklik
esas›na dayal› yeni askeri doktrinler,
bu bilgi aktar›m›n›n, taktik unsurlar
hareket halinde iken de yap›labilmesini
gerektirmektedir. Bu ihtiyaçlara cevap
vermek amac›yla tasarlanan TASMUS
sistemi, a¤ merkezli savaﬂ (AMS)
konseptine uygunlu¤u, sahip oldu¤u
güçlü ‹nternet Protokolü (IP) altyap›s›
ve geliﬂmelere aç›k mimarisi ile
entegre bir çözüm sunmaktad›r.
aktik Saha Muhabere
Sistemi (TASMUS), 21.
yüzy›l ordular›n›n tüm
haberleﬂme gereksinimlerini
AMS konseptine uygun ﬂekilde karﬂ›layan bir sistemdir.
TASMUS’un temel amaçlar›:
• Muharebe sahas›n›n yak›n
gerçek zamanl› taktik
resmini oluﬂturmak,
• Silah, alg›lay›c› (sensör) ve
komuta merkezleri
aras›nda gerek duyulan
yak›n gerçek zamanl› veri
haberleﬂmesini sa¤lamak,
• Birliklerin co¤rafi
konumlar›n›n bir
merkezden otomatik ve
sürekli olarak izlenmesini
sa¤lamak ve
• Bu bilgileri gerekti¤inde
komuta kat›n›n kullan›m›na
sunarak, komutanlar›n
ordu bölgesindeki tüm
birliklerin taktik resmini

T
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gerçek zamanl› olarak
görmesini sa¤lamakt›r.
Taktik sahada ateﬂ deste¤i,
manevra kontrol, istihbarat /
elektronik harp, hava savunma ve lojistik destek gibi komuta kontrol fonksiyonlar›n›n eﬂ zamanl› olarak icras›
gerekmektedir. Bu da ancak,
taktik sahadaki h›zl› ve güvenilir bilgi aktar›m› ile mümkündür. Farkl› haberleﬂme
servisleri ve cihazlar›n›n bir
arada ve eﬂzamanl› kullan›lmas›n› gerektiren bu komuta
kontrol fonksiyonlar›n›n gerekti¤i gibi ifas› ve desteklenmesi ise ancak entegre bir
çözümle sa¤lanabilir.
Bu amaçla taktik sahada artan haberleﬂme h›z› gereksinimleri; güvenilirlik, emniyet, esneklik ve yüksek beka
kabiliyetleri; de¤iﬂen teknoloji gereksinimleri ve sunu-

lan haberleﬂme servisi gereksinimleri, modern bir taktik saha haberleﬂme sisteminin geliﬂtirilmesini bir ihtiyaç
haline getirmiﬂtir.
ASELSAN taraf›ndan geliﬂtirilen TASMUS sistemi ile
sa¤lanan haberleﬂme çözümü, taktik alandaki tüm haberleﬂme
gereksinimleri
karﬂ›layan ve kullan›c›lar›na
kompakt, taﬂ›nabilir, geniﬂleyebilir, güvenli ve kullan›m›
kolay bir sistem sunmaktad›r. Türk Kara Kuvvetlerinin
kullan›m›nda olan TASMUS
sistemi, teknolojik geliﬂmeler ve de¤iﬂen müﬂteri gereksinimleri do¤rultusunda,
sürekli olarak güncellenmektedir.
Yeni
nesil
TASMUS, 2010 y›l› içerisinde
Türk Silahl› Kuvvetleri envanterine kazand›r›lm›ﬂt›r.
Bu sistem, ASELSAN taraf›n-

dan geliﬂtirilerek Türk Silahl› Kuvvetleri envanterine
2000 y›l›nda kazand›r›lm›ﬂ birinci nesil TASMUS’un ,teknolojik geliﬂmeler do¤rultusunda yeniden tasarlanmas›
ile oluﬂturulmuﬂtur.
TASMUS, taktik alandaki tüm
haberleﬂme gereksinimlerini entegre bir sistem çözümü
ile karﬂ›layan, AMS konseptine uygun, taﬂ›nabilir, yüksek
beka kabiliyetine sahip, esnek ve güvenilir bir taktik a¤
oluﬂturmak üzere tasarlanm›ﬂt›r. TASMUS, taktik saha
kullan›c›lar›na her türlü ses,
veri ve video haberleﬂmesi
hizmeti sunmaktad›r.
TASMUS, askeri operasyonlarda ordu ile tabur / bölük
seviyeleri aras›nda etkin komuta kontrol için gerek duyulan kesintisiz haberleﬂmeyi sa¤lar. Ayr›ca, stratejik
www.milscint.com

telekomünikasyon ve veri
ﬂebekeleri ile tek kanall›
CNR (Combat Net Radio)
sistemlerine entegrasyon
için gerekli arayüzleri de
sa¤lamaktad›r. ﬁekil 1’de
TASMUS sisteminin mimari
yap›s› gösterilmektedir.
TASMUS sistemi, temel olarak dört alt sistemden oluﬂmaktad›r. Bu alt sistemler
aﬂa¤›da ayr›nt›lar› ile verilmiﬂtir:
Geniﬂ Alan Alt Sistemi
(Wide Area Subsystem / WAS):

Harekât bölgesini kapsayan
radyolink cihazlar› ile birbirine ba¤lanan Sistem Giriﬂ
Noktalar›ndan (SGN) meydana gelen ve TASMUS’un
ana gönderme ortam›n› ›zgara (grid) yap›da oluﬂturan
sistemdir. Yerel Alan Alt
Sistemleri aras›nda yüksek
kapasiteli anahtarlama hizmeti sunan WAS, ayr›ca
TAFICS, PTT ve NATO muhabere sistemleri gibi stratejik sistemlere eriﬂimi de
sa¤lamaktad›r.
Yerel Alan Alt Sistemi
(Local Area Subsystem / LAS):

Taktik alandaki tüm kullan›c›lara hizmet veren, Mobil
Abone
Giriﬂ
Noktalar›
(MAGN) ve Komuta Yeri Eriﬂim Paketi, KEP’lerden oluﬂan sistemdir. Tüm sistem
içinde telli ve telsiz abonelerin ses, veri ve görüntü iletiﬂimini LAS sa¤lamaktad›r.
Sistem ayr›ca KEP’ler içerisinde tümleﬂik eriﬂim santrallerinin kullan›lmas› ile

ﬁekil 1: TASMUS Sistem Mimarisi

komuta yerlerine yüksek kapasiteli IP altyap›s› sa¤lanmaktad›r. Taktik sahada kullan›m› h›zla artan IP tabanl›
komuta ve kontrol uygulamalar›n›n haberleﬂme performanslar›, bu altyap› ile üst
düzeye ç›kacakt›r.
Mobil Alt Sistem
(Mobile Subsystem / MS):

TDMA (Time Division Multiple Access / Zaman Bölümlü
Çoklu Eriﬂim) modunda çal›ﬂan yaz›l›m tabanl› ASELSAN
PRC-9651 El Telsizleri ile
VRC-9661 araç telsizlerinden oluﬂmaktad›r. Mobil alt
sistem, sistemin telli kullan›c›lara sundu¤u tüm haberleﬂme servislerini mobil
kullan›c›lara sa¤lamaktad›r.
Sistem Kontrol Alt Sistemi
(S‹SKON):

Sistemin iﬂletme planlar›n›n
ve bütün birimlerin konfigürasyonlar›n›n yap›lmas›, de-

¤iﬂtirilmesi ve sistemin izlenmesi gibi görevleri yerine
getirir.
IP, ATM ve ISDN anahtarlama teknolojilerini bir araya
getirerek etkin bir anahtarlama
altyap›s›
sunan
TASMUS, birliklerin harekat
ihtiyaçlar›n›n gerektirece¤i
tüm ses, veri, faks ve görüntü (video ve video konferans)
haberleﬂme ihtiyaçlar›n› entegre bir sistem çözümü ile
karﬂ›lamaktad›r. Birliklerin
co¤rafi konumlar›n›n bir
merkezden otomatik ve sürekli olarak izlenmesini de
sa¤lamaktad›r.
TASMUS, VoIP altyap›s›na
uygun olarak tasarlanm›ﬂt›r. TASMUS sistemi, bünyesinde yer alan “Yaz›l›m
Tabanl› Telsiz Ailesi” ile
mobil kullan›c›lara, telli
kullan›c›lara sa¤lanan haberleﬂme imkân ve servis-

lerinin tümünü sa¤lamaktad›r. Sistemdeki tüm linkler, milli olarak geliﬂtirilen
kriptolar ile korunmaktad›r.
Böylece, sistemdeki tüm
terminaller uçtan uca kriptolu haberleﬂme yapabilmektedir.
Silahl› kuvvetlerin geliﬂmekte olan ihtiyaçlar›na da
cevap veren TASMUS; insans›z hava araçlar›ndan
elde edilen bilgilerin uzun
mesafeler aras›nda, yüksek
kapasiteli, gerçek zamanl›
ve güvenli iletimi; hava savunma sistemlerinde yer
alan radar, sensör ve harekât merkezleri aras›nda
gerçek zamanl› ve gerçe¤e
yak›n zamanl›, güvenlikli
veri iletimi gibi birçok de¤iﬂik özelli¤e ve ihtiyaca sahip uygulama için haberleﬂme altyap›s› oluﬂturmaktad›r.

TASMUS sistemi, TSK operasyonlar›nda
güvenle kullan›lmaktad›r.
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Yeni nesil TASMUS sistemi, 2010 y›l›nda en güncel teknolojiler
ile donat›lm›ﬂ olarak üretilmiﬂ ve TSK kullan›m›na verilmiﬂtir.
www.savunmahaber.com
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Törende ilk konuﬂmay›,
SSM’den Proje Müdürü Murat Çizgel yapt›. Çizgel, konuﬂmas›n›n baﬂ›nda, törenin
ilklerinden bahsetti. Tören
ile kesin kabulü yap›lan gemilerin, Türkiye’de özel sektörün inﬂa etti¤i ilk çelik gövdeli muharip gemiler oldu¤unu, ayr›ca törenin SSM’nin
yeni binas›nda yap›lan ilk tören oldu¤unu belirtti.
Projenin kapsam› konusunda
bilgi veren Çizgel projede;
bo¤azlarda, üs ve liman yaklaﬂma sular›nda, keﬂif, gözetleme, karakol ve deniz alt›
savunma harbi (DSH) görevlerini icra edebilecek ve bunun yan› s›ra üs ve limanlar›n
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nadolu topraklar›nda,
Çaka Bey ile baﬂlayan
köklü bir denizcilik tarihine sahip olan Türk milleti, modern denizcilik kavramlar› kapsam›nda bir dönem geride kald›¤› özgün
muharip gemi tasar›m ve inﬂa faaliyetlerinde, son y›llarda hem kamu hem de özel
sektör aya¤›nda yürütülen
çal›ﬂmalarla önemli bir at›l›m sa¤lad›. Kamu taraf›nda,
‹stanbul Tersanesi Komutanl›¤›nda
inﬂa
edilen
M‹LGEM korvetlerinin ard›ndan, özel sektör taraf›ndan
tasarlan›p inﬂa edilen ilk çelik gövdeli muharip gemiler
olan Tuzla s›n›f› karakol botlar›, Türk Askeri Denizcilik
Sanayisi’nde yeni bir sayfa
açt›. YTKB projesi kapsam›nda, DEARSAN taraf›ndan inﬂa edilmesi öngörülen toplam 16 botun ilk ikisinin kesin kabulünün 29 May›s’ta
SSM’de yap›lan törenle gerçekleﬂtirilmesiyle birlikte,
Tuzla s›n›f› karakol botlar›n›n
Türk Deniz Kuvvetleri hizmeti tam olarak baﬂlam›ﬂ oldu.
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Yeni Tip Karakol Botu
Kesin Kabul ‹pini de Gö¤üsledi
A

Türk Askeri Denizcilik Sanayisi’nin son y›llarda gösterdi¤i
geliﬂmenin önde gelen kilometre taﬂlar›ndan birisi olan
Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) projesi kapsam›nda üretilen
Tuzla s›n›f› ilk iki gemi, TCG TUZLA (P-1200) ve
TCG KARABURUN (P-1201)’un kesin kabulleri, 29 May›s’ta
Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’nda gerçekleﬂtirilen
törenle yap›ld›. Böylece, tüm testlerden baﬂar›yla geçen
ve geçici kabul sonras›nda, bir y›l› aﬂk›n bir süredir Türk
Deniz Kuvvetleri taraf›ndan gerçek görevlerde baﬂar› ile
kullan›lan gemiler, tam olarak envantere girmiﬂ oldular.
K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
savunmas›na yard›mc› olacak 16 adet YTKB’n›n milli
imkanlarla
üretilmesinin
amaçland›¤›n›, bu do¤rultuda
projede tasar›m, inﬂa, test,
dokümantasyon e¤itim ve entegre lojistik destek süreçlerini kapsayacak, bütün bir tedarik sürecinin yürütüldü¤ünü ifade etti. Sözlerine projenin tarihçesi ile devam eden
Çizgel, projenin, Savunma

Sanayii
‹cra
Komitesi
(SS‹K)’nin 19 Ocak 2005 tarihinde ald›¤› kararla baﬂlat›ld›¤›n›, yaklaﬂ›k 2 y›l süren
ihale süreci sonunda, 30 Mart
2007 tarihinde, yine SS‹K karar› ile DEARSAN’›n ana yüklenici olarak seçildi¤ini anlatt›. Bu sürecin sonras›nda, k›sa sürede tamamlanan sözleﬂme görüﬂmelerinin ard›ndan da 23 A¤ustos 2007 tari-

hinde proje sözleﬂmesi yürürlülük kazand› ve 8 ayl›k bir
süre zarf›nda, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n da kat›l›m› ile ilk kaynak töreni
gerçekleﬂtirildi. Bu törenden
2 y›l sonra ilk gemi denize indirildi ve 2011 y›l›n›n Ocak
ay›nda, geçici kabulü yap›lan
ilk gemi, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› (Dz.K.K.l›¤›) hizmetine sunuldu.
www.milscint.com
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DEARSAN Yönetim Kurulu Baﬂkan› Baki Gökbayrak

Çizgel, projenin karmaﬂ›kl›¤›n› ve yap›lan çal›ﬂmalar›n
yo¤unlu¤unu anlatabilmek
için gemide 63.832 adet konfigürasyon ö¤esi bulundu¤unu belirtti. SSM ve
Dz.K.K.l›¤›n›n projenin baﬂ›ndan beri koordineli bir ﬂekilde projenin içinde yer ald›¤›n›, kalite ve sertifikasyon için
DEARSAN’da bir proje ofisi
kuruldu¤unu ve tüm üretim
sürecini takip ettiklerini; her
bir gemi için, baﬂta 60 adet
fabrika kabul testi, 73 adet liman kabul testi ve 46 adet
seyir kabul testi olmak üzere,
toplam 250 adet test yap›ld›¤›n› ifade etti.

Yüksek Yerli
Katk› Oran›
YTKB projesinde ulaﬂ›lan
yerli katk› oran› konusunda
da bilgi veren Çizgel, hâlihaz›rda yurt içi kat› oran›n›n
yüzde 67,5’e ulaﬂt›¤›n› aç›klad›. Bu oran›n, daha sonra teslim edilecek gemilerde yüzde
70’in üzerine ç›kaca¤›n› da
ekledi. Offset taahhütlerinin
ise 2009 y›l› itibari ile gerçekleﬂtirildi¤ini söyledi.
YTKB çal›ﬂmalar› kapsam›nda, proje baﬂ›ndan beri toplam 204 adet yerli firma görev ald›. Bunlar›n 41 adedi ile
halen altyüklenicilik sözleﬂmesi devam ediyor. Proje sü-

resince 8 adet yerli firma, ileri mühendislik hizmetleri
verdi ve ürün geliﬂtirdi. Ayr›ca
6 adet klaslama ve tasar›m
firmas› da hizmet sa¤lad›.
Proje kapsam›nda görev alan
yabanc› firma say›s› ise sadece 6 olsa da bu firmalar, baﬂta ana makina, baﬂ topu ve
ﬂaft sistemi olmak üzere, ﬂu
anda ülkemizde üretilmeyen
sistemleri sa¤lad›.

Tam Müﬂteri
Memnuniyeti
Törende, Dz.K.K.l›¤›n›n gemilerden çok memnun oldu¤u
da vurgulanan noktalardan birisi oldu. Çizgel, en son 5. geminin geçici kabulünü yapt›klar›n›, kabul kapsam›nda gerçekleﬂtirilen testler s›ras›nda,
gemide düzeltilmesi gereken
sadece 2 adet küçük nokta
bulduklar›n›, bunun da proje
yönetiminin ve DEARSAN’›n
geldi¤i durumu gösterdi¤ini
söyledi. Örneklerine di¤er

gemilerden devam ederek, 3.
geminin garanti periyodunda
1 y›la ulaﬂmak üzere olundu¤unu, bu süre zarf›nda,
900’ün üzerinde çal›ﬂma
saati içinde gemi ile ilgili sadece 36 ar›za bildirildi¤ini
ifade etti.
Tuzla s›n›f› botlar, operasyonel performanslar›yla da kullan›c›lar›n›n yüzünü güldürdü.
Çizgel, TCG TUZLA’n›n Karadeniz’de, 5 deniz durumunda
saatlerce, herhangi bir sorunla karﬂ›laﬂmadan görevini yerine getirebildi¤ini kaydetti. TCG TUZLA’n›n, yak›n
geçmiﬂte, yabanc› bir geminin sonar›n› açt›¤›n› ve emniyetsiz seyir yapt›¤›n› tespit
ettikten sonra, su alt› telefonunu kullanarak uyar› iletti¤i
de Çizgel taraf›ndan verilen
bilgiler aras›nda yer ald›.
TCG KARABURUN’un ise
Ege’de farkl› gemilerle karﬂ› karﬂ›ya geldi¤ini, benzer
s›n›fta gemiler aras›nda en

MSI Dergisi

ÖZEL HABER

©

‹lk 2 botun kesin kabulüne iliﬂkin sertifika da
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›, SSM ve DEARSAN
yetkilileri taraf›ndan, tören esnas›nda imzaland›.

h›zl›s›
oldu¤u
için,
TCG KARABURUN’un bir anlamda bölgede gövde gösterisi yapt›¤›n› belirtti.
Son olarak ihracat konusuna
de¤inen Çizgel, henüz 5. geminin geçici kabulü yap›l›rken 8 adet gemi için ihracat
sözleﬂmesi imzaland›¤›n›
söyledi. Bunlar›n 2 adedinin
tamamen teslim edildi¤i,
1 adedinin de teslimata yaklaﬂt›¤› bilgisini verdi. ‹hracat
potansiyeli kapsam›nda ise
Katar, Libya, Tunus gibi ülkelerin bu gemilerle ilgilendi¤ini belirtti. Çizgel, konuﬂmas›n›n sonunda, SSM’de birlikte çal›ﬂt›¤› ekibini de yan›na
davet etti ve eme¤i geçen
herkese teﬂekkür etti.

DEARSAN’dan
Emin Ad›mlar
40

Çizgel’den sonra kürsüye,
DEARSAN Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Baki Gökbayrak geldi. Türk özel sektörünün inﬂa
etti¤i ilk muharip gemilerin
kesin kabulünü yapmak üzere olduklar›n› vurgulayan
Gökbayrak, yaklaﬂ›k 39 y›ld›r
gemi inﬂa sanayinde çeﬂitli
görevlerde bulundu¤unu ve
bu mutlu güne nas›l ulaﬂ›ld›¤›n› derinden idrak etti¤ini
belirtti. Gökbayrak, bugüne
kadar yaﬂad›klar› zorlu sürecin, önlerindeki dönemde de
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devam edece¤ini ve en son
geminin garanti süresi tamamlan›ncaya kadar da heyecan ve biraz da endiﬂe yaﬂayacaklar›n›; ancak çok çal›ﬂmaya devam edeceklerini
sözlerine ekledi.
Harp gemisi inﬂa etmenin
güç bir iﬂ oldu¤una dikkat
çeken Gökbayrak, Dz.K.K.l›¤›n›n dünyan›n önde gelen
donanmalar›ndan birisi olmas›n›n, SSM’nin ise zor bir
müﬂteri olmas›n›n iﬂlerini
daha da güçleﬂtirdi¤ini, geldikleri noktada karﬂ›lar›nda
gülen yüzler görmenin ise
kendilerini çok mutlu etti¤ini
söyledi. Zorluklar konusunda
bir de örnek veren Gökbayrak, SSM’nin yeni bir binaya
yerleﬂmekte oldu¤unu belirterek, yeni bir bina yapman›n
ve teslim alman›n zorluklar›
ile yeni bir gemi s›n›f› inﬂa etmenin ve teslim etmenin
zorluklar›n›n karﬂ›laﬂt›r›labilece¤ini ifade etti.
Gelecek çal›ﬂmalar› ile ilgili
de bilgi veren Gökbayrak, bu
y›l sonuna kadar 16. geminin
inﬂas›na baﬂlayacaklar›n›,
bundan sonra ise ihracat çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k vereceklerini söyledi. ‹hracat çal›ﬂmalar›n›n 3 k›tada devam etti¤ini
söyleyen Gökbayrak, bugüne
kadar imzalad›klar› ihracat
sözleﬂmelerinin de¤erinin ise

500 milyon dolar›n üzerinde
oldu¤unu ekledi. Gökbayrak,
ihracata dönük çal›ﬂmalar› s›ras›nda SSM’den gördükleri
deste¤e ilave olarak yine
SSM’nin öncülü¤ünde ve yol
göstermesi ile Avrupal› alt
sistem üreticileriyle imzalad›klar› stratejik iﬂ birli¤i anlaﬂmalar› için bir kez daha
teﬂekkür etti.
Sözlerini, DEARSAN olarak
inﬂa ettikleri gemilere, Türk
gemi inﬂa sanayisinin kalbi
Tuzla’dan hareketle TUZLA
s›n›f› ismi verilmesinin kendilerini gururland›rd›¤›n› ifade ederek sonland›ran Gökbayrak, projenin tüm paydaﬂlar›na teﬂekkür etti.

Tüm Özgün
Sistemlerimizi
‹hraç Ettik
Kürsüye son olarak Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar geldi. Bayar, 7 senelik bir
sürecin sonuna geldiklerini,
en önemli konunun müﬂteri
memnuniyeti oldu¤unu, as›l
baﬂar›n›n bunun kazan›lmas›
oldu¤unu belirtti. Bulunduklar› törenin özel anlam›n›
vurgulamak için, Müsteﬂar
olarak ilk göreve baﬂlad›¤›nda yaﬂad›¤› bir an›s›n› paylaﬂan Bayar, o zaman Almanya’da bir gemi teslim törenine kat›ld›¤›n›; Alman mühen-

dislerinin tasarlay›p Alman
iﬂçilerinin inﬂa etti¤i bir geminin teslim al›nd›¤› o törenin, buruk bir tören oldu¤unu anlatt›.
Bayar, proje kapsam›nda yap›lan iﬂin uluslararas› standartlara uygun oldu¤unu,
yüklenicileri bu ve benzer konularda zorlad›klar›n›, böylece uluslararas› pazarlarda
rekabetçi ürünler ortaya koyduklar›n›n da alt›n› çizdi. Türkiye’nin kendi tasarlad›¤›,
haklar› kendisine ait olan tüm
sistemleri, istisnas›z ihraç etti¤ine dikkat çeken Bayar,
sistemlerin Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan kullan›lmas›n›n, ihracat faaliyetinin dörtte üçünü bitirdi¤ini, geriye ise
ticari konular›n kald›¤›n› belirtti. Bayar, özgün kara ve deniz sistemi ihracatlar›n›n herkesçe bilindi¤ini, yak›nda hava arac› ihracatlar›n›n da artaca¤›n›, Kale-Baykar ortakl›¤› taraf›ndan geliﬂtirilen ve
Katar’a ihraç edilen Bayraktar (Gözcü) mini insans›z hava
arac› ihracat›n›n da bunun habercisi oldu¤unu sözlerine
ekledi.

Baﬂar› Bahriyelilerin
Bayar, denizcilik alan›n›n yeni ç›kt›klar› bir yol oldu¤unu
hat›rlatarak, bu yolda h›zl› bir
geliﬂim
göstermelerinin
www.milscint.com
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anahtar›n›n, tersanelerde
çal›ﬂan bahriyeliler oldu¤unu
vurgulad› ve baﬂta Baki Gökbayrak olmak üzere, bahriyelilerin Dz.K.K.l›¤›nda kazand›klar› tecrübeyi sanayiye
aktard›klar›n› belirtti.
Bayar’›n üzerinde durdu¤u
bir baﬂka konu da projede
Türkiye’nin tüm imkân ve kabiliyetlerinin kullan›lm›ﬂ olmas›yd›. M‹LGEM projesi
kapsam›nda baﬂlat›lan çeﬂitli Ar-Ge projelerinin sonuçlar›, Tuzla s›n›f› botlarda da
kullan›ld›. Bunlar aras›nda,
TÜB‹TAK taraf›ndan geliﬂtirilen su alt› telefonu gibi sistemler de yer al›yor. Bayar,
DEARSAN tesislerini gezerken karﬂ›laﬂt›¤›, projeye dan›ﬂmanl›k deste¤i veren ‹TÜ
ve YTÜ’den ö¤retim üyelerine de de¤indi. Bayar, ö¤retim
üyelerinin eskiden yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerine, çözmeleri için kendilerinin kurgulad›¤› problemleri

verirken art›k somut bir geminin titreﬂim ya da güç analizi ve optimizasyonu gibi
problemleri verdiklerini anlatt›.
Tuzla s›n›f› gemilerin ihracat
potansiyeli hakk›nda da konuﬂan Bayar, bu tip gemilere
dünyada çok fazla say›da ihtiyaç duyuldu¤unu belirtti. Gemilerin maliyet etkinli¤ine
dikkat çeken Bayar, Tuzla s›n›f› gemilerin k›y› görevlerinde çok büyük avantajlar sa¤layaca¤›n› sözlerine ekledi.
Bayar, ihracata sadece ticari
bir konu olarak yaklaﬂ›lmamas› gerekti¤ini, ihraç edilen
sistemlerle ülkeler aras›nda
bir ba¤ kuruldu¤unu, bu ba¤›n; e¤itim, lojistik destek,
modernizasyon çal›ﬂmalar›
gibi faaliyetlerle 30-40 sene
devam edebilecek potansiyelde oldu¤unu da ifade etti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan, sertifika imzas› ve plaket takdimleri ile tören tamamland›.

TCG KARABURUN (P-1201), geçen y›l yap›lan
geçici kabulünün ard›ndan ç›kt›¤› ilk seyrinde.
Tuzla S›n›f› Gemilerin Teknik Özellikleri
Tam boy:
56,9 m
Azami geniﬂlik:
8,9 m
Deplasman:
400 t
Personel say›s›:
34 (4 Subay, 11 Astsubay, 20 Erbaﬂ-Er)
Harekât kabiliyeti:
5 ve üzeri deniz durumu
Azami sürat:
27 knot
‹ntikal sürati:
14 knot
Seyir sias›:
1300 deniz mili
Tahrik sistemi:
2 adet 2,7 MW dizel makina
Silah sistemleri:
1 adet Oto Melara çift namlulu 40 mm top,
2 adet ASELSAN 12,7 mm STAMP,
ROKETSAN DSH roket sistemi
Muharebe sistemleri ve alg›lay›c›lar: HAVELSAN savaﬂ yönetim sistemi,
radar, sonar
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TOBB Savunma Sanayi
Meclisi’nin 22. Toplant›s›,
Yeni Umutlar ve Sorularla
Geride B›rak›ld›

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Türkiye Savunma Sanayi
Meclisi, 22. toplant›s›n›, 17 May›s’ta,
Ankara’da bulunan ikiz kulelerinde
gerçekleﬂtirdi. Geçmiﬂ dönemde
yap›lan çal›ﬂmalar›n özetlendi¤i,
yeni dönem çal›ﬂmalar›n›n planland›¤›
ve sektör temsilcilerinin görüﬂ
al›ﬂveriﬂinde bulundu¤u toplant›,
Türk Savunma Sanayisi’nin geliﬂimini
ve önündeki yolu kay›t alt›na alan
etkinliklerden birisi oldu.

Meclis
Baﬂkan›
Y›lmaz
Küçükseyhan

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com
oplant›da ilk sözü,
Meclis Baﬂkan› Y›lmaz
Küçükseyhan
ald›.
Geçmiﬂ dönem çal›ﬂmalar›
ile ilgili bilgi veren Küçükseyhan, 16-18 Aral›k 2011 tarihlerinde, K›z›lcahamam’da
Savunma Sanayi Arama Konferans›’n›n gerçekleﬂtirildi¤ini, meclisten de yaklaﬂ›k 25
üyenin bu etkinli¤e kat›ld›¤›n›
söyledi. 2023 y›l›na do¤ru
Türk Savunma Sanayisi’nin
yap›s›n›n ele al›nd›¤›; uygulanacak stratejilerle ilgili ortak
ak›l oluﬂturmak için tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› ve kat›l›m-

Savunma Sektörü Cirosu

grubun haziran ay›nda toplanarak, bu baﬂl›klarla ilgili
çerçeve çal›ﬂmas› yapaca¤›
haberini de verdi.
Küçükseyhan, geçti¤imiz dönem içerisinde, Baﬂkanl›k
Divan› üyeleri ile birlikte çeﬂitli temaslarda bulunduklar›n› anlatt›. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan› Yard›mc›s›
Prof. Dr. Davut Kavrano¤lu’nu ziyaret eden heyet, Türkiye’de
gerçekleﬂtirilen
uluslararas› ihalelerde, yerli
üreticilerin korunmas› konusunu gündeme getirdi. Vergiler de göz önüne al›nd›¤›nda,

Türk üreticilerin zaman zaman yüzde 25’e varan dezavantajlarla ihaleye girdi¤ine
dikkat çeken heyet, mevcut
mevzuatta bulunan ve Türk
üreticilere yüzde 15’e kadar
fiyat avantaj› sa¤lanmas›na
olanak tan›yan düzenlemenin yetersiz kalabildi¤ini ve
ayr›ca, bu düzenlemenin her
zaman uygulanmad›¤›n› da
iletti. Küçükseyhan ve beraberindeki heyetin üzerinde
durdu¤u bir baﬂka konu ise
yerli ürün ve üretici ile ilgili
yeni ve daha sa¤lam tan›mlar
yap›lmas› gerekti¤i oldu.

Cironun Alt Sektörlere Da¤›l›m›
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c›lar›n serbest bir platformda düﬂüncelerini paylaﬂt›¤›
bu konferansta yap›lan tespitler; sektörel yap›lanma ve
yan sanayi entegrasyonu ile
ilgili baz› problemler bulundu¤u yönünde olmuﬂtu. Kat›l›mc›lar, konferansta, 7 baﬂl›k alt›nda ortak ak›l oluﬂturmuﬂtu: Sektörel yap›lanma,
yan sanayi entegrasyonu, süreçlerin yap›lanmas›, teknoloji yönetimi, insan kayna¤›,
uluslararas› rekabet ve ihracat modeli ve komﬂu sektörlerle iliﬂkiler. Küçükseyhan,
2. aﬂamada, daha küçük bir
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Savunma Sanayii
Müsteﬂar Yard›mc›s›
Sedat Güldo¤an

Küçükseyhan, ayn› toplant›da
milli test ve sertifikasyon
merkezlerinin acil ihtiyaç oldu¤u; bu konunun, Savunma
Sanayii Müsteﬂarl›¤› (SSM)’n›n
2012-2016 stratejik plan›nda
da yer ald›¤› ve bu merkezlerin 2016 y›l›na kadar hayata
geçirilmesinin amaçland›¤›
bilgilerini de Prof. Dr. Kavrano¤lu’na aktard›klar›n› anlatt›. Baz› sistemlerin testlerinin, sistemin tedarik maliyetine yaklaﬂt›¤›n›, baz› durumlarda testlerin yurt d›ﬂ›nda
yap›lmas›n›n gerekti¤ini belirten heyet, SSM’ye bu konuda destek olunmas› talebini
Bakanl›¤a iletti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›na iletilen bir di¤er konu ise IDEF haz›rl›klar› oldu.
Fuarla ilgili bilgilendirme yap›ld› ve bir ihtisas fuar› olan
IDEF’e, yurt d›ﬂ› fuarlarda oldu¤u gibi destek verilebilece¤i hususu ve IDEF’te, metrekare baﬂ›na 120 lira olarak
verilen deste¤in 200 liraya ç›kart›lmas› talebi iletildi.
Heyet son olarak, baz› Ar-Ge
desteklerinin 50 milyon dolar
yat›r›m karﬂ›l›¤› verilmesi yönündeki mevzuat›n, bu miktarda yat›r›m yapmas› mümkün olmayan KOB‹’leri zor
duruma soktu¤u bilgisini Bakanl›kla paylaﬂt›.
Küçükseyhan, geçti¤imiz dönem çal›ﬂmalar› ile ilgili sözlerinin sonunda, TÜB‹TAK
Kanunu ve Dünya Ticaret Örgütü Kamu Al›mlar› Anlaﬂmas› gibi baz› düzenleme
teklifleri ile ilgili görüﬂ oluﬂturarak ilgili kurumlara ilettikleri bilgisini aktard›.

Savunma Sektörü ‹hracat›

www.savunmahaber.com

Meclis Baﬂkan
Yard›mc›s›
Ahmet Demir

2011 Y›l› Rakamlar›
Yüzleri Güldürdü
Sektörün 2011 rakamlar› konusunda da kat›l›mc›lara bilgi
veren Küçükseyhan, rakamlara göre 2011 y›l›n›n çok baﬂar›l› geçti¤ini ve sektörün
performans›n›n yükseldi¤ini
ifade etti. Küçükseyhan, rakamlar›n hesaplanmas› ile ilgili de bilgilendirme yapt›. Hesaplama konusunda bu sene,
geçmiﬂ senelere göre, rakamlar›n yükselmesine de
neden olan iki önemli farkl›l›k
bulunuyor. Bunlardan birincisi kapsam›nda, SASAD’›n isim
de¤iﬂikli¤ine de yans›d›¤› gibi,
havac›l›k alan›, sivil havac›l›¤›
da içerecek ﬂekilde rakamlara dahil edildi. ‹kinci olarak
ise sektör firmalar›n›n birbirlerine yapt›klar› sat›ﬂlar, toplamdan ç›kart›lmad›.
Toplant›n›n ilerleyen safhalar›nda söz alan Türk Silahl›
Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› (TSKGV) Genel Müdürü
Hayrettin Uzun ve Savunma
Sanayii Müsteﬂar Yard›mc›s›
Sedat Güldo¤an, rakamlarda
görülen art›ﬂ›n sektörün baﬂar›s›n› yans›tmakla birlikte,
y›llara sari iﬂ yapan sektörün,
fatura kesme dönemine denk

gelen y›llarda daha iyi bir performans göstermesinin do¤al
oldu¤unu; rakamlar›n bu yönünün gözden kaç›r›lmamas›
gerekti¤ini ve sektörün özellikle ihracat performans›n›
artt›rarak bu rakamlar› devam ettirmesi gerekti¤ini belirttiler. Güldo¤an, bundan
sonraki süreçte, ciro ve ihracat rakamlar›n› takip etmeye
a¤›rl›k vereceklerini, yerli
katk› oran›n› ise eskisi kadar
vurgulamadan takip etmeye
devam edeceklerini ekledi.

TSKGV’den
Gelece¤e Bak›ﬂ
Küçükseyhan’›n verdi¤i bilgilere dair yorumlar›n› iletmek
için söz alan Uzun ise sektörün rekabet etmek için korunmaya ihtiyaç duydu¤u an
gerilemeye baﬂlayaca¤›n›
belirtti. Rekabet için sektörün fiyatlar›n› aﬂa¤›ya çekmesi gerekti¤ini söyleyen
Uzun, sistemlerde kullan›lan
malzemelerin dünyaca bilinen pazarlardan al›nd›¤›n›;
fark› ise iﬂçilik ve iliﬂkili maliyetlerin belirledi¤ini vurgulayarak, sektörün bu maliyetleri düﬂürme konusunda
çal›ﬂmalar yapmas› gerekti¤ini; alt yüklenicilerin de fiyatland›rma süreçlerini ana
yüklenicilerle uyumland›rmas›n›n önemli oldu¤unu
ifade etti. Uzun’un dikkat
çekti¤i bir di¤er konu, sektörün ürünlerini dünyaya daha
iyi tan›tmas› hususu oldu.
Özellikle sistem üreten ﬂirketlerin bu konuda çok büyük mesafeler almas› gerekti¤ini belirten Uzun, inceledi¤i bir ankete dayanarak iletti¤i bilgilerde, dünyada ürünü

olan ﬂirketlerin art›k pazarlamac› niteli¤i öne ç›kan genel müdürlerle çal›ﬂt›¤›n›, bu
genel müdürlerin zamanlar›n›n üçte birini fiilen pazarlamaya ay›rd›¤›n› ve bu kapsamda dünyay› gezdi¤ini anlatt›. Uzun, bu kapsamda
TSKGV ﬂirketleri için 2016’ya
kadar cironun yüzde 25’inin
ihracattan oluﬂmas› hedefini
koyduklar›n› da ekledi.

SSM’nin Yo¤un Senesi
Küçükseyhan’dan sonra kürsüye gelen Sedat Güldo¤an,
geçen dönem içindeki geliﬂmeleri özetleyerek, SSM’nin
organizasyonunun de¤iﬂtirildi¤ini, yeni bir müsteﬂar yard›mc›l›¤› kadrosunun aç›ld›¤›n›, toplamda 4 müsteﬂar yard›mc›l›¤›, 16 tane daire olarak
yeniden yap›land›klar›n›, yeni
binalar›na taﬂ›nd›klar›n› ve yeni stratejik planlar›n› yay›nlad›klar›n› anlatt›. SSM, bu dönemde, offset yönergesini de
güncelleyerek, offset gereksiniminin yüzde 50’den 70’e, yan
sanayi kat›l›m›n› yüzde 20’den
yüzde 30’a ç›kartt›.
Güldo¤an, müsteﬂar yard›mc›l›klar›ndan birinin ismine “lojistik” kelimesi girdi¤ine dikkat çekerek, SSM’nin tedarik
için kuruldu¤unu, ancak gelinen noktada lojisti¤e de e¤ilmeleri gerekti¤ini; hatta baz›
durumlarda, tedarikten daha
büyük miktarlar›n lojistik için
harcand›¤›n› belirtti. Sektörün
lojistik cirosunun ﬂu anda yetersiz oldu¤unu, envantere
girmeye baﬂlayan ürünlerle ilgili lojistik çal›ﬂmalar›n›n ﬂekillenmeye baﬂlamas› gerekti¤ini de sözlerine ekleyen Güldo¤an, dünyadan örnekler
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t›mlar yapt›klar›n›, karﬂ›laﬂt›klar› büyükelçi ve ataﬂelere
de bilgi verdiklerini anlatt›.
SSM ve ASO, ﬂu anda kuruluﬂ
iﬂlemleri devam eden ve
baﬂvurular›n henüz al›nmad›¤› Kazan Savunma ve Havac›l›k Sanayi Kümelenmesi
hakk›ndaki geliﬂmeleri, paydaﬂlar›na aktarmaya devam
edeceklerini belirttiler.

TSKGV Genel Müdürü Hayrettin Uzun sektörün rekabet etmek için korunmaya ihtiyaç duydu¤u an gerilemeye baﬂlayaca¤›n› belirtti.
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vererek, tüm bak›m faaliyetlerinin özel sektöre devredildi¤i
uç örneklerden bahsetti. Güldo¤an, bu alanda yapt›klar›
kendi çal›ﬂmalar›n› da k›saca
özetledi. Buna göre, geçti¤imiz dönem içerisinde, SSM’de
lojistik konusunda bir ekip kuruldu ve bu ekip, Türk Silahl›
Kuvvetleri (TSK)’ne ait yaklaﬂ›k 20 tane bak›m merkezini
gezdi, ayr›ca SSM 2. Lojistik
Kurultay›’n› gerçekleﬂtirdi.
Geçti¤imiz dönemde SSM, savunma sanayisi ve kamu ekseninde de önemli geliﬂmeler
yaﬂand›. Güldo¤an, SSM’ye iki
yeni görev verildi¤ini anlatt›:
M‹T Müsteﬂarl›¤›n›n al›mlar›n›n gerçekleﬂtirilmesi ile Emniyet Genel Müdürlü¤ünün
acil ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›. Bir di¤er geliﬂme ise kamuda SSM’ye benzer tedarik
modellerinin kullan›lmas› yönünde yap›lan çal›ﬂmalar oldu. Güldo¤an, özellikle cari
aç›¤› kapatmak için yap›lan
çal›ﬂmalar kapsam›nda, kamu kurumlar›nda küçük bir
SSM modelinin nas›l uygulanabilece¤inin araﬂt›r›ld›¤›n›
söyledi. Bu amaçla k›sa bir

‹hracat›n Bölgesel Da¤›l›m›
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süre önce SSM’de; Sa¤l›k,
Ekonomi ve Milli Savunma
Bakanlar› ile onlar›n müsteﬂarlar›n›n ve yard›mc›lar›n›n
kat›ld›¤› bir toplant› yap›ld› ve
bu toplant›da, kat›l›mc›lara,
SSM’nin süreçleri hakk›nda
bilgi verildi. Güldo¤an, Enerji
Bakanl›¤› ile sanayileﬂme dairesi kurulmas› hakk›nda görüﬂtüklerini, Sa¤l›k Bakanl›¤›
ile benzer bir çal›ﬂmalar›n›n
oldu¤unu da ekledi.

Ankara Kazan’daki
Kümede Sona Do¤ru
Meclisin bir sonraki gündemi,
Kazan Savunma ve Havac›l›k
Sanayi Kümelenmesi projesi
hakk›ndaki bilgilendirmeydi.
SSM Sanayileﬂme Daire Baﬂkanl›¤› Havac›l›k ve Uzay Sektör Müdürü Bedriye Cicio¤lu,
Ankara’n›n Kazan ‹lçesi’nde,
TUSAﬁ tesislerine komﬂu 3
milyon metrekarelik bir arazide kurulmas› planlanan küme ile ilgili çal›ﬂmalar›n 16
May›s 2011 tarihli Savunma
Sanayi ‹cra Komitesi karar›
uyar›nca yap›ld›¤›n› söyledi.
Dünyadaki baﬂar›l› kümelenme örneklerinin, belirli bir

alana e¤ildi¤inin tespit edildi¤ini belirten Cicio¤lu, bu do¤rultuda, Kazan Savunma ve
Havac›l›k Sanayi Kümelenmesi’nin de havac›l›k ve uzay
üzerine yo¤unlaﬂmas›na karar verildi¤ini ifade etti. Kümelenmede laboratuvar alt
yap›s›n›n kurulmas› ve sosyal
tesislerin bulunmas› da planlan›yor. Bu özellikleri ile kümenin yurt d›ﬂ›ndan kat›l›mc›lar› de çekmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili söz alan Sedat
Güldo¤an, projede Ankara
Sanayi Odas› (ASO) ve SASAD
ile beraber bir protokol imzalamak üzere olduklar›n›,
müteﬂebbis heyetinin kurulaca¤›n› ve ASO’nun bu konudaki tecrübelerinden yaraland›klar›n› söyledi. ASO
Baﬂkan› Nurettin Özdebir ise
savunma sanayisinin bir oda¤› haline gelen Ankara’da, bu
kültürle sanayileﬂme ﬂeklinin de¤iﬂti¤ini ve bu durumdan memnuniyet duyduklar›n› belirtti. Kazan Savunma ve
Havac›l›k Sanayi Kümelenmesi’nin tan›t›mlar›na baﬂlad›klar›n›, New York, Washington ve Hollanda’da tan›-

KDV Kanunu ile ‹lgili
Sorun Devam Ediyor
S›radaki gündem maddesi
olan KDV kanunu hakk›nda,
Meclis Baﬂkan Yard›mc›s› Ahmet Demir söz alarak, ulusal
güvenlik amac› ile al›m yapan
ihale kurumlar›na kesilen faturalar›n KDV’siz hale geldi¤ini, fakat bu KDV’lerin geri
ödenmesi konusundaki sorunlar›n bir türlü çözülemedi¤ini, sektörün büyük kuruluﬂlar›na yap›lacak milyon lira
mertebesinde geri ödemelerin beklemekte oldu¤unu anlatt›. Geçmiﬂte kanunu de¤iﬂtirmek yerine yay›nlanan tebli¤lerle çözülmeye çal›ﬂ›lan
sorunun nihai çözümünün,
kanunun 13/f maddesinin de¤iﬂmesi oldu¤unu belirterek,
bu konudaki önerinin metnini
meclis üyeleri ile paylaﬂt›.

KOB‹’ler
Beklentilerini ‹letti
Gündemin son maddesi kapsam›nda SASAD KOB‹ ve Yan
Sanayi Dan›ﬂma Kurulu
(KOB‹DAK) Baﬂkan› Hürsel
Kendir, SSM’nin stratejik plan› do¤rultusunda, KOB‹’lerin
beklentilerini iletti. Sorunlar
konusunda, bir önceki stratejik plan›n baﬂlang›c› olan

‹hracat›n Alt Sektörlere Da¤›l›m›

www.milscint.com
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2007 y›l› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, daha iyi bir yerde olduklar›n› belirterek sözlerine baﬂlayan Kendir, sistemlerin
ömür devrinin tamam›nda,
kavramsal tasar›mdan itibaren çözüm orta¤› olarak ana
yüklenicilerin yan›nda olmak
istediklerini söyledi. Bu kapsamda, mevcut “çözüm ortaklar›” listelerinin, “uzmanl›k çözüm ortaklar›” listeleri
olarak güncellenmesi gerekti¤ini, KOB‹’lere rakip olacak
yeni KOB‹’lerin yarat›lmas›
yerine, uzman KOB‹’lerle daha yo¤un çal›ﬂ›lmas›n› beklediklerini ifade etti.
Kendir, KOB‹’lerin hala korunmaya ihtiyac› oldu¤unu da
belirtti. Devlet mal› teçhizat
gibi yat›r›m desteklerinin, ana
yüklenicilere oldu¤u kadar
KOB‹’lere de sa¤lanmas›n›n
önemli oldu¤unu, bu deste¤in
firma baz›nda olmasa da
OSB, küme ya da teknopark
baz›nda yap›labilece¤ini söyledi.
Son olarak, dünyan›n en pahal› yak›t›n›n, elektri¤inin ve
alt yap› giderlerinin oldu¤u bir
ülkede iﬂ yapmaya çal›ﬂt›klar›na dikkat çeken Kendir, devlet kurumlar›n›n bu konuda
baz› tedbirler almalar›n› beklediklerini de sözlerine ekledi.
KOB‹’lerin sorunlar› konusunda söz alan Meteksan Savunma Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Karadeniz de Hürsel
Kendir’in de¤erlendirmelerine ekleme yaparak, ana yüklenicilerin projeyi al›p, analiz
edip, iﬂ planlar›n› yap›p, alt birimlerin isterlerini ortaya
koymas›n›n en az bir kaç sene
sürdü¤ünü; alt yükleniciye

Meclis toplant›s›na kat›lan
Savunma Sanayii Müsteﬂar›
Murad Bayar da k›sa bir
konuﬂma yapt›.

iﬂin resmi olarak ancak o zaman aktar›labildi¤ini, baz›
projelerde, bu geçen sürede
çal›ﬂmaya baﬂlamalar›n›n gerekebildi¤ini anlatt›. Bir örnek
de veren Karadeniz, yak›n zamanda teslim ettikleri bir sistemin sözleﬂmesini, teslimat
günü imzalad›klar›n› söyledi.
Çözüm olarak SSM ile sözleﬂme imzalan›rken, kritik altyüklenicilerle de sözleﬂme
imzalanmas›n› önerdi.

Baﬂar› Ölçütümüzü
De¤iﬂtirmeliyiz
Yo¤un program› nedeni ile
Meclis toplant›s›na biraz gecikmeli kat›labilen Savunma
Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar da k›sa bir konuﬂma yapt›.
Bayar, baﬂar› ölçütlerini art›k
rakamlar›n ötesine taﬂ›malar›
gerekti¤ini, sektörün Türkiye’de olmas›n›n temel sebebinin TSK’n›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak oldu¤unu ve bu
kriterin ölçümü zor olsa da
ana kriter olarak bunu kullanmalar› gerekti¤ini vurgulad›. Sektörün sürekli olarak
yapt›klar›n›n yetenek olarak
TSK’ya yans›y›p yans›mad›¤›n›

Ar-Ge Harcamalar›

sorgulamas› gerekti¤ini de
sözlerine ekledi.
K›z›lcahamam’da
yap›lan
konferansta ileriye do¤ru geliﬂme konusunda 3 alan ortaya ç›kt›¤›n› hat›rlatan Bayar,
bunlarla ilgili bilgi verdi. Birinci alan olan ihracat için özgün teknoloji ile geliﬂtirilmiﬂ
ürünler bulunmas› ve bunlar›n TSK taraf›ndan kullan›l›yor
olmas›n›n önemli oldu¤unu,
ihracat›n devam› için ürünlerin güvenilirlik, maliyet etkinlik ve kalitesinin öne ç›kt›¤›n›,
kendi askerimize yapt›¤›m›z
gibi üretip ihraç etmemiz gerekti¤ini belirtti. ‹kincisi konu
olan lojistik alan›nda ilk örnek
projeleri kurgulamakta olduklar› bilgisini veren Bayar,
üçüncü alan olan kamu al›mlar›nda ise yaﬂanan olumlu
geliﬂmeleri özetledi.
‹leriye dönük beklentilerini de
ileten Bayar, sektörün art›k
SSM’den çok fazla yeni proje
beklememesi gerekti¤ine bir
kez daha dikkat çekti. Bundan
sonraki aﬂamada, güdümlü
silahlar konusunu öne ç›kartacaklar›n› söyledi.
Son olarak sektörün yap›s› ile

ilgili mesajlar veren Bayar,
sektörün, birlikte çal›ﬂma ve
iﬂ birli¤inin oturtulmas› konular›nda hala eksikliklerinin
oldu¤unu vurgulad›. Projelerin art›k karmaﬂ›k hale geldi¤ini hat›rlatarak, iﬂ birli¤inin
gerekli oldu¤unun ve iﬂ birli¤i
kültürünün geliﬂmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bunun ﬂartlar›ndan birisinin, herkesin
kendi uzmanl›k alan›na odaklanmas› oldu¤unu ifade eden
Bayar, rekabeti global düﬂünerek, baﬂka alanlara sarkmadan, altyüklenicinin ya da
yandaki ﬂirketin yapt›¤› iﬂi
yapmadan, ana alana odaklanman›n gereklili¤ine iﬂaret
etti. Bayar, firmalar›n sürekli
olarak; “Bu iﬂi bizden daha iyi
yapan var m›?” ve “Asli alan›m›z m›?” sorular›n› kendilerine sormas› gerekti¤ini ve bu
sorular›n cevaplar›na göre
hareket etmeleri gerekti¤ini
belirtti.
TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin 22. toplant›s›,
zihinlerde sektörün gelece¤ine dair umutlu beklentilerin
yan› s›ra yeni sorular da b›rakarak sona erdi.

TSK ‹htiyaçlar›n›n Yurt ‹çinden Karﬂ›lanma Oran›

Mavi kutu: Özkaynaktan, Sar› Kutu: D›ﬂ kaynaktan, K›rm›z› kutu: Toplam
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SOFEX 2012 ÖZEL

SOFEX’e kat›lan kurum ve kuruluﬂlar›n temsilcileri bir arada.

SOFEX’te ASELSAN
ve TUSAﬁ Konuﬂuldu
Ürdün’ün baﬂkenti Amman’da, 7-10 May›s tarihleri aras›nda
düzenlenen SOFEX, Special Operations Forces Exhibition & Conference
(Özel Harekât Kuvvetleri Sergisi ve Konferans›), bu y›l 9. kez
ziyaretçilerini a¤›rlad›. 2010 y›l›nda düzenlenen bir önceki fuara
34 ülkeden 352 kurum ve kuruluﬂ ile 117 uluslararas› delegasyon kat›l›rken
rakamlar›n çok de¤iﬂmedi¤i bu y›lki etkinli¤e ise 33 ülkeden 312 kurum ve kuruluﬂ
kat›ld›. ‹ki y›lda bir icra edilen SOFEX, ilk olarak 1996 y›l›nda düzenlenmiﬂti.
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Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com
Savaﬂ B‹ÇER / s.bicer@savunmahaber.com
OFEX 2012, 7 May›s’ta düzenlenen 6. Orta Do¤u Özel Harekât Komutanlar› Konferans› ile baﬂlad›. Ürdün Prensi
Faysal Bin El Hüseyin’in de kat›ld›¤› konferansta, Ürdün,

S
©

MSI Dergisi

SSM Uluslararas› ‹ﬂbirli¤i Daire Baﬂkan› Lütfi Varo¤lu, Ürdün Kral› II. Abdullah’a
Türk stantlar›n› tan›t›rken.

ABD, Avustralya, Fransa, Almanya, ‹talya, Lübnan, Polonya ve
Tanzanya’dan konuﬂmac›lar, özel harekât konular›nda görüﬂlerini paylaﬂt›lar. Etkinlik, fuar bölümünün gerçekleﬂtirildi¤i takip
eden 3 gün ile devam etti. Savunma Sanayii Müsteﬂarl›¤›
(SSM)’n›n koordinasyonunda milli kat›l›m sa¤lanan fuarlardan
birisi olan SOFEX 2012’ye, ülkemizi temsilen; ASELSAN,
Atel Telekomünikasyon, BTT, Ekin Teknoloji, GATE Elektronik,
MKEK, Özkursan, Sars›lmaz, T‹SAﬁ, TUSAﬁ ve Yakupo¤lu firmalar› kat›ld›.

SSM Yine Türk Savunma Sanayisinin Yan›nda
Etkinlik s›ras›nda görüﬂtü¤ümüz ve SOFEX ilgili görüﬂlerini
ald›¤›m›z Sistem Projeleri ve Lojistik’ten Sorumlu Savunma
Sanayii Müsteﬂar Yard›mc›s› Dr. Faruk Özlü, SOFEX’in, daha
çok özel kuvvetlerin ihtiyaçlar›na yönelik bir etkinlik olmas›
dolay›s›yla kat›l›m seviyesinin, milli kat›l›m sa¤lanan di¤er fuarlara göre daha düﬂük olsa da hedef pazar olarak belirledikleri Ürdün’de iﬂ yapmak isteyen firmalar aç›s›ndan önemli oldu¤unu söyledi. Özlü, bölgede etkin olmak isteyen ABD ve
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Ürdün Prensi Faysal ve
Savunma Sanayii Müsteﬂar
Yard›mc›s› Dr. Faruk Özlü

Ürdün Kral› II. Abdullah ve Savunma Sanayii Müsteﬂar
Yard›mc›s› Dr. Faruk Özlü

Çin’in de Türkiye ile birlikte fuara yo¤un kat›l›m sa¤lad›¤›na da
dikkat çekti. Özlü, çok önemli bir geliﬂme olarak gördü¤ü
ASELSAN Middle East ﬂirketinin kurulmas›na da de¤indi. Art›k ülkelerin savunma alan›nda haz›r ürünler almak istemedi¤ini vurgulayan Özlü, ASELSAN’›n Ürdün’de ortak bir ﬂirket
kurma giriﬂimini, azami karﬂ›l›kl› fayday› sa¤layacak bir karar
olarak gördü¤ünü söyledi.
©
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Prens Faysal ASELSAN stand›nda

Ürdün’de faal olan bir di¤er Türk firmas› TUSAﬁ’›n, Ürdün’ün
Cobra taarruz helikopterlerinin modernizasyonuna talip olmas›, Özlü ile görüﬂmemizin bir baﬂka konusunu oluﬂturdu.
Özellikle TUSAﬁ’›n ABD’li rakiplerinin sahip oldu¤u kredi mekanizmas› avantaj› hakk›nda de¤erlendirmelerini sordu¤u-

muz Özlü, Prens Faysal’›n TUSAﬁ stand›n› ziyaretinde de bu
konunun gündeme geldi¤ini belirtti. SSM’nin uzun zamand›r
FMS benzeri bir kredi mekanizmas› kurulmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar yürüttü¤ünü ifade eden Özlü, bu konuda epey mesafe
ald›klar› da sözlerine ekledi.
Savunma ürünlerinin ihracat›n› geliﬂtirmek için bir kredi mekanizmas›na ihtiyaç oldu¤unun fark›nda olduklar›na da de¤inen Özlü, Ürdün’ün Cobra modernizasyonunun, böyle bir kredi mekanizmas›n› hayata geçirebilecekleri örnek bir proje olabilece¤ini de sözlerine ekledi.
SOFEX’in önde gelen kat›l›mc›lar› aras›nda yer alan Çinli firmalar›n sergiledi¤i ürünler aras›nda, uzun menzilli hava savunma sistemleri de bulunuyordu. Bu kapsamda, Türkiye’nin
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi’ndeki geliﬂmeleri de Özlü’ye sorma imkân›m›z oldu. Özlü,
25 May›s’a kadar, ilgili firmalardan sanayi kat›l›m› ve offset konusunda en son tekliflerini istediklerini ve hedeflerinin May›s
sonuna kadar da de¤erlendirmelerini tamamlamak oldu¤u
bilgisini verdi.
Bilindi¤i üzere, projeyle ilgili olarak SSM’nin önüne 4 adet teklif gelmesi bekleniyor. Teklifler al›nd›ktan sonra da bunlar›n
puanlamas› yap›lacak. Tekliflerden birisi FMS (Foreign Military Sales / Yabanc› Askeri Sat›ﬂlar) mekanizmas› içeriyor ve
bu durumun de¤erlendirme sürecini biraz yavaﬂlatmas› bekleniyor. SSM’nin hedefi ise de¤erlendirmelerin sonuçlar›n›,
Temmuz ay›nda yap›lmas› beklenen ilk Savunma Sanayii ‹cra
Komitesi (SS‹K)’ne sunmak. Sonras›nda da son ve en iyi teklif
(Best And Final Offer / BAFO) süreci yaﬂanmas› bekleniyor.
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BTT, Savunma Fuarlar›na Is›n›yor
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Kral II. Abdullah Sars›lmaz stand›nda ürünler hakk›nda bilgi al›rken.
www.savunmahaber.com

BTT Bilgi Teknoloji Tasar›m Ltd. ﬁti. (BTT), DSA’dan sonra
SOFEX’e de ilk defa kat›larak, savunma fuarlar›na ›s›nma turuna devam etti. Fuar ile özellikle Ürdün ve çevresinde yeni
temsilcilikler açma ve yeni müﬂteriler ile iliﬂkileri geliﬂtirmeyi hedefleyen BTT, bu kapsamda baﬂar›l› görüﬂmeler gerçekleﬂtirdi. Firma, SOFEX ile birlikte, SUM Bilgi Güvenli¤i Yönetim
Sistemi yaz›l›m›n› ilk kez bir yurt d›ﬂ› fuarda tan›tt›. BTT yetkilileri, bu yaz›l›m ile bilgi sistemleri üzerinde mevcut bilgi güvenli¤i zafiyetlerinin taranmas›; bu zafiyetlerden dolay› oluﬂabilecek risklerin belirlenmesi; riskler ile ilgili raporlar›n haz›rlanmas› ve baﬂta ISO 27001 olmak üzere bilgi güvenli¤i konusundaki standartlara uyumun sa¤lanmas›n›n gerçekleﬂtirilebildi¤ini vurgulad›lar.
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GATE Elektronik, ürün yelpazesinde yer alan ve bölgenin ihtiyaç duyaca¤›n› öngördü¤ü sistemleri ile kat›ld›¤› SOFEX’te, yine hedeflerine ulaﬂt›. Firma taraf›ndan fuarda sergilenen
GATELAB 9000 Plus, birçok ölçümü ayn› anda yapabilen, kolay
kullan›lan ve özel bir yaz›l›mla kontrol edilen, kompakt bir evrensel ar›za bulma cihaz›. Zengin arayüz seçenekleri ile kullan›c›lar›n›n çeﬂitli ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilen GATELAB 9000
Plus, özellikle Ürdün Hava Kuvvetlerinden büyük ilgi gördü.
GATE Elektronik, sistemin gösterimini yapmak üzere, fuar
sonras›nda Ürdün Hava Kuvvetlerini tekrar ziyaret edecek.
GATE Elektronik’in fuarda sergiledi¤i insans›z su alt› sistemleri ise Umman baﬂta olmak üzere çeﬂitli bölge ülkelerinin dikkatini çekti. GATE Elektronik aç›s›ndan fuar›n y›ld›zlar› ise s›n›r
güvenli¤ine yönelik “Ak›ll› Taﬂ” ürünleri oldu. Hem Ürdün hem
de di¤er bölge ülkelerinin dikkatinden kaçmayan Ak›ll› Taﬂlar,
GATE Elektronik’in Anayurt Güvenli¤i ‹çin Kablosuz Alan A¤lar›
(AG‹KAA) sistemi kapsam›nda, kamera, sismik alg›lay›c› ve hareket alg›lay›c› taﬂ›yarak, çeﬂitli “uyuma” rejimleri sayesinde
yaklaﬂ›k 3 y›ll›k batarya ömrü ile kullan›c›lar›na hizmet edebiliyorlar. DSA’da önemli projelere imza atan GATE Elektronik’ten,
baﬂta Ürdün olmak üzere bölge ülkeleri ile imzalanan sözleﬂmelere dair haberler gelmesi, kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›.

T‹SAﬁ’›n Fuar Kat›l›mlar› Sürüyor
Müﬂteri portföyünü geniﬂletmek ve ürünlerini tan›tmak için fuar f›rsatlar›n› kaç›rmayan Trabzon Silah Sanayi A.ﬁ. (T‹SAﬁ),
SOFEX’te amac›na ulaﬂan firmalar aras›nda yer ald›. Ürdün ve
çevresinde yeni iﬂ ba¤lant›lar› kuran T‹SAﬁ, bu kapsamda fuar
s›ras›nda Ürdün’de yap›lan askeri ve polis tabanca al›mlar› için
görüﬂmeler yapt›, Ürdün’de yerleﬂik silah firmalar›yla ve komﬂu ülkelerden gelen heyetlerle bir araya geldi. T‹SAﬁ’›n
SOFEX’ten sonra kat›laca¤› bir sonraki uluslararas› etkinlik, Eylül ay›nda Güney Afrika’da düzenlenecek AAD 2012 fuar› olacak.
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Kamu güvenli¤i, tesis korumas› ve s›n›r güvenli¤i gibi alanlarda
1998 y›l›ndan beri faaliyet gösteren Ekin Teknoloji, SOFEX kat›l›m›yla bir anlamda savunma sanayisine ›s›nma turlar›na baﬂlad›. Merkezi ‹stanbul’da olan Ekin Teknoloji’nin Bakü, Moskova
ve Dubai’de de temsilcilikleri bulunuyor. SOFEX s›ras›nda görüﬂtü¤ümüz Ekin Teknoloji Genel Müdürü Ayd›n Özden, firman›n faaliyet alanlar›n› alt› baﬂl›k alt›nda s›ralad›: kritik altyap› tesislerinin izlenmesi, ﬂehir izleme sistemleri, ordu üsleri ve s›n›r
kontrol çözümleri, trafik kontrol çözümleri, merkez yaz›l›m çözümleri ve ak›ll› bina çözümleri. Bu alanlarda anahtar teslimi
projeler gerçekleﬂtirdiklerini belirten Özden, fuarda ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken çözümlerinin ise s›n›r güvenli¤i ve termal kameral› sistemler oldu¤unu ifade etti. Ekin Teknoloji’nin
yeni projeleri konusunda da bilgi ald›¤›m›z Özden, halen yurt d›ﬂ›ndaki bir kullan›c› taraf›ndan metroyu kontrol etmek amac›yla kullan›lan sistemlerinin üzerinde bir yüz tan›ma yaz›l›m› geliﬂtirdiklerini söyledi. Orta Do¤u, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde büyümeyi hedefleyen Ekin Teknoloji, fuarda, bu hedefe yönelik tan›t›m faaliyetleri yapma f›rsat›n› iyi de¤erlendirdi.
Ürdün Prensi Faysal ve Ürdün Polis Müdürü’nün yan› s›ra farkl› ülkelerden yetkilileri stand›nda a¤›rlayan Ekin Teknoloji, orta
vadede planlad›¤› projelerin hayata geçmesi konusunda
SOFEX’ten umutlu ayr›ld›. Ekin Teknoloji’nin sonraki fuar duraklar›, Katar’da düzenlenecek Milipol 2012 ve Abu Dabi’de düzenlenecek Gulf Traffic 2012 fuarlar› olacak.

MSI Dergisi

Ekin Teknoloji, Savunma Sanayisine
Is›nma Turlar› At›yor
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SUM’un yan› s›ra BTT, fuarda, baz› taktik cihazlar›n›, btt-Scope
veri görselleﬂtirme ve analiz sistemini ve Duman kay›t ve analiz
sistemini sergiledi. Bunlar›n aras›nda, BTT’nin milli Ar-Ge çal›ﬂmalar› ile geliﬂtirdi¤i GSM Acil Durum Konum Bulma Cihaz›
ve btt-Scope ürünleri, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken sistemler oldu. Bunlardan GSM Acil Durum Konum Belirleme Cihaz›, yasa uygulay›c› birimlerin teknik uygulamalar› ve hedef konumu belirlemeleri amac›yla kullan›m›n›n yan› s›ra afet ve acil
durumlarda yaral› ve kay›p bulma ve göçük alt› aramalar için
kullan›labiliyor. btt-Scope ise birçok alanda elde edilen büyük
miktarlardaki verinin taranmas› ve anlaml› sonuçlara ulaﬂ›lmas› iﬂlevini yerine getiriyor. SOFEX kat›l›m› ile 2009’dan beri faaliyet gösterdi¤i Orta Do¤u bölgesindeki konumunu güçlendiren
BTT’nin stand›, fuar boyunca, baﬂta Ürdün, Suudi Arabistan ve
Bahreyn Silahl› Kuvvetlerinde görev yapan bilgi iﬂlem personeli
olmak üzere, çeﬂitli yetkililer taraf›ndan ziyaret edildi. BTT, 2013
y›l› itibariyle yeni temsilciliklerle bölgedeki sat›ﬂ a¤›n› geniﬂletmeyi de hedefliyor. BTT’nin bir sonraki fuar kat›l›m›, Hindistan’da gerçekleﬂtirilecek India Airport Summit 2012 olacak.
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SOFEX’e beﬂinci kez kat›lan Yakupo¤lu A.ﬁ. (YDS), daha önceki kat›l›mlar›nda pazar› tan›mak, potansiyel iﬂ olanaklar›n› belirlemek ve do¤ru da¤›t›m kanal›n› bulmak için yer ald›¤› fuarda, bu sefer Ürdün’de ve bölgede elde etti¤i pazar
pay›n› korumak, desteklemek ve geliﬂtirmek için boy gösterdi. Ürdün polisinin bot tedarikçisi olan YDS, fuarda Ürdün’ün belirledi¤i teknik özelliklere uygun olarak geliﬂtirdi¤i bot ve ayakkab›lar› ilk kez sergiledi. Büyük be¤eni toplayan bu ürünler, ziyaretçilerin ilgisi ve detayl› sorular›yla karﬂ›laﬂt›. Ürdün’de polisin yan› s›ra silahl› kuvvetlere sat›ﬂ
yapmak isteyen YDS, mevcut ba¤lant›lar›yla iﬂ görüﬂmelerinin yan›nda hedef kurumlardaki ilgili kiﬂilere de ürünleriyle
ilgili teknik bilgiler verdi. Bu kapsamda Ürdün Hava Kuvvetlerinden gelen yüksek rütbeli subaylara ürünlerini tan›tan
YDS, komutanlar›n isteklerine uygun numuneler haz›rlamak için de gerekli ba¤lant›lar› yapt›.
YDS, Ürdün’de ve bölgede, ürünlerinin teknik üstünlükleri
ve kalitesi ile öne ç›k›yor. YDS yetkilileri, baﬂka kaynaklardan al›nan yap›ﬂt›rma tabanl› ve düﬂük kaliteli bot ve ayakkab›lar›n yerine, ileri teknoloji ile üretilen enjeksiyon tabanl›, konforlu, hafif ve yüksek kalitede bot ve ayakkab› modellerini sunduklar›n› vurgulad›lar. Yetkililer ayr›ca, kulland›klar› özel formüller sayesinde, ürünlerinin, yüksek nem ve s›cakl›k ﬂartlar›n›n bulundu¤u Ürdün gibi körfez ülkelerinde,
rakiplere oranla en az 4-5 kat daha fazla raf ve kullan›m
ömrüne sahip oldu¤unu da eklediler. YDS’nin tüm ürünleri,
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YDS, Cephe Hatt›n› Koruma
ve ‹lerleme Konusunda Kararl›

NATO ve Avrupa standartlar›nda üretiliyor ve firma bünyesinde bulunan, Teknoteks uluslararas› akredite laboratuvarda test edilerek hizmete sunuluyor.
Fuar s›ras›nda Ürdünlü yetkililerin yan› s›ra Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan da heyetler a¤›rlayan YDS’nin
bundan sonraki fuar kat›l›mlar›, Eurosatory ve AUSA olacak.
Eurosatory’de dünyan›n dört bir yan›ndan gelecek heyetleri,
arac› firmalar› ve rakiplerini takip etmeyi planlayan YDS,
AUSA’ya ise Amerika için genel pazar bilgisini elde etmek
amac›yla kat›lacak.
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ASELSAN Yurt D›ﬂ›ndan
Türkiye’ye ‹hracat Yapmaya Haz›r
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Ürdün Kral› II. Abdullah, ASELSAN stand›n› ziyaret etti.
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SOFEX’in en yo¤un firmalar›n›n
baﬂ›nda gelen ASELSAN, ola¤an fuar
çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra King Abdullah II
Design and Development Bureau
(Kral Abdullah II Tasar›m ve Geliﬂtirme
Bürosu / KADDB) ile ortak ﬂirketi
ASELSAN Middle East’›n kuruluﬂunu ve
ilk genel kurulunu da fuar s›ras›nda
gerçekleﬂtirdi.

©

u yo¤un gündemde bize vakit ay›rarak, hem fuarla hem de
geliﬂmelerle ilgili bilgi veren ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman, SOFEX’e geliﬂ nedenlerini aç›klad›ktan
sonra, sergiledikleri ürünlere de¤indi. Ergeneman, fuarda haberleﬂme cihaz ve sistemlerini, elektro-optik sistemleri, hem
kara hem hava konuﬂlu radar sistemlerini ve komuta kontrol
sistemlerini sergilediklerini anlatt›. Komuta kontrol sistemlerinin çal›ﬂmas› için iyi bir altyap›ya; haberleﬂme ve veri iletim
sistemlerine ihtiyaçlar› oldu¤unu vurgulayan Ergeneman,
ASELSAN’›n TASMUS sisteminin bu altyap›y› sa¤lad›¤›n›,
ASELSAN’›n hem komuta kontrol hem de onun altyap›s›n›
sa¤layan dünyan›n say›l› firmalar›ndan birisi oldu¤unu, fuarda
da bu noktay› öne ç›kartt›klar›n› söyledi.
Sergilenen ürünler aras›nda dikkatimizi çeken sentetik aç›kl›kl› radar (SAR) ile ilgili sorular›m›za yan›t veren Ergeneman,
fuarlarda ziyaretçilerin kendilerine kara radarlar› kadar hava
platformuna yönelik radarlar› da sorduklar›n›, ACAR kara konuﬂlu radarlar›n›n yan› s›ra SAR sistemini de bu nedenle fuara getirdiklerini belirtti. Benzer ﬂekilde, stabilize silah platformlar› konusunda çok iyi bilinen STAMP ve STOP’un yerine
ASELSAN, Ürdün’de ALTAY tank› için geliﬂtirdi¤i SARP stabilize silah platformunu sergiledi. SARP hakk›nda konuﬂurken,
konu DIMDEX ve DSA fuarlar›nda da gündeme gelen, 40 mm
ve 76 mm milli top sistemlerine geldi. Ergeneman,
ASELSAN’›n bu toplar›n elektronik ve at›ﬂ kontrol sistemleri
üzerinde çal›ﬂaca¤›n›, ayr›ca platforma entegrasyonlar›n› da
üstlenece¤ini ifade etti. Platforma entegrasyon konusunda ayr›nt›ya giren Ergeneman, entegrasyon s›ras›nda ortaya ç›kan
ihtiyaçlara göre tüm sistemin tasar›m›, boyutu, a¤›rl›¤› ya da
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yaz›l›m› ile ilgili de¤iﬂikliklere ihtiyaç duyulabildi¤ini, bunlar›
da en iyi ﬂekilde yapabilecek proje orta¤›n›n, sistemin mekanik, elektronik ve yaz›l›m birleﬂenlerini geliﬂtiren ASELSAN
olaca¤›n›n alt›n› çizdi.

ASELSAN Kral’a Ortak Oldu
Cengiz Ergeneman, SOFEX’e gelmelerinin di¤er önemli nedeni olan ASELSAN Middle East ﬂirketi ile ilgili de bilgi verdi.
ASELSAN Middle East, Ürdün’de kurulan, yüzde 49’u
ASELSAN’a, yüzde 51’i KADDB’ye ait olan, 2.000.000 Ürdün
dinar› (yaklaﬂ›k 4.800.000 lira) sermayeli ortak bir ﬂirket olarak kurguland›. ﬁirketin kuruluﬂu ile ilgili tüm iﬂlemlerin tamamland›¤›n› belirten Ergeneman, fuarda kuruluﬂla ilgili
aç›klaman›n yap›laca¤›n› ve böylece kuruluﬂu tamamlanan
ﬂirketin, belki de dünya savunma sanayisi tarihinin en h›zl› iﬂ
alan ﬂirketi olaca¤›n› dile getirdi. Ürdün Silahl› Kuvvetlerinin,
ilk aﬂamada elektro-optik sistemlere e¤ilecek olan
ASELSAN Middle East’e vermek için bekletti¤i birden fazla
projesi oldu¤u belirtiliyor. ASELSAN’›n ilerleyen zamanlarda,
elektro-optik d›ﬂ›ndaki ürünlerini de ASELSAN Middle East
üzerinden Ürdün ve Orta Do¤u pazar›na sunmas› bekleniyor.
ASELSAN Middle East’in ilk ürünü ise Ürdün’ün Kornet-E
tanksavar füze sistemleri için tasarlanan ve SAGER ad› veri-

len niﬂangâh oldu. Tasar›m ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar› bir süredir devam eden niﬂangâh, Ergeneman taraf›ndan, dünyan›n en hafif, en kompakt ve en etkili niﬂangâhlar›ndan birisi
olarak nitelendirildi. Ergeneman, niﬂangâhla yap›lan at›ﬂ denemelerinin çok baﬂar›l› geçti¤ini de sözlerine ekledi. Hedefini 10 km öteden görebilen niﬂangâh, Ürdün’ün Kornet-E
sistemlerini, Türkiye’nin Kornet-E sistemlerinden daha üstün özellikli hale getiriyor. Türkiye de Kornet-E niﬂangâhlar›n› yenilemek isterse, niﬂangâhlar› Ürdün’ün ASELSAN
Middle East firmas›ndan sat›n almas›n›n kimseyi ﬂaﬂ›rtmamas› gerekti¤ini vurgulamak gerekiyor. Bu konuda görüﬂlerini ald›¤›m›z Ergeneman, ASELSAN’›n, bugüne kadar sadece Türkiye’nin firmas› oldu¤unu, bu ﬂekilde art›k belli bir konuma geldiklerini, bundan sonraki süreçte ise Türkiye’nin
d›ﬂ›na taﬂ›p, dost ve komﬂu ülkelerin de firmas› olacaklar›n›
sözlerine ekledi.
Fuarla ilgili düﬂüncelerini de sordu¤umuz Ergeneman, fuara
yo¤un bir kat›l›m oldu¤unu, fuar s›ras›nda Ürdün Prensi
Faysal’la 15-20 dakika konuﬂma f›rsat› buldu¤unu, ayr›ca
stantlar›n›n Ürdün Kral›, Suudi Arabistan Savunma Bakan
yard›mc›s›, Birleﬂik Arap Emirlikleri Genelkurmay Baﬂkan›,
Ürdün Genelkurmay Baﬂkan› ve Jandarma Komutan› taraf›ndan ziyaret edildi¤ini söyledi.
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ASELSAN Middle East
Uzun Vadeli Hedeflerle
Kuruldu

ASELSAN stand›nda sergilenen SARP stabilize silah platformu

www.savunmahaber.com

Fuar s›ras›nda, ASELSAN
Middle East ﬂirketinin resmi
olarak kurulmas› ile ﬂirketin ilk
genel müdürü olacak Nurfer
O¤uz ile görüﬂerek kendisinden geliﬂmelerle ilgili bilgi alma f›rsat›m›z da oldu.
ASELSAN Middle East’in kuruluﬂu hakk›nda bilgi veren O¤uz,
çal›ﬂmalar›n›n 2009 y›l›ndan
beri devam etti¤ini; bu süreçte
ASELSAN ürünlerini Ürdünlü
yetkililere tan›tt›klar›n›; at›ﬂ
denemelerinin yap›ld›¤›n› ve
nihayet kuruluﬂ aﬂamas›na
geldiklerini anlatt›. Tüm bu süreçte, ASELSAN ile Ürdün aras›nda güçlü güven ba¤lar› da
kuruldu.
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ASELSAN Middle East, 5 y›ll›k süreçte, sipariﬂlerini ‹HA sistemleri ile birlikte baﬂka alanlarda da artt›rarak bölgede bir
numaral› ﬂirket olma mertebesine ç›kartmak istiyor. Ürdün’ün yan› s›ra Orta Do¤u ve Kuzey Afrika da ﬂirketin hedef
pazarlar› aras›nda yer al›yor. Fuarda ASELSAN Middle East’›n
ürün katalogu da ziyaretçilere da¤›t›ld›. Çeﬂitli tipte ve silaha
da monte edilebilen gece görüﬂ cihazlar›, z›rhl› araç termal
görüﬂ sistemleri, tüfe¤e monteli gündüz görüﬂ sistemleri ve
Kornet-E için SAGER termal niﬂangâh hakk›nda bilgilerin yer
ald›¤› broﬂür, ﬂirketin ilk fuar›nda iddial› bir giriﬂ yapmas›n›
sa¤lad›.

ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman ve ASELSAN Middle East Genel Müdürü Nurfer O¤uz

ASELSAN Middle East’in Genel Müdürü pozisyonunda bir
Türk’ün bulunmas›, di¤er çal›ﬂanlar›n›n ise Ürdünlü olmas›
öngörülüyor. ﬁirket, KADDB’nin endüstriyel park›nda yer alan
bir tesiste faaliyet gösterecek. ‹lk aﬂamada gece görüﬂ sistemleri konusunda, ASELSAN’dan yap›lan teknoloji transferi
ile çal›ﬂmalara baﬂlayacak olan ﬂirket, zamanla ürün yelpazesini geniﬂletmeyi amaçl›yor.
ﬁirketin ilk projesi kapsam›nda, Ürdün Silahl› Kuvvetlerine çeﬂitli gece görüﬂ cihazlar›n› teslim etmesi öngörülüyor. Bu projenin yan› s›ra yeni projelerle de büyümeyi hedefleyen

SAGER Tanklar›n Korkulu Rüyas› Olacak
ASELSAN Middle East’in kuruluﬂunun duyuruldu¤u tören, fuar s›ras›nda, 10 May›s günü gerçekleﬂtirildi. Ürdünlü yetkililer, Kornet-E sistemleri için uzun zamand›r daha iyi bir niﬂangâh aray›ﬂ›nda olduklar›n›, arad›klar› sistemi ise ASELSAN’›n
sundu¤u çözümde bulduklar›n› belirttiler. Niﬂangâh›n tüm denemelerinin yap›ld›¤›n›, ayr›ca niﬂangâh›n maliyeti ve üretimi
ile ilgili tüm risklerin ortadan kald›r›ld›¤›n› da ekleyen yetkililer, ASELSAN ve Türkiye ile yapt›klar› iﬂ birli¤inden duyduklar› memnuniyeti dile getirdiler.
SAGER Termal Niﬂangâh›
- Alg›lay›c›: 3-5 mikrometre
MWIR band›
- Elektronik yak›nlaﬂt›rma: x2
- Do¤rudan görüﬂ ya da
termal görüﬂ seçimi
- Par›ldama önleme
- Görüntü iyileﬂtirme algoritmas›
- Görüntü dondurma özelli¤i
- Polarite de¤iﬂtirme
- Elektronik niﬂan hatt› kontrolü
- Li-ion batarya
- DC araç arayüzü
- 220 V AC arayüz
- Opsiyonel güneﬂ ›ﬂ›¤› ﬂarj düzene¤i
- Haberleﬂme arayüzleri: RS-232 / RS-422
- Video Ç›kt›s›: CCIR
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ATAK Uzun Vadede
Gündeme Gelecek

TUSAﬁ Ürdün ile
Ba¤lar›n› Güçlendiriyor
TUSAﬁ stand›n› ziyareti esnas›nda Prens Faysal’a, TUSAﬁ’›n döner kanatl›
platform modernizasyonu kabiliyetleri hakk›nda bilgi verildi.
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USAﬁ aç›s›ndan fuar
kat›l›m›n› önemli k›lan
bir di¤er geliﬂme, Ürdün’ün AH-1F Cobra taarruz helikopterlerinin
modernizasyon projesiydi. Projede teklif veren
TUSAﬁ, Ürdün’le iﬂ birli¤ini, döner kanatl› platformlara da taﬂ›yabilece¤ini düﬂünüyor. Bu kapsamda TUSAﬁ, YARASA
modernizasyon program›
kapsam›nda geliﬂtirdi¤i
BLACK HAWK helikopteri
kokpit simülatörünü de
fuarda sergiledi. TUSAﬁ’›n
fuar kapsam›ndaki son
hedefi ise Ürdün’e, baﬂta
ANKA olmak üzere özgün
‹HA çözümlerini tan›tmakt›.

T
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TUSAﬁ’›n döner kanatl›
platformlara yönelik fuar
kapsam›ndaki çal›ﬂmalar›
hakk›nda, TUSAﬁ Helikopter Grubu Baﬂkanl›¤›nda ‹ﬂ Geliﬂtirme Lideri
olarak görev yapan Görkem Bilgi ile konuﬂma f›rsat› bulduk. Ürdün’ün
ATAK projesi ve T129 helikopterine olan ilgisi konusundaki durumu sordu¤umuz Bilgi, Ürdün’ün ATAK projesine ilgisinin 2-3 senedir
devam etti¤ini belirterek Cobra’lar›n durumuna bak›ld›¤›nda,
asl›nda Ürdün’ün yeni helikopterlere ihtiyaç duydu¤una iﬂaret
etti. Fakat di¤er silahl› kuvvetler gibi, s›n›rl› bütçe ile karﬂ›
karﬂ›ya olan ve ihtiyaçlar›n›
Remzi Barlas
buna göre ölçeklendiren Ürdün, ﬂimdilik yeni bir taarruz
helikopteri almay› düﬂünmüyor. Bu aﬂamada TUSAﬁ, zaman›n kendi lehine oldu¤unu
de¤erlendiriyor. Ürdün’ün
Cobra filosu, önümüzdeki y›llarda daha da eskidi¤inde,
T129 da Türkiye’deki operasyonlar›nda daha da olgunlaﬂm›ﬂ bir ürün olarak öne ç›kacak. TUSAﬁ, 10-15 senelik bir
süreçte, Orta Do¤u’nun Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar merkezli bir pazarlama sahas› olaca¤›n› öngörüyor. Ürdün özelinde, Cobra modernizasyonunu, T129 için bir ön aﬂama olarak
de¤erlendiren TUSAﬁ, bu helikopterlerin Pakistan ya da Afganistan gibi ülkelere sat›labilece¤ini, böylece T129 al›m› için
boﬂluk yarat›labilece¤ini düﬂünüyor. TUSAﬁ, tüm bu süreçte
de resmin içinde bulunma kararl›l›¤›n›n da alt›n› çiziyor.
©
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Türkiye’nin havac›l›k ve uzay merkezi Türk Havac›l›k ve
Uzay Sanayii A.ﬁ. (TUSAﬁ), SOFEX’e çok yönlü bir kat›l›m
gerçekleﬂtirdi. F-16 modernizasyon projelerine Ürdün’ün
uçaklar› ile baﬂlayan TUSAﬁ, her ﬂeyden önce Ürdün’le
aras›ndaki ba¤lar› daha da geliﬂtirmek için SOFEX’teydi.
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T129 Kore Cumhuriyeti’nde Arenaya Ç›k›yor
SOFEX s›ras›nda, T129’un da yar›ﬂt›¤›, Kore Cumhuriyeti’nin
helikopter al›m› ihalesindeki son duruma iliﬂkin sorular›m›za
da Bilgi’den yan›t alma f›rsat›m›z oldu. ‹halede, herhangi bir
teknoloji transferi olmadan, 36 adet helikopterin haz›r al›m›
amaçlan›yor.
‹halenin genel özelliklerine bak›ld›¤›nda, AH-64 Apache ile
Boeing, Tiger ile Eurocopter ve T129 ile TUSAﬁ’›n yar›ﬂt›¤›na
dikkat çeken Bilgi, T129’un Kore Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlar› için
en uygun çözüm oldu¤unu düﬂündüklerini de sözlerine ekledi.
T129’un ihaledeki en büyük rakibi olarak ise teknik özelliklerinin yan› s›ra ABD’nin yabanc› askeri sat›ﬂlar (Foreign Military
Sales / FMS) ve yabanc› askeri finans (Foreign Military Financing
/ FMF) kanallar› nedeniyle idari ve mali konularda da T129’u
zorlayan Apache öne ç›k›yor. FMS ve FMF sayesinde ABD, askeri ürünlerinin al›c›lar›na e¤itim ve lojisti¤i kapsayan tümleﬂik bir
çözümü ABD Silahl› Kuvvetleri garantisi ile sa¤layabildi¤i gibi
uygun ödeme planlar› da teklif edebiliyor.
Bu durumu dikkate alan Türkiye, Kore Cumhuriyeti’nin ihalesine, kendi FMS ve FMF kanallar›n› yaratabilecek bir ﬂekilde
yaklaﬂ›yor. T129’un seçilebilmesi için Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n çal›ﬂmalar›na
ek olarak D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Milli Savunma Bakanl›¤›, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ve SSM
www.milscint.com
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koordinasyonunda her türlü
giriﬂim yap›l›yor. ‹hale takvimi uyar›nca Ocak ay›nda teklife ça¤r› doküman›n› alan
TUSAﬁ, SOFEX’in gerçekleﬂtirildi¤i günlerde, resmi teklifini Kore makamlar›na vermiﬂ durumda. Bundan sonTUSAﬁ, Ürdün’ün AH-1F Cobra helikopterlerinin modernizasyonunda
raki süreçte ise Temmuz ay›
görev alarak, bu ülke ile iliﬂkilerini daha da geliﬂtirmek istiyor.
sonunda Kore Cumhuriyeti’nden 8 ila 10 kiﬂilik bir teknik ekibin Ankara’ya gelerek, nimleri karﬂ›lad›¤› belirtiliyor. Görev testlerinin Güney Afrika
TUSAﬁ tesislerinde 3 hafta kadar sürecek test ve de¤erlendir- Cumhuriyeti’nde gerçekleﬂtirilmesi ile ilgili sorumuzu da ceme çal›ﬂmalar› yapmas› planlan›yor. Bu aﬂama, ihaledeki üç vapland›ran Bilgi, proje takvimine göre testlerin yap›lmas› gerehelikopter aras›nda, ilk olarak T129 için gerçekleﬂtirilmiﬂ ola- ken zaman diliminde uygun iklim koﬂullar›n›n Türkiye’de buluncak. TUSAﬁ bu durumu bir avantaj olarak görüyor. Konu ile ilgi- mad›¤›n›, bu sebeple projedeki ortaklar› AgustaWestland’›n Güli olarak Bilgi, geçmiﬂte Türkiye’nin alaca¤› sistemler için yurt ney Afrika’daki test merkezini kulland›klar›n› bilgisini verdi.
d›ﬂ›ndaki tesislere benzer ziyaretleri kendilerinin gerçekleﬂtir- ATAK projesi kapsam›nda ‹talya’da 2010 y›l›n›n Mart ay›nda sert
di¤ini, bu ziyaretlerden edindikleri tecrübeleri Kore Cumhuriye- bir iniﬂ yaparak a¤›r hasara u¤rayan prototip helikopter P1 ile ilti heyetinin ziyaretine yans›tacaklar›n› da ekledi. Kore heyeti, gili de bilgi ald›¤›m›z TUSAﬁ yetkilileri, kazayla ilgili yay›nlanan
Türkiye’nin ard›ndan ABD’ye geçecek. ‹haleye kat›lan tüm heli- rapora göre; kazan›n kuyruk rotorundan kaynakland›¤›n› söylekopterler incelendikten sonra bir k›sa liste oluﬂturulacak ve diler. Mevcut ATAK konfigürasyonunun P1’den önemli farkl›l›kmuhtemelen 2012 y›l› sonu ya da 2013 y›l› baﬂ›nda nihai karar lar içerdi¤ini vurgulayan yetkililer, bu kazan›n ATAK için bir referans olamayaca¤›n›; kazadan ba¤›ms›z olarak, projenin en
verilecek.
‹hale sürecinde Türkiye’nin T129’un teknik yeterlili¤inin yan› s›- baﬂ›nda yap›lan planlamalar do¤rultusunda, prototip helikopra vurgu yapt›¤› bir di¤er konu da Kore Cumhuriyeti ile Türkiye terler de dahil olmak üzere tamamen farkl› bir kuyruk rotoru
aras›ndaki ticaret aç›¤›. Konunun, Cumhurbaﬂkan› ve Baﬂbakan kullan›ld›¤›n›n alt›n› çizdiler.
taraf›ndan da Koreli mevkidaﬂlar›na iletildi¤i biliniyor.
‹lk uluslararas› ihale tecrübesini Kore Cumhuriyeti’nde yaﬂa- TUSAﬁ ANKA’da Sona Yak›n
yan T129, TUSAﬁ’›n uluslararas› savunma pazar›ndaki bilinir- TUSAﬁ’›n bir di¤er SOFEX gündem maddesi ANKA’ya iliﬂkin ise
li¤inin artmas›na katk›da bulundu¤u gibi, üzerinde sistemleri TUSAﬁ ‹HA Sistemleri Mühendislik Grup Müdürü Remzi
bulunan, baﬂta ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere di¤er Barlas’tan bilgi ald›k. Bugüne kadar 40’› aﬂk›n sortide 55 saate
Türk firmalar›n›n da ad›n› yüceltiyor.
yak›n uçuﬂ yapan ANKA ile seyrüsefer, otomatik pilot ve otomatik kalk›ﬂ ve iniﬂ uçuﬂlar› kapsam›nda, yaklaﬂ›k 30 tane otomatik kalk›ﬂ ve iniﬂ gerçekleﬂtirilmiﬂ. May›s ay›n›n sonlar›ndan itiATAK Teslimata Haz›rlan›yor
ATAK’›n Türkiye cephesinde ise çal›ﬂmalar yo¤un bir ﬂekilde baren ise sertifikasyona yönelik olarak yap›lacak otomatik kaldevam ediyor. Baﬂar›l› bir test sürecinden geçilen programda, k›ﬂ ve iniﬂ testlerinin gerçekleﬂtirilmesi planlan›yor. Bu testler“Erken Duhul” olarak adland›r›lan helikopterlerin ilkinin Tem- de, ANKA’n›n, 15 deniz mili h›zla esen yan rüzgârlarda güvenli
muz ay›nda teslim edilmesi bekleniyor. Testler konusundaki kalk›ﬂ ve iniﬂ yapabildi¤i gösterilecek.
geliﬂmeleri aktaran Bilgi, top ve roket test at›ﬂlar›n›n baﬂar› ile Barlas, ANKA’n›n faydal› yüklerinden ASELSAN üretimi
gerçekleﬂtirildi¤ini; Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yap›lan gö- ASELFLIR’in, ﬁubat ay›nda hava arac›na tak›ld›¤›n›, ASELFLIR’in
rev testlerinin de baﬂar›l› oldu¤unu anlatt›. Prototip helikop- tüm iﬂlevlerini henüz havada denemeseler de yer testlerini taterlerden P7 ile 34-35 santigrat derece s›cakl›klarda gerçek- mamlad›klar›n›, havada ise görüntü almay› baﬂard›klar›n› anlatt›.
leﬂtirilen bu testlerde de baﬂar›l› sonuçlar elde edilmiﬂ. Heli- ASELFLIR ile ilgili test süreci halen devam eden ANKA’n›n,
kopterin yer etkisi d›ﬂ›nda havada as›l› kalma (Hover Out of ASELFLIR taﬂ›yan Blok A modelinin kabul testlerinin Temmuz
Ground Effect / HOGE) ve yer etkisinde havada as›l› kalma ay›nda baﬂlamas›, bu testlerle eﬂ zamanl› olarak ya da testlerin
(Hover In Ground Effect / HIGE) performanslar›n›n da gereksi- hemen sonunda, 10 hava arac›n› içeren üretim sözleﬂmesinin
imzalanmas› bekleniyor.
TUSAﬁ’›n ziyaretçileri aras›nda,
Testlerde kullan›lan protoÜrdün Genelkurmay Baﬂkan›
tipler hakk›nda da bilgi veOrgeneral Meshal al-Zaban da
ren Barlas, testlerin yaklayer ald›.
ﬂ›k yüzde 95’ini 1 numaral›
ANKA prototipi ile gerçekleﬂtirdiklerini, 2 numaral›
prototipin geri kalan testlerde yer ald›¤›n› belirtti.
TUSAﬁ’›n Ankara Ak›nc›’da
yer alan tesislerine ANKA yer
kontrol istasyonu ve veri linkinin kurularak, son prototipin uçuﬂunun buradan yap›lmas› da planlar aras›nda.
www.savunmahaber.com
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ANKA Diyette

ANKA’n›n silahland›r›lmas› konusu da Barlas’la sohbetimizin
baﬂl›klar› aras›nda yer ald›. Silahland›rma konusunun, uça¤›n
hangardan ç›k›ﬂ›ndan beri konuﬂulan bir konu oldu¤unu belirten Barlas, bu konuda ne prototip ne de seri üretim aﬂamalar›na yönelik henüz resmi bir talep gelmedi¤ini ifade etti. Yine
de TUSAﬁ, tüm haz›rl›klar›n›, böyle bir talep gelmesi durumunda süratle cevap verebilecek ﬂekilde yap›yor. ANKA’y› geliﬂtiren ekip, uça¤›n kanat alt›na tak›labilecek yükler ve bunlar›n aviyonik mimari ile uyumu gibi konularda çal›ﬂmalar yürütüyor. TUSAﬁ, ABD’den Predator ve Reaper gibi silahl› ‹HA’laMSI Dergisi - Haziran 2012

MSI Dergisi
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Yurt d›ﬂ›nda yürütülen çeﬂitli
havac›l›k projelerinde oldu¤u
gibi, ANKA’da da prototiplerden edinilen tecrübeler ›ﬂ›¤›nda, çeﬂitli alanlarda, özellikle
hava arac›n›n hafifletilmesine
yönelik önemli tasar›m güncellemeleri yap›l›yor. Bu konuda da bilgisine baﬂvurdu¤umuz Barlas, iﬂin do¤as› gere¤i, ANKA’da da zaman içerisinde bir tak›m teknik problemlerin ç›kmas›n›n ve bunlar›n çözülmesinin normal karﬂ›lanmas› gerekti¤ini söyledi.
Bu de¤iﬂikliklere bir örnek vererek, motor so¤utma kanal›n›n büyütülmesi ihtiyac›n›n do¤du¤unu belirtti.
ANKA’n›n a¤›rl›¤›n› azaltma çabalar› ise Ocak baﬂ›ndan beri devam ediyor. Barlas, Mart ay›ndan bu yana uça¤›n 65 kg hafifledi¤ini ifade etti. Bu süreçte, baz› ekipmanlar›n yerlerini, baz› birleﬂenlerin ise tasar›mlar›n› de¤iﬂtirdiklerini, bu de¤iﬂiklikler sonucunda da kablaj tasar›m›n› ve teknik çizimleri güncellediklerini anlatt›. TUSAﬁ’›n, ANKA’y› yaklaﬂ›k 150 kg daha hafifletme
plan› bulunuyor. Bu hedef ise tasar›mda baz› ana de¤iﬂikliklerin
yap›lmas›n› da gerektiriyor. Barlas, uça¤› tasarlarken kulland›klar› yüklerin, uçuﬂ s›ras›nda karﬂ›laﬂt›klar› yüklerden daha
fazla oldu¤unu kaydederek, yapmay› planlad›klar› baﬂl›ca muhtemel de¤iﬂiklikleri; kanad›n 12 cm geriye çekilmesi, uça¤›n iskeleti ve iniﬂ tak›m› ile ilgili de¤iﬂiklikler ve kullan›lan kompozit
kumaﬂ›n de¤iﬂtirilmesi olarak s›ralad›. Yap›sal tasar›m de¤iﬂikli¤iyle elde edilen a¤›rl›k tasarrufu, gelecekte ANKA’ya ek faydal› yükler tak›labilmesinin de önünün açacak.
Barlas’tan, ANKA’n›n motorunda yaﬂanan geliﬂmelerle ilgili de
bilgi ald›k. Motorda, üç aﬂamada kapasite iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›l›yor. ‹lk aﬂamada, çift alternatör kullan›m› ile motorun
elektrik sa¤lama kapasitesi artt›r›ld›. ‹kinci aﬂamada, do¤rudan
diﬂli kutusundan sürülen daha büyük alternatör kullan›m› gündeme geldi. Üçüncü aﬂamada ise motorun turbosu büyütülüyor.
ﬁu andaki prototiplerde, ikinci aﬂama motorlar› kullan›l›yor. Bu
motorla ANKA, 20.000 feet (6096 m) irtifaya ç›kabiliyor. Kabul
testleri ve seri üretimde ise üçüncü aﬂama motorlar kullan›lacak. Bu süreçte yaﬂanabilecek riskleri azaltmak amac›yla paralelde TEI de motor üzerinde çal›ﬂ›yor. TEI, uzun soluklu olaca¤›
de¤erlendirilen bir çal›ﬂma kapsam›nda, s›f›rdan kendi diﬂli kutusunu, alternatörünü ve turbosunu yapmak üzere çal›ﬂmalara
baﬂlam›ﬂ. Seri üretim uçaklar›n›n baz›lar›nda, TEI üretimi motorlar›n kullan›lmas› da gündemde.

r›n al›m› gündemde olsa bile Türkiye’nin bu konudaki ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabileceklerinden emin.
Söz di¤er ‹HA’lardan aç›lm›ﬂken, konuyu, TUSAﬁ’›n da içinde
yer alma niyeti gösterdi¤i, hatta IDEF 2011 s›ras›nda EADS ile
bir mutabakat muht›ras›n›n imzaland›¤›, fakat daha sonra
EADS taraf›ndan iptal edilen Talarion projesine getirdik. Barlas, Talarion’un çekici yönünün, maliyetin paylaﬂ›ld›¤›, çok
uluslu bir proje niteli¤i taﬂ›mas› oldu¤unu ifade etti. Maliyet
konusu bir tarafa b›rak›ld›¤›nda, kabiliyet olarak TUSAﬁ’›n Talarion benzeri bir hava arac›n› geliﬂtirebilecek bilgi ve tecrübeye ulaﬂt›¤›n› vurgulayan Barlas, böyle bir durumda yapmalar› gerekecek ek çal›ﬂmalar›, turbofan motor entegrasyonu,
yüksek irtifa için kalifiye sistem birleﬂenlerinin bulunarak kullan›lmas› ve uça¤›n içinin iklimsel ﬂartland›r›lmas›n›n yap›lmas› olarak s›ralad›. TUSAﬁ’›n bu konuda üzerinde durdu¤u
noktalardan birisi de HALE (High Altitude Long Endurance /
Yüksek ‹rtifa Uzun Görev Süresi) ve MALE+ (Medium Altitude
Long Endurance / Orta ‹rtifa Uzun Görev Süresi) kavramlar›.
Global Hawk gibi HALE s›n›f› ‹HA’lar, ulaﬂ›lmas› gereken hedefler gibi gözükse de TUSAﬁ, pek çok ülkenin ihtiyaçlar›n›,
MALE s›n›f› ‹HA’larla HALE s›n›f› ‹HA’lar aras›nda performansa sahip MALE+ ile karﬂ›layabilece¤ini düﬂünüyor.

ANKA’n›n ‹kinci Faydal› Yükü de Yolda
ASELFLIR’in yan› s›ra ANKA’n›n bir di¤er faydal› yükü olan ve
yine ASELSAN liderli¤inde geliﬂtirilen sentetik aç›kl›kl› radar
(SAR) ile ilgili geliﬂmeleri de TUSAﬁ yetkililerine sorma f›rsat›m›z oldu. Bu radar›n uçuﬂlu testleri, TUSAﬁ’›n S-2 test uça¤›nda gerçekleﬂtiriliyor. Barlas, radar›n S-2 uça¤› ile bugüne
kadar yaklaﬂ›k 25 sorti yapt›¤›, 2013 y›l›nda ANKA’ya tak›lacak
prototipin teslim edilmesinin öngörüldü¤ü bilgilerini iletti. Radar, önce ANKA’n›n sistem entegrasyon laboratuvar›nda denenecek, daha sonra ise 2014 y›l›nda ANKA’n›n B sürümüne
entegre edilecek. TUSAﬁ, özellikle Türk Silahl› Kuvvetlerinin
kullan›m›na sunulan platformlar›n, taﬂ›d›¤› tüm sistemlerle
milli olmas›n›n öneminin fark›nda olmakla birlikte, bir platform üreticisi olarak, Türkiye’nin d›ﬂar›dan ald›¤› platformlara
milli sistemlerini entegre etmeyi istemesi gibi, yurt d›ﬂ› müﬂterilerinin de kendi faydal› yüklerini kullanmay› tercih etmesini ihtimaller aras›nda bulunduruyor. ANKA için bir FLIR, bir de
SAR entegrasyonu tecrübesi yaﬂayacak olan TUSAﬁ, ileride
baﬂka faydal› yükleri, art›k rutin mühendislik çal›ﬂmalar› kapsam›nda ANKA’ya entegre edebilece¤ini öngörüyor.
www.milscint.com

Söz ANKA’n›n ihracat potansiyelinden aç›ld›¤›nda, konu hakk›nda bilgi veren TUSAﬁ Pazar Geliﬂtirme ﬁefi ‹smail Hakk›
Ateﬂ, Dünya’n›n her yerinde, Kuzey Amerika ve Güneydo¤u Asya da dahil olmak üzere, çeﬂitli ülkelerle pazarlama kampanyalar› yürüttüklerini söyledi. ANKA’n›n gördü¤ü ilgiyi daha iyi
anlatabilmek için, bazen haftada 3 ülkeyle görüﬂtüklerini belirten Ateﬂ, bu süreçte Milli Savunma Bakanl›¤›ndan gerekli
izinlerin al›nd›¤›n› da özellikle vurgulad›.
Ürdün’ün ANKA’ya olan ilgisini sordu¤umuzda ise TUSAﬁ yetkilileri, Ürdün’ün ‹HA kullan›m› ile ilgili doktrin geliﬂtirmeye
çal›ﬂt›¤›n›, bu aﬂamada taktik s›n›f› hava araçlar› ile ilgilendiklerini, Ürdün Hava Kuvvetlerinin 12 adet Schiebel S-100 helikopter ‹HA kulland›¤›n›, yak›n vadede ANKA s›n›f›nda bir ‹HA
ile ilgilenmediklerini belirttiler. Yine de TUSAﬁ, orta ve uzun
vadede Ürdün ile yak›n iﬂ iliﬂkilerini ANKA ile de geniﬂletmeyi,
pazarlama faaliyetlerinin program›na alm›ﬂ durumda. SOFEX
s›ras›nda ‹HA’larla ilgili yap›lan, Ürdün Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerinin kat›ld›¤› bir brifinge de davet edilen TUSAﬁ,
yetkililere ‹HA çözümleri ile ilgili bilgiler aktard›.

R‹HA’ya Bir Ürün Ciddiyeti ile Yaklaﬂ›yoruz
TUSAﬁ’›n gündemindeki bir baﬂka ‹HA projesi ise kamuoyunda “Sivrisinek” olarak da bilinen Rotorlu ‹HA (R‹HA). Barlas,
gerek gemiye inebilecek gerekse kolluk kuvvetleri taraf›ndan
kullan›labilecek döner kanatl› bir ‹HA ihtiyac›n›n konuﬂulmaya
baﬂlanmas›n›n, kendilerini bu alanda bir teknoloji gösterimi
yapmaya sevk etti¤ini belirtti. TUSAﬁ’ta ‹HA projelerini ayn›
çat› alt›nda toplayan yeni organizasyonun hayata geçmesi ile
geçen sene R‹HA’y› ele almaya baﬂlad›klar›n›, ANKA’dan elde

ettikleri tecrübeleri kullanarak h›zl› bir geliﬂtirme süreci yaﬂad›klar›n› anlatan Barlas, bu noktada, ANKA geliﬂtirme çal›ﬂmalar› s›ras›nda TUSAﬁ’›n kazand›¤› yaz›l›m geliﬂtirme yeteneklerine özel bir vurgu yapt›. Geliﬂtirdikleri yaz›l›mlar› di¤er
projelerde yeniden kullanabildiklerini ve h›zl› bir ﬂekilde uyarlayabildiklerini anlatan Barlas, ﬁimﬂek hedef uça¤› projesinde
de bu yetenekleri kulland›klar›n› ifade etti.
TUSAﬁ’›n R‹HA ile ilgili k›sa vadeli hedefi, Temmuz ay›na kadar küçük bir elektrikli helikopterde, otomatik iniﬂ kalk›ﬂ da
dahil olmak üzere geliﬂtirdikleri sistemleri göstermek, bunun
akabinde ise bu sistemleri, yaklaﬂ›k 300 kg a¤›rl›¤›nda olan
R‹HA’ya uyarlamak. Bu aﬂamada TUSAﬁ, çal›ﬂmalar›n›n gösterim niteli¤inin ötesinde, ürünleﬂmeye aday çal›ﬂmalar oldu¤unu de¤erlendiriyor. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin kullan›m›na yönelik 300 kg ve gemi uygulamalar›na yönelik 1 ton
s›n›f›nda iki döner kanatl› ‹HA’dan oluﬂan bir ürün ailesinin geliﬂtirilmesi öngörülüyor.

TUSAﬁ Gelece¤e Bak›yor
YARASA projesinde BLACK HAWK, ARI projesinde T-38 ve
ERC‹YES projesinde C-130 modernizasyonu gerçekleﬂtiren
TUSAﬁ, ‹smail Hakk› Ateﬂ’in de iﬂaret etti¤i gibi, art›k modernizasyon çal›ﬂmalar›na platform bazl› de¤il, yaz›l›m ve sistem bütünü olarak bak›yor. Bu kapsamda, herhangi bir platforma, sahip
oldu¤u yaz›l›m ve sistem yeteneklerini uyarlayarak, ilgili platformu yüksek bir tekrarlanmayan mühendislik maliyeti olmadan
modern kabiliyetlerle donatabilece¤ini öngören TUSAﬁ, baﬂta
Ürdün’ün AH-1F Cobra helikopterleri olmak üzere, her türlü
platform modernizasyonunda daha çok söz sahibi olmaya haz›r.
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Ürdün, Misafirlerini
Özgün Ürünleri ve
Çal›ﬂmalar› ile A¤›rlad›
OFEX’in ev sahibi Ürdün, fuarda sadece izleyici ve al›c› koltuklar›nda
oturmad›. Kendi yeteneklerini de sergileyen Ürdün,
KADDB (The King Abdullah
II Design and Development
Bureau / Kral Abdullah II
Tasar›m ve Geliﬂtirme Bürosu), KIG (King Abdullah II
Investment Group / Kral
Abdullah II Yat›r›m Grubu)
ve JLVM (Jordan Light
Vehicle Manufacturing / Ürdün Hafif Araç Üretim Kuruluﬂu) firmalar› üzerinden,
özgün ürünlerini tan›tt›. Çal›ﬂmalar›n›, tarihsel s›rada,
sergi alan›n›n duvar›nda bir
hikâye kurgusunda anlatan
KADDB, çok amaçl› araçlar›n›, insans›z kara arac›n›,
insans›z hava araçlar›n› ve
uzaktan kumandal› silah istasyonlar›n› ziyaretçilerinin
be¤enisine sundu. Ayr›ca,
Ürdün’de bulunan üniversi-
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Al JAWAD MKIII prototipi

CPMIEC Türkiye ile
‹ﬂ Birli¤ine Haz›r
OFEX’e en yo¤un kat›l›m gerçekleﬂtiren ülkelerden birisi de
Çin Halk Cumhuriyeti oldu. CPMIEC (China National
Precision Machinery Import & Export Corporation / Çin Ulusal
Hassas Makine ‹thalat ve ‹hracat ﬁirketi), fuarda, di¤er sistemlerinin yan› s›ra Türkiye’nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze
Savunma Sistemi projesi için teklif verdi¤i sistemlerin maketlerini de sergiledi. Fuar s›ras›nda proje hakk›nda konuﬂma f›rsat›
buldu¤umuz ﬂirketin Baﬂkan Yard›mc›s› Li Peining, Türkiye’de
aç›lan ihale kapsam›nda teknik ekiplerin halen karﬂ›l›kl› olarak
çal›ﬂmaya devam etti¤ini, Türkiye’nin ihaledeki isteklerinin tamam›n› karﬂ›layacak bir teklif sunduklar›n› ve sonuçtan ümitli
olduklar›n› belirtti. Konuya sadece bir proje olarak bakmad›klar›n› vurgulayan Peining, hükümetler aras›ndaki iﬂ birli¤inin ve
özellikle iki ülke Hava Kuvvetleri aras›ndaki mevcut iﬂ birli¤i ve
dostlu¤un her ﬂeyden önemli oldu¤unu belirtti. Peining, Çin
Halk Cumhuriyeti’nin devlet olarak tam deste¤i ile projede
CPMIEC’in arkas›nda oldu¤unu, birlikte çal›ﬂmaya kendilerini
tam anlam›yla haz›r olarak hissettiklerini de sözlerine ekledi.
Peining, ihalenin sonucundan ba¤›ms›z olarak, projede görev
alacak Türk firmalar›n›n ﬂartnamedeki sorumluluklar›n› yerine
getirebilmeleri için onlara her türlü destek ve yard›m› verme
konusunda kararl›l›klar›n› da ifade etti. CPMIEC, ihale kapsam›nda ROKETSAN ve ASELSAN ile uzun süredir sürdürdü¤ü iﬂ
birli¤ini, di¤er alanlara da taﬂ›mak istiyor. CPMIEC’in Türkiye’ye
önerdi¤i FD-2000 (HQ-9) uzun menzilli hava ve füze savunma
sisteminin bir bataryas›, 1 adet arama radar›, bir adet takip radar›, bir adet komuta kontrol merkezi ve her biri 4’er füze taﬂ›yan 6 adet ateﬂleme biriminden oluﬂuyor. Sistem, insanl› ve
insans›z hava araçlar›n›n yan› s›ra seyir füzesi, ak›ll› mühimmatl ve taktik balistik füzelere karﬂ› da etkili bir ﬂekilde kullan›labiliyor.
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telerde okuyan ö¤rencilerle
yürüttü¤ü 5 adet projeyi de
sergiledi. KIG stand› ise Ürdün’ün otomotiv ve endüstri
kümelenmesinin sergi alan› ile baﬂlad›. Burada JLVM
taraf›ndan Al JAWAD MKIII
prototipi ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Tam teçhizatl›
10 personel taﬂ›yabilen
araç, geliﬂtirilmiﬂ ergonomisi, araçtan d›ﬂar›ya ateﬂ
aç›lmas›n› kolaylaﬂt›ran
mekanizmalar› ve geliﬂtirilmiﬂ manevra yetenekleri ile
dikkat çekti.
Ürünlerini sergileyen di¤er Ürdün kuruluﬂlar›,
elektrik ve kablaj konular›nda çal›ﬂan CLS Jordan,
koruma hizmeti sa¤layan
Destek Kümelenmesi, Silah ve Mühimmat Kümelenmesi, Havac›l›k Hizmetleri ve Askeri Birlik Ürünlerine Yönelik Kümelenme
oldu.

üksek performansl› taﬂ›ma kutusu ve denizcilik uygulamalar›na yönelik
geliﬂmiﬂ ›ﬂ›kland›rma sistemleri konular›nda küresel lider konumunda
olan Peli Products, SOFEX’te geniﬂ ürün yelpazesini sergiledi. Türk firmalar›
ile ayn› salonda stand› bulunan firma, fuar boyunca ziyaretçi ak›n›na u¤rad›,
hatta sat›ﬂlar da gerçekleﬂtirdi. Firman›n sergiledi¤i ürünler aras›nda, çeﬂitli
boyutlardaki taﬂ›ma çantalar›n›n yan› s›ra biliﬂim sistemlerine yönelik
Peli-Hardigg serisi raf tipi kutular ve M4 ve M16 tüfekleriyle uyumlu taﬂ›ma
kutular› da yer ald›. Peli Products taﬂ›ma kutular›, nakliye uygulamalar›na
yönelik olarak üst üste konulabilme özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ayd›nlatma
ürünleri kapsam›nda ise Peli Products, el fenerlerinden, kamyon ya da jeneratör gibi enerji kaynaklar› gerektirmeden saatlerce
alan ayd›nlatmas› yapabilen LED tabanl› çözümlerine kadar uzanan ürün çeﬂitlerini ziyaretçilerin ilgisine sundu. Firma, yeni
ürünlerini de içeren daha geniﬂ bir sergi ile Haziran ay›nda Paris’te gerçekleﬂtirilecek Eurosatory fuar›na da kat›lacak.
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SOFEX 2012 ÖZEL

‹ngiliz Firmalar›, ADS
Liderli¤inde SOFEX’teydi
ngiltere’nin havac›l›k, savunma, güvenlik ve uzay endüstrilerinin ticaretinden sorumlu organizasyonu ADS’nin koordinasyonunda toplam 13 ‹ngiliz firmas›, fuar alan›ndaki ‹ngiliz
Pavyonu’nda ürün ve hizmetlerini sergiledi. Bunlardan
Cobham TCS Ltd, ad› aç›klanmayan bir bölge ülkesi ile imzalad›¤› 21 milyon dolar tutar›ndaki sözleﬂme kapsam›nda teslim etti¤i araç içi haberleﬂme sistemini ve bu sistemle entegre Eagle yak›n muharebe telsiz çözümünü tan›tt›. Araç içindeki personelin, araç çevresindeki
askerlerle haberleﬂmesini sa¤layan sistem, Cobham’›n bu alandaki ürün gelene¤inin son neslini
içeriyor. Goodrich ISR Systems ise
TEPROM say›sal arazi izleme sistemini ziyaretçilerin ilgisine sundu. Uçakta bulunan radar altimetre ve ataletsel seyrüsefer sistemlerinden ald›¤› verileri, say›sal arazi veritaban› ile birleﬂtiren ve kullan›c›lara, özellikle GPS bilgisi al›namayan durumlarda hassas seyrüsefer ve durum fark›ndal›¤› sa¤layan sistem, yaz›l›m
tabanl› olmas› sayesinde, çeﬂitli hava araçlar›na entegre edilebiliyor. Sistem, 14 ülkede, 5000’in üzerinde uçakta kullan›l›yor. Sistemi kullanan uçaklar aras›nda Boeing C-17,
Lockheed Martin C-130 ve Airbus Military A400M nakliye

©

Goodrich

‹

uçaklar›, BAE Systems Hawk, Eurofighter Typhoon, Dassault
Mirage, Fairchild Republic A-10 ve Lockheed Martin F-16
uçaklar› bulunuyor.
‹ngiliz bot üreticisi Magnum da ADS koordinasyonu alt›nda
SOFEX’e kat›ld›. Özel harekat birlikleri için geliﬂtirdi¤i ürünleri de sergileyen Magnum’un stand›nda, deniz piyadelerine
özel geliﬂtirilmiﬂ Spider Marine ve halatla birlik indirme uygulamalar›na özel Spider 8.1 ürünleri de yer ald›.
Bir di¤er ‹ngiliz firmas› Prometheus Medical Ltd. ise hastane
öncesi sa¤l›k ürünlerini sergiledi. Russell Boyun Kaplamas›
ürününü ve kalça ateli ürününü tan›tan firma, muharebe alan›nda yap›lacak t›bbi müdahalelerle ilgili son teknolojiyi ziyaretçilerinin dikkatine sundu. ADS koordinasyonunda ‹ngiliz
Pavyonu’nda yer alan SELEX Elsag Ltd de radyo frekans› tabanl› ürünlerini tan›tt›. Radyo frekans›nda yay›nlarla tetiklenen el yap›m› patlay›c›lara karﬂ› Guardian “elektronik z›rh”
ürününü ve kriptolu modellerin de yer ald›¤›, tek er telsizinden
araç telsizine kadar de¤iﬂik telsizleri sergileyen SELEX Elsag
Ltd, bölgenin nabz›n› tutma f›rsat› buldu.
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Eurocopter Bölgeyle
Güçlü Ba¤lar›n› Vurgulad›

rta Do¤u’da farkl› modellerde 650’den fazla helikopteri uçmakta olan
Eurocopter, SOFEX’te geniﬂ ürün yelpazesini öne ç›kartt›. Bölgedeki Eurocopter
helikopterlerinin yüzde 80’inden fazlas› askeri amaçlarla; muharebe, nakliye, arama kurtarma, terörizmle mücadele, özel kuvvetler ve e¤itim görevlerinde kullan›l›yor. Ürdün Hava Kuvvetleri envanterindeki bir EC635 ve bir AS350 B3 helikopterinin sergilendi¤i fuara Eurocopter, AS565 Panther ile AS550 Fennec modellerinin
ölçekli modellerini getirdi. Eurocopter’in h›z, manevra kabiliyeti, havada kalma süresi ve menzili ile çeﬂitli görevleri yerine getirme esnekli¤ini vurgulad›¤› AS565
Panther, halen Birleﬂik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan taraf›ndan da
kullan›l›yor. AS550 Fennec modeliyle ise Eurocopter, yüksek s›cakl›k ve yüksek irtifada yüksek performans› öne ç›kartt›. Bu model de bölgede BAE ve Umman taraf›ndan kullan›l›yor. Ürdün ile 30 y›l› aﬂan bir iﬂ birli¤i geçmiﬂine sahip olan
Eurocopter, halen AS332 Super Puma, EC635, AS350 ve BO105 modelleri ile Ürdün’ün çeﬂitli kurumlar›na hizmet veriyor. Fuar s›ras›nda bu iﬂ birli¤ini geliﬂtirecek
ad›mlar atan firma, bölgede yeni iﬂ f›rsatlar› ile ilgili de görüﬂmelerde bulundu.
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Aero Sekur, Ürdün Kara
Kuvvetlerinin ‹lgisini Çekti
avac›l›k ve savunma sektörlerine
yönelik geliﬂmiﬂ elastik malzemeler üzerinde çal›ﬂmak amac›yla
1993 y›l›nda kurulan bir ‹talyan firmas› olan Aero Sekur, ‹talyan Kara
Kuvvetleri için yürütülen Soldato
Futuro (Gelece¤in Askeri) projesi
kapsam›nda üretti¤i giyim ve kuﬂam
ürünleri ile SOFEX’e kat›ld›. Bu kapsamda firma, kamuflaj, balistik koruma yele¤i, KBRN giysisi ve maskesi
ile radar ve k›z›lötesi görünmezli¤i
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destekleyen panço ürünlerini fuarda
sergiledi. SOFEX’e kat›l›m hedefleri
aras›nda Ürdün pazar›na girebilmek
de yer alan Aero Sekur, fuarda Ürdün
Silahl› Kuvvetleri ve KADDB temsilcilerinin yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂt›. Ürdün Prensi Faysal’›n Aero Sekur
stand›n› ziyareti ise bu ilgiyi do¤rulayan bir geliﬂme oldu. Fuardan memnun ayr›lan Aero Sekur, Ürdün’e,
ürünlerini tan›tan bir çal›ﬂtay düzenlemek üzere dönmeyi planl›yor.

SOFEX 2012 ÖZEL
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na ve sportif kullan›ma da
yüksek performansl›, standart ve özel mühimmatlar
geliﬂtiren firma, ayn› zamanda piroteknik ürünler
ve endüstriyel parçalar
da üretiyor. RUAG, özellikle a¤›r metal içermeyen SINTOX kapsül teknolojisi ile öne ç›k›yor.
Fuar s›ras›nda RUAG,
özellikle 5,56x45 LF
HC+SX ad› verilen,
çelik çekirdekli delici içeren mühimmat›n›n üzerinde

durdu. Bu mühimmat ayn›
zamanda, performans› s›cakl›¤a ba¤›ml› olmayan
türde barut kullan›yor. Böylece hem so¤uk hem de s›cak havada ayn› isabet performans› sa¤lan›yor. Firman›n tan›tt›¤› bir di¤er
ürün ise mevcut silahlar›n›
de¤iﬂtirmeden askerlerinin
etkinli¤ini artt›rmak isteyen
silahl› kuvvetlere yönelik
olan 5,56x45 kurﬂun içermeyen sert çekirdekli mermiydi. Yüksek delme performans›na sahip mermi,
firman›n SINTOX kapsül
teknolojisini de kullan›yor.
Firma bu özel mühimmatlar d›ﬂ›nda, standart NATO
mühimmatlar›n› da sergiledi. RUAG Baﬂkan Yard›mc›s›
Ronald Cosman, SOFEX ile
ilgili yapt›¤› de¤erlendirmede, bölgede iﬂ birli¤i
yapabilecekleri yerel ortaklarla iliﬂki kurup, onlarla özel ihtiyaçlar› üzerinde çal›ﬂma f›rsat›n›n
önemli oldu¤unu belirtti
ve
gelecek
SOFEX’e de mutlaka kat›lacaklar›n›n
alt›n› çizdi.
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vrupa’da küçük kalibreli mühimmat konusunda lider konumda bulunan
RUAG Ammotec, SOFEX’e
bölgedeki fark›ndal›¤›n›
artt›rmak amac›yla geldi.
Savunma ve güvenlik pazarlar›n›n yan› s›ra av alan›-
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RUAG, Bölgede Daha
Çok Tan›nmak ‹stiyor

Shoghi, Orta Do¤u
Pazar›na Aç›l›yor
OFEX’in ilgi çeken firmalar›ndan olan ve savunma ve kamu
güvenli¤i alanlar›nda çal›ﬂan Hintli Shoghi Communications,
ilk defa kat›ld›¤› fuarda, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika’dan gelen
ziyaretçilerine yeteneklerini sergiledi. Fuar s›ras›nda görüﬂtü¤ümüz Shoghi Baﬂkan Yard›mc›s› Rajeev Gupta, SOFEX’te iki
ürünlerini öne ç›kartt›klar›n› belirtti. Bunlardan “Thuraya ‹zleme Sistemi”, dünyada 140’tan fazla ülkeyi kapsama alan›na
alan Thuraya Uydu Telefon ﬁebekesi’nin ses ve k›sa mesaj trafi¤ini pasif olarak izleyebiliyor. ‹zlenen telefon konuﬂmalar›n›
kaydedebilen ve kullan›c›s›n›n bu konuﬂmalar› tekrar dinlemesine olanak sa¤layan sistem, ayn› zamanda aramada kullan›lan telefonun koordinatlar›n› da tespit edebiliyor. Sistem,
mobil uygulamalar için, çevre koﬂullar›na karﬂ› güçlendirilmiﬂ
çantas›nda taﬂ›nabiliyor. Shoghi taraf›ndan sergilenen ikinci
sistem ise “Uydu ‹zleme Sistemi” oldu. C ya da Ku bantlar›nda
iﬂleyen iki yönlü bir uydu haberleﬂmesini, tek bir endüstriyel
bilgisayar, PCI uydu link kart› ve DSP kart› kullanarak izleyebilen sistem, IP tabanl› haberleﬂmeyi de kay›t alt›na alabiliyor.
Sistemin farkl› konfigürasyondaki bir baﬂka sürümü ise kapsama alan›ndaki tüm GSM haberleﬂmesini izleyebiliyor. Bu
ürünlerinin yan› s›ra Shoghi, uydu görüntülerinin iﬂlenmesi ve
aviyonik sistemlerle ilgili yeteneklerini de fuarda gözler önüne serdi. Stand›nda Thuraya ‹zleme Sistemi ve Uydu ‹zleme
Sistemi’nin gösterimlerini yapan Shoghi, hem ziyaretçilerin
hem de delegasyonlar›n ilgisini çekti. Çeﬂitli delegasyonlarla
fuar süresince toplant›lar yapan firma, iﬂ birli¤ine yönelik görüﬂmelerde de bulundu. Rajeev Gupta, fuar s›ras›nda distribütörlük anlaﬂmas› için kendilerini ziyaret edenler oldu¤unu da
belirtti. Shoghi, oldukça memnun ayr›ld›¤› fuara, daha büyük
bir kat›l›mla, 2014’te tekrar dönmeyi hedefliyor.
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Lockheed Martin, SMSS ile Askerin Yükünü Hafifletecek
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ockheed Martin, SOFEX’te, SMSS (Squad Mission Support System / Manga Görev Destek
Sistemi) ad› verilen insans›z kara arac›n› sergiledi. Otonom olarak yol alabilen, yük
taﬂ›yabilen ve cephede duyulacak ihtiyaçlara yönelik olarak elektrik üretebilen SMSS, özel
kuvvetlere ve lojistik zincirin kurulmas›ndan önce, harekât bölgesinde gerçekleﬂtirilen
erken dönem operasyonlar s›ras›nda birliklere destek vermek üzere geliﬂtirildi. ABD
taraf›ndan 2011 y›l›nda al›nan bir kararla Afganistan’da konuﬂland›r›lan SMSS hakk›nda,
fuar s›ras›nda bir araya geldi¤imiz, Lockheed Martin Uluslararas› ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü
Steven Hamel ile görüﬂtük. Öncelikle SMSS’nin Afganistan maceras›n› sordu¤umuz Hamel,
Lockheed Martin’in arac›n performans›ndan çok memnun oldu¤unu, müﬂterinin yorumlar›n›n ise Haziran ay›nda tamamlanmas› öngörülen de¤erlendirme çal›ﬂmas› sonras›nda al›nabilece¤ini söyledi. Hamel’e, SMSS gibi
bir arac›n Türkiye’de kullan›m› konusunda da sorular yönelttik. Hamel, arac›n karmaﬂ›k otonom yeteneklerinin, güvenilirli¤inin ve çoklu
görev kabiliyetinin geniﬂ bir müﬂteri kitlesine hitap etti¤ini; araca ABD d›ﬂ›nda da ilgi oldu¤unu; fakat Türkiye’nin böyle bir araca ihtiyaç
duyup duymad›¤› ile ilgili bir bilgilerinin olmad›¤›n› anlatt›. Hamel, ABD Kara Kuvvetleri ile iﬂ birli¤i içinde yürüttükleri çal›ﬂmalar›n benzerini uluslararas› müﬂterileriyle de gerçekleﬂtirerek onlara SMSS’nin, askerlerin görevlerini daha etkin ve daha güvenli bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirmelerine nas›l yard›m etti¤ini göstermeye istekli olduklar›n› da vurgulad›. Arac›n Türkiye’de kullan›m› kapsam›nda,
Güneydo¤u Anadolu benzeri arazi koﬂullar›nda SMSS’nin performans›n› sordu¤umuzda ise Hamel, arac›n, ABD’de ve ABD d›ﬂ›nda, kal›n
bitki örtüsünden çöl ﬂartlar›na kadar farkl› ortamlarda kendini ispat etti¤ini ifade etti. Hamel ayr›ca, arac›n ABD’deki testlerinin Nevada
çöllerinde gerçekleﬂtirildi¤ini; Afganistan’daki kullan›m›n›n ise kayal›k bölgelere örnek olarak gösterilebilece¤ini kaydetti.
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Haz›rlayan: Dr. K. Burak CODUR
b.codur@savunmahaber.com
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er ay geniﬂ bir araﬂt›rma konusu yelpazesinde çeﬂitli
projeler baﬂlatan DARPA, May›s ay›nda keﬂif, gözetleme
ve tespit konusuna a¤›rl›k verdi.
DARPA cephesinden ilk proje haberi, 1 May›s’ta, Video
Sentetik Aç›kl›kla Radar (ViSAR) projesi ile geldi. Hava
araçlar›nda kullan›lan elektro-optik sistemlerin özellikle
bulutlu havalarda görev yapamamas› sorununa çözüm
arayan DARPA, bu sistemlerle ayn› performans› sa¤layan
fakat radar frekans›nda çal›ﬂan alg›lay›c›lar geliﬂtirmek
istiyor. EHF (Extremely High Frequency / Çok Yüksek
Frekans) band›nda yay›n yapacak ve bulutlu havalardan
etkilenmeyecek bu alg›lay›c›lar›n, 231,5 GHz ila 235 Ghz
aral›¤›nda bir frekansta çal›ﬂmas›, 0,2 m çözünürlü¤e
sahip olmas› ve 100 metrelik bir daire içinde yer alan
hedef bölgesinin görüntüsünü saniyede 5 kereden fazla
tazelemesi bekleniyor. Elektro-optik alg›lay›c›lar gibi
stabilize ve yönlendirilebilir bir kaideye konulmas› istenen
sistemin, bir adet göndermeç, üç adet yatay almaç ve
bunlardan farkl› yükseklikte yer alacak bir adet ek almaçtan
oluﬂmas› talep ediliyor.
‹kinci proje ise 9 May›s’ta ilan edilen Space Enabled Effects
for Military Engagements (Askeri Operasyonlar ‹çin Uzay
Destekli Etkiler / SeeMe) projesi oldu. ‹htiyaç duyuldu¤unda,
k›sa sürede f›rlat›lacak ve en küçük askeri birliklere bile
görüntü sa¤layabilecek, uydu tabanl› bir görüntüleme
yetene¤ini konu alan SeeME program›, 45 milyon dolarl›k
bir bütçe kapsam›nda, birden fazla yüklenicinin sistem
geliﬂtirmesini öngörüyor. DARPA, askeri birliklerin,
görev alanlar›na 3-6 ay aras›nda bir zaman diliminde
konuﬂland›r›lmas› mümkünken, günümüz uydular›n›n
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DARPA May›s Ay›nda Keﬂif,
Gözetleme ve Tespit
Uygulamalar›na Vurgu Yapt›
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K›rm›z› bölge hava araçlar›n›n,
yeﬂil bölge ise uydunun
kapsama alan›n› gösteriyor.

üretilmesinin 12-24 ayl›k bir süre ald›¤›na dikkat çekerek,
konuﬂland›r›lan askeri birliklerin keﬂif ve gözetleme
ihtiyaçlar›n› giderecek bir uydu teknolojisi edinmeyi
hedefliyor. Elde edilen görüntülerin kullan›c›lar›,
karargâhlarda bulunan profesyonel görüntü analistleri
yerine, cephede görev yapan askerler olaca¤› için, bu
uydular›n k›sa zamanda f›rlat›lmalar›, ayn› noktadan geçiﬂ
sürelerinin k›sa olmas› ve maliyet etkin olmalar› gerekiyor.
Bu kapsamda DARPA, f›rlatma dahil görev baﬂ›na 500.000
dolar maliyete sahip, di¤er uydulara göre daha düﬂük
irtifada yörüngeye oturan, ayn› noktadan geçiﬂ zaman›
90 dakikadan az, 45 günden fazla görev yapabilecek uydular
istiyor. SeeME program›n›n örnek senaryosu; 90 günde
24 adet uydunun üretilerek teslim edilmesini, bu uydular›n
ticari teslim yöntemleri ile 3 ayr› uluslararas› havaalan›na
gönderilmesini, uydular›n 24 ayr› f›rlat›c›ya yerleﬂtirilebilmesini
ve uydular›n yörüngede bir tak›m olarak çal›ﬂabilmesini
içeriyor. (Kaynak: DARPA)
www.milscint.com

Hipersonik Uçuﬂ Çal›ﬂmalar›nda
Yeni Cephe: Bilgisayarlar
esin 7 ila 15 kat›
h›za ulaﬂmay›
hedefleyen hipersonik
uçuﬂ çal›ﬂmalar›, bilim
dünyas› için hala çeﬂitli
bilinmezleri içeriyor.
Hipersonik uçuﬂ, uça¤a
yap›sal olarak önemli
yükler getirirken,
kullan›lacak motorlardaki
fiziksel olgular da büyük
ölçüde karmaﬂ›kl›k
içeriyor. Al›ﬂ›k oldu¤umuz
uçuﬂ ﬂartlar›n›, rüzgâr
tüneli gibi test araçlar›
ile yarat›p uçak ve
helikopter tasar›mlar›n›
deneyebiliyoruz.
Fakat hipersonik uçuﬂun
yerde denenebilece¤i
test ortamlar› henüz
bulunmuyor. Yap›lan
uçuﬂ testleri de hem
say› olarak yetersiz
hem de son zamanlarda
yap›lan üç denemenin
ikisinin baﬂar›s›zl›kla
sonuçlanmas›n›n da
gösterdi¤i gibi baﬂar›
yüzdeleri pek yüksek de¤il.
Hipersonik uçuﬂ ile ilgili
çal›ﬂmalar›n bir anlamda
darbo¤aza tak›ld›¤› bu
noktada, bilim adamlar›
rotalar›n› bilgisayar
simülasyonlar›na
çevirmeyi planl›yor.
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Stanford University

ABD’de
bulunan Stanford
Üniversitesi, 15 May›s’ta
yay›nlad›¤› bir bas›n
bülteninde, ABD Enerji
Bakanl›¤›ndan alaca¤›
20 milyon dolarl›k deste¤i
kullanarak, 5 y›l boyunca
hipersonik uçuﬂ ile ilgili
olgular› bilgisayarlarda
modellemek üzerine
çal›ﬂaca¤›n› duyurdu.
Üniversite, bu
çal›ﬂmalar›nda,
özellikle motordaki
hava ak›ﬂ› konusuna
e¤ilecek. Bilgisayar
simülasyonlar›n›n ve
bilgisayar destekli
tasar›m çal›ﬂmalar›n›n
neredeyse s›radan hale
geldi¤i günümüzde,
bu haberi özel yapan
nedenlerden birisi
çal›ﬂ›lan alan›n hipersonik
uçuﬂ olmas› iken di¤eri ise
asl›nda bilgisayar destekli
olan her çal›ﬂma için
geçerli olan hata pay›n›n,

bu çal›ﬂmada özel olarak
ele al›nacak olmas›.
Bilgisayarlarda, gerçek
dünyadaki fiziksel ortam›n
tam ve eksiksiz bir
benzetimi yapmak
mümkün olmuyor.
Bu sebeple, bilgisayar
simülasyonlar› asl›nda
çeﬂitli hatal› sonuçlar› da
içeriyor. Bu hatal›
sonuçlara göre yap›lan
tasar›mlar da gerçek
denemelerde her zaman
beklenen sonuçlar›
vermiyor. Bilgisayar
simülasyonu d›ﬂ›nda,
hesaplamalar üzerinde
çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar,
hata içerebilecek bulgular›
için belirsizlik rakamlar›n›
da hesaplamalar› ile
birlikte teslim ediyorlar.
Geçmiﬂte, bilgisayarlar›n
iﬂlem güçlerinin yetersiz
kalmas› nedeni ile

bilgisayar
simülasyonlar› için
bu tür rakamlar›
sa¤lamalar› mümkün
olmuyordu. Günümüzde
ise bilgisayarlar›n iﬂlem
güçleri, hesaplamalar›
ile ilgili belirsizlik
rakamlar›n› sa¤layabilecek
seviyede görülüyor.
Stanford Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar› da bilgisayar
simülasyonlar›ndaki bu
yenili¤e güvenerek,
yapacaklar› benzetimler
sonunda ortaya ç›kan
hesaplamalar› kullanacak
tasar›mc›lar›n,
tasar›mlar›ndaki limitleri,
simülasyonlar›n muhtemel
hatalar› uyar›nca
gerekli toleranslar›
sa¤layacak ﬂekilde
ayarlayabileceklerini
düﬂünüyorlar. Böylece
hipersonik uçuﬂ
denemelerinin baﬂar›
ﬂans›n›n daha da
yükselece¤ini umuyorlar.
(Kaynak: Stanford Üniversitesi)

Bilgisayar›n›z ‹çin Korsan ‹zleme Uygulamas›
BD Savunma Bakanl›¤›n›n deste¤i ve ABD Deniz
Kuvvetleri Araﬂt›rma Ofisi (Office of Naval Research /
ONR) sponsorlu¤unda yürütülen International Collaborative
Development for Enhanced Maritime Domain Awareness
(Denizcilik Alan›nda Geliﬂmiﬂ Fark›ndal›k ‹çin Uluslararas›
Geliﬂtirme ‹ﬂ Birli¤i / ICODE MDA) projesi, korsanl›kla
mücadele için ‹nternet uygulamalar› geliﬂtirmeyi hedefliyor.
ONR taraf›ndan 14 May›s’ta yap›lan aç›klamada, projede
denizciler taraf›ndan kullan›labilecek; korsanlarla ve
kaçakç›larla ilgili verilerin analiz edilebilece¤i, korsanlar›n
ve kaçakç›lar›n izlenebilece¤i ve niyetlerinin tespit
edebilece¤i, ‹nternet tabanl› bir uygulaman›n geliﬂtirilece¤i
bildirildi. Uygulaman›n temelini, ﬁili’de bulunan Technical
University of Federico Santa Maria ile iﬂ birli¤i içinde ve
aç›k kaynak kodlu yaz›l›m olarak geliﬂtirilecek araçlar
oluﬂturacak. Uygulaman›n, savaﬂ gemileri ve ticari gemiler
gibi farkl› kullan›c›lar taraf›ndan, farkl› bilgisayar
Kod geliﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda Google Code’u kullanan ICODE MDA’in ana sayfas› ortamlar›nda çal›ﬂt›r›labilmesi hedefleniyor.
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GELECE⁄E DA‹R
©
Sandia National Laboratories - Photo by Randy Montoya

Kuﬂlarla ‹HA’lar Aras›ndaki
Yetenek Farkl›l›klar› Azal›yor
nsanlar›n uçabilme
çabas›, ilk baﬂlarda
kuﬂlara özenerek, kanat
ç›rpma yöntemi ile yap›lan
denemeleri içerse de
havac›l›¤›n öncüleri,
çözümü sabit ya da dönen
kanatlarda buldu. ‹nsans›z
hava arac› (‹HA) kavram› ise
mikro ve nano ölçekli hava
araçlar› ile kuﬂ ve böcekleri
taklit eden uçaklar› gündeme
getirdi. Bu konuda gelinen
son noktay› gösteren
geliﬂmelerden birisi, ABD
Urbana-Champaign’de
yerleﬂik Illinois Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›n›n, uçarak
bir insan›n eline konabilen
bir ‹HA’n›n gösterimini
yapmalar› oldu. Üniversite
taraf›ndan 1 May›s’ta
yap›lan aç›klamada,
kanatlar›n› ç›rparak uçan
bir mikro ‹HA’n›n, dünyada

‹
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ilk defa bir insan›n eline
konabildi¤inin gösterildi¤i
bildirildi. Araﬂt›rmac›lar,
kuﬂlardan esinlenerek
tasarlad›klar› ‹HA’n›n,
kuﬂlar gibi kanatlar›n›n
esnekli¤inden
yararland›¤›n›; dikey
kuyru¤unun olmamas›
kararl›l›k konusunda
dezavantajlar getirse de
manevra esnekli¤i
konusunda daha geniﬂ
imkânlar sa¤lad›¤›n›
belirtiyorlar. Her ne kadar
bu araﬂt›rman›n askeri bir
boyutu olmasa da özellikle
ABD’nin, kuﬂlar gibi
konarak saatlerce
gözetleme yapabilecek
‹HA’lar üzerinde çal›ﬂt›¤›
biliniyor.
(Kaynak: University
of Illinois at
Urbana-Champaign)

Uzmanlardan Ö¤renen
Simülatör
çuﬂ simülatörlerinin ortaya ç›kan yeni durumlara uyum
zorluklar›n› aﬂmay› amaçlayan ABD’nin Sandia Ulusal
Laboratuvar› araﬂt›rmac›lar›, simülatörler için yapay
zekâ tabanl› bir yaz›l›m birleﬂeni geliﬂtirdiler. Mevcut
simülatörlerde, simülatörün bilmesi gereken yeni durumlar
ortaya ç›kt›¤›nda, bunlar›n, çeﬂitli kurallar tan›mlanarak
ve programlama yap›larak simülatöre tan›t›lmas› ihtiyac›
ortaya ç›k›yor. Örne¤in, bir uça¤›, belirli bir uçuﬂ durumundan
ç›kartarak düz uçuﬂa geçirmek için gerekli manevralar,
gaz kolu seçimleri gibi pilot hareketlerinin, simülatörü
kullanan ve bu durumla karﬂ›laﬂan bir ö¤rencinin
de¤erlendirilebilmesi için simülatöre girilmiﬂ olmas›
gerekiyor. Böylece simülatör, yap›lmas› gerekenlerle
ö¤rencinin yapt›klar›n› karﬂ›laﬂt›rarak, ö¤rencinin
de¤erlendirilmesine esas oluﬂturacak verileri e¤iticilere
sa¤layabiliyor. Bu karﬂ›laﬂt›rman›n yap›lmas›n› sa¤layacak
girdilerin simülatöre tan›t›lmas› ise insan operatörleri
gerektiren, emek yo¤un ve hatalara aç›k bir süreç sonucunda
gerçekleﬂebiliyor. Sandia Ulusal Laboratuvar›
araﬂt›rmac›lar›n›n geliﬂtirdikleri ve bu süreci otomatik hale
getirecek yeni yöntemin ad› ise Automated Expert Modeling
And Student Evaluation (AEMASE / Otomatik Uzman
Modelleme ve Ö¤renci De¤erlendirme). AEMASE birleﬂeni,
simülatöre eklenerek, simülatörü kullanan uzmanlar›n,
çeﬂitli durumlarda uçak ya da helikopteri kullan›ﬂ tarzlar›n›
ö¤reniyor ve bunlar› simülatöre tan›t›yor. Bu sayede,
ö¤rencilerin simülatörü kullan›rken ayn› durumda yapt›klar›
ile uzmanlar›n yapt›klar› karﬂ›laﬂt›r›labiliyor.
Araﬂt›rmac›lar, AEMASE’nin ba¤lam tan›ma (context
recognition) prensibine göre çal›ﬂt›¤›n› ve kullan›m› s›ras›nda,
daha önceden gördü¤ü durumlarla o anda simülasyonda
yaﬂanan olaylar› sürekli karﬂ›laﬂt›rd›¤›n› belirtiyorlar.
AEMASE, çeﬂitli durumlarda verilebilecek birden fazla do¤ru
tepkinin bulundu¤u bilinci ile tasarlanm›ﬂ. Yaz›l›m, mesafe,
aç›, h›z gibi çeﬂitli uçuﬂ parametrelerini kullanarak
oluﬂturdu¤u vektörlerle, çok boyutlu uzayda noktalar
oluﬂturuyor. Do¤ru tepkilerin bulundu¤u noktalar, bu uzayda
ayn› bölgede toplanma e¤ilimi gösteriyor. Böylece, ö¤rencinin
gösterdi¤i kötü bir performans, bu bölgeden uzakl›¤›na göre
ölçülebiliyor. AEMASE’nin ö¤renci de¤erlendirmelerinin,
insan e¤itmenlerin de¤erlendirmeleri ile yüzde 83 ila
99 oran›nda örtüﬂtü¤ü görülmüﬂ. AEMASE ile ilgili geliﬂmeleri
16 May›s’ta duyuran Sandia Ulusal Laboratuvar›, bu teknolojiyi
siber güvenli¤ine yönelik e¤itim uygulamalar›na da
uyarlamay› planl›yor. (Kaynak: Sandia Ulusal Laboratuvar›)
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siber sald›r›lara karﬂ›
etkinli¤ini tespit edecek.
Araﬂt›rmac›lar, çal›ﬂma
kapsam›nda en büyük
güçlü¤ün, bilgisayar a¤›n›n
sald›rganlara kaotik bir
ﬂekilde konfigürasyonunu
de¤iﬂtiren bir a¤ gibi
görünürken, kullan›c›lar›na
kesintisiz hizmet vermeye
devam etmesi oldu¤unu
belirtiyor. Kansas
Üniversitesi’nin 10 May›s’ta
yay›nlad›¤› bas›n bülteni
ile duyurulan araﬂt›rmaya,
Çin ve Romanya’dan
gelen doktora ö¤rencileri
de katk› verecekler.
(Kaynak: Kansas State
University)

©

ansas Eyalet
Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›, siber
savunmay› bilgisayar
a¤ konfigürasyonlar›
arac›l›¤›yla yapmay›
planl›yorlar. “Hareketli
hedef” kavram›na
dayanan bu düﬂünce,
bilgisayar a¤lar›n›n
konfigürasyonlar›n› s›kl›kla
ve rastgele bir ﬂekilde
de¤iﬂtirmeyi öngörüyor.
ABD Hava Kuvvetlerinin
1 milyon dolarl›k deste¤i
ile yürütülen araﬂt›rma,
savunma amaçl› yap›lacak
konfigürasyon
de¤iﬂikliklerinin bilgisayar
a¤lar›na etkilerini ve

K

Fraunhofer IMS

Siber Savunma ‹çin
Hareketli Hedefler

Uçan Robotlar ‹çin
3 Boyutlu Göz
ava araçlar›nda kullan›lan ve radar frekans›nda çal›ﬂan
radar altimetre gibi mesafe ölçme sistemlerinin, yak›n
mesafelerde yeterli çözünürlükte bilgi verememesi sorununa
çözüm arayan, Almanya’da yerleﬂik ve mikroelektronik devre
ve sistemler alan›nda çal›ﬂan Fraunhofer Enstitüsü
(Fraunhofer Institute for Microelectronic Circuits and Systems
/ Fraunhofer IMS) araﬂt›rmac›lar›, optik prensiplere göre
çal›ﬂan bir sistem geliﬂtirdi. Fraunhofer IMS’nin May›s
bülteninde yer alan habere göre; sistem, siyah beyaz ald›¤›
görüntüdeki her noktaya, gri tonundan oluﬂan renk bilgisinin
yan› s›ra bir de mesafe bilgisi at›yor. Sistem, mesafe bilgisini
saniyede 12 kez güncelliyor ve 7,5 m mesafede, 20 cm’ye
15 cm boyutlar›ndaki cisimlerin uzakl›¤›n› tespit edebiliyor.
Bültende, sistemin çal›ﬂma prensibi, ›ﬂ›¤›n cisim ile sistem
aras›nda gidiﬂ geliﬂ zaman›n›n ölçülmesi (time-of-flight) olarak
tarif ediliyor. Birkaç nanosaniye içinde aç›l›p kapanan bir
örtücüye (shutter) sahip sistemin, ayr›ca kendi ›ﬂ›k kayna¤› da
bulunuyor. Böylece sistem, yo¤un ›ﬂ›k ortamlar›nda, güneﬂe
bakt›¤›nda bile, ilk ölçümü ortam ›ﬂ›¤›na, ikinci ölçümü kendi
›ﬂ›k kayna¤›na göre yaparak do¤ru sonuçlar elde edebiliyor.
Araﬂt›rmac›lar, bu tür bir sistemin, meskûn mahalde
kullan›lacak insans›z hava araçlar›n›n çevrelerindeki cisimlere
çarpmadan, tek baﬂlar›na ya da gruplar halinde uçabilmelerine
imkân tan›yaca¤›n› öngörüyorlar. (Kaynak: Fraunhofer Institute
for Microelectronic Circuits and Systems)
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Verizon 2012 Veri ‹hlali Araﬂt›rmalar› Raporu Yay›nland›

©
Kaspersky Lab

Ay›n Dikkat Çeken Olay›
ay›s ay›nda dünya
yeni bir siber tehditle
tan›ﬂt›: Flame. Bir
analizde, “hassas veriler
için tasarlanm›ﬂ
endüstriyel elektrik
süpürgesi” olarak
tan›mlanan bu tehdit,
siber silahlar›n ne kadar
h›zla geliﬂti¤ini gösteriyor.
Atak modülü içinde
geçen “flame” (alev)
kelimesinden esinlenerek
adland›r›lan ve Stuxnet
ve Duqu olarak
isimlendirilen tehditler
ile ayn› kategoride
de¤erlendirilen bu yeni
siber silah hakk›nda
yap›lan analizlerde,
Flame’in; içinde web
sunucusu, veri taban›
sunucusu ve güvenli
iletiﬂim kabu¤u
bar›nd›rd›¤› ve oldukça
iyi tasarlanm›ﬂ bir
platform oldu¤u ortaya
ç›kt›. Daha önce incelenen
siber silahlardan farkl›
olarak, Flame’in görevi,
sistemlere zarar vermek
yerine, bilgi s›z›nt›s›

M
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yapmak. Da¤›l›m oran›n›n
oldukça düﬂük olmas›,
Flame kullan›larak hedefli
bir sald›r› yap›ld›¤›n›
düﬂündürüyor. Flame’e
daha yo¤un olarak Do¤u
Avrupa ve Orta Do¤u
bölgesi ülkelerinde
rastlan›yor. Birleﬂmiﬂ
Milletler Uluslararas›
Telekomünikasyon Birli¤i
taraf›ndan üye ülkelere
yap›lan uyar›da, bu siber
silaha ve olas› siber
casuslu¤a karﬂ› önlem
al›nmas› ve kritik
altyap›lar›n gözden
geçirilmesi önerildi.
‹ran Ulusal Bilgisayar
Güvenlik Olaylar›na Acil
Müdahale Kurumu ise
‹nternet sitesinde 28 May›s
günü yapt›¤› aç›klamada,
May›s ay›n›n ilk günlerinde
geliﬂtirdi¤i temizleme
arac› ile Flame silah›na
karﬂ›n çözüm
oluﬂturdu¤unu bildirdi.
(Kaynak: International
Telecommunication Union,
Iran National CERT,
Kaspersky, Symantec)

yaﬂand›¤›n›n tespiti oldu.
Siber silahlar›n her geçen
gün daha da önem
kazanmas›, rapora, ihlallerin
yüzde 69’unun zararl› kodlar
ile yap›lmas› olarak yans›d›.
Raporun sat›r aralar›nda,
uluslararas› siber suçlarda
art›ﬂ, sald›r› kayna¤›n›n
22 ülkeden 36 ülkeye

ç›kmas›, devletlerin yeni
öncelik alanlar›n›n art›k
siber dünya olmas› gibi
tespitler de bulunuyor.
(Kaynak: Verizon Business)

Savunma Firmalar›
ve Siber Savaﬂ
eleneksel savunma
sistemleri üzerine
uzmanlaﬂm›ﬂ firmalar,
son dönemlerde biliﬂim
dünyas›ndaki uzmanlar
ile iﬂ birli¤ine giderek ve
ﬂirket al›mlar› yaparak,
artan siber savaﬂ
tehditlerine karﬂ› savunma
araçlar› ve erken uyar›
sistemleri geliﬂtirmek için
yat›r›mlar›na h›z verdi.
Bu alandaki çal›ﬂmalar›n›
h›zland›ran firmalardan
BAE Systems, kar amac›
gütmeyen, Open
Information Security
Foundation (Aç›k Bilgi
Güvenlik Kuruluﬂu) adl›,
ABD kamu kurumlar›n›n
kaynaklar›yla fonlanan
oluﬂuma kat›larak, aç›k
kaynak kodlu atak tespit

G

ve engelleme (IDS/IPS)
sistemi geliﬂtirece¤ini,
20 May›s’ta duyurdu.
General Dynamics ise
May›s ay›nda, IPWireless
firmas›n› sat›n ald›¤›n›
aç›klayarak, askeri ve
kamusal alanda veri
iletiﬂim güvenli¤inde
söz sahibi olmay›
amaçlad›¤›n› gösterdi.
Hat›rlanaca¤› gibi
Raytheon da Aral›k
2011’de, siber dünya
güvenli¤i için iki önemli
al›m yaparak, Henggeler
Computer Consultants ve
Pikewerks ﬂirketlerini
bünyesine katm›ﬂt›.
(Kaynak: BAE System,
Open Information Security
Foundation, Raytheon,
General Dynamics)

Stuxnet Gerçe¤i

White House

May›s ay›nda yay›nlad›.
Rapor, 2011 senesine ait
veri s›z›nt›s› araﬂt›rma
bilgilerini içeriyor. Raporda
en dikkat çeken unsurlar›n
baﬂ›nda, veri ihlallerinin
yüzde 58 oran›nda aktivist
gruplar taraf›ndan yap›ld›¤›
ve geçmiﬂ seneye göre,
bu durumda yüzde 6 art›ﬂ

ew York Times gazetesinde
1 Haziran’da yay›nlanan ve
Beyaz Saray kaynaklar›na dayanan bir
makale, siber dünya ile ilgili gündemi
bir anda de¤iﬂtirdi. Makalede, ‹ran’›n
Natanz nükleer tesisinde yap›lan
uranyum zenginleﬂtirme faaliyetlerini
sekteye u¤ratmak amac›yla tasarlanan
ve Stuxnet ad› verilen siber silah›n
arkas›nda, ABD ve ‹srail’in oldu¤u belirtildi. Makalede, 2006
y›l›nda, zaman›n ABD Baﬂkan› George W. Bush taraf›ndan,
“Olimpik Oyunlar” ad› verilen program ile baﬂlayan sürecin,
daha sonra Obama dönemi ile olgunlu¤a eriﬂmiﬂ oldu¤u
belirtildi. Siber savaﬂ konular› ile ilgili meslek gruplar›
taraf›ndan sürpriz olarak karﬂ›lanmayan haberin en önemli
sonucu ise siber savaﬂ ve siber silah kavram›n›n resmiyet
kazanmas› ile birlikte, ABD ve müttefiklerinin do¤rudan bir
hedef haline gelmesi oldu. (Kaynak: New York Times)

N
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ahar aylar›, biliﬂim
dünyas› için geçmiﬂ
senenin analizlerini içeren
raporlar konusunda verimli
oldu. IBM, McAfee ve
Symantec’in ard›ndan,
Verizon da Avustralya,
Hollanda, ‹rlanda ve ABD’nin
resmi kurumlar›n›n iﬂ birli¤i
ile oluﬂturdu¤u raporu,

B

www.milscint.com

ANAL‹Z

U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis III.

Bu makalede, 2000’li y›llar›n
ortas›ndan itibaren küresel ölçekte
otoritelerin iﬂ birli¤i ile ele ald›klar›
Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) ile ilgili
geliﬂmeler incelenerek 2012 y›l›nda,
ülkemizde yürürlü¤e giren mevzuat
›ﬂ›¤›nda ulusal kaynaklar›m›z›n
tamam›n›n katk›s› ile elde edilebilecek
faydalar de¤erlendirilecektir.
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Havac›l›kta Emniyetin
Sistematik ve Bütünleﬂik
Yönetimi

Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
*Uçak Mühendisi
avac›l›k emniyeti ve kazalar› konusunda araﬂt›rma yapan
JACDEC, 2012 y›l› baﬂ›nda;
I ‹kinci Dünya Savaﬂ›'ndan (1945'ten) sonra uçak kazalar›nda
en az ölümün geçen y›l kaydedildi¤i,
I 2010'da uçak kazalar›nda 829 kiﬂi hayat›n› kaybederken,
2011 y›l›nda bu say›n›n 498 oldu¤u,
I Önceki y›llarda sorunlu bölge olarak tan›mlanan Afrika'da
uçuﬂ emniyeti konusunda geliﬂme kaydedildi¤i,
I Rusya'n›n en fazla probleme sahip bölge oldu¤u,
I Avrupa'n›n yerde meydana gelen çok say›da kazaya ra¤men
uçuﬂ emniyeti konusunda küresel liderli¤ine devam etti¤i,
tespitlerini yay›nlad›.
Geliﬂme sevindiricidir ama süreklilik nas›l sa¤lanacakt›r?

H

Faaliyetlerde Emniyetin Süreklili¤i
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Emniyet iliﬂkili yönetim sistemi konusunda, küresel sivil havac›l›k endüstrisinde yaklaﬂ›k on y›l önce baﬂlayan sistematik faaliyetlerin, askeri havac›l›k, uzay ve nükleer endüstrilerinde çok daha uzun y›llar
öncesinde gerçekleﬂtirildi¤i bilinmektedir.
Ulusal askeri havac›l›¤›m›zda; “Uçuﬂ Emniyeti”, “Yer Emniyeti”, “Risk
Yönetimi” gibi farkl› isim ve tan›mlamalara sahip emniyet yönetim uygulamalar›n›n sistemati¤i, 1980’li y›llar›n ortas›ndan itibaren geliﬂen
iletiﬂim teknolojilerinin de deste¤inde bütünlük ve etkinlik kazanm›ﬂt›r. Özellikle 1990 y›llar›n›n ilk yar›s› ile beraber, “Risk Yönetimi” konusunda oldukça ciddi ve Türk Hava Kuvvetleri organizasyonunun her
bir birimini kapsayacak bütünlü¤e sahip uygulamalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetlerinde;
I Pek çok yönerge ve usuller mevcuttur.
I Tüm organizasyon içinde, her bir uçuﬂ ve yer faaliyeti ile iliﬂkili
kaza izlenmektedir.
I Y›ll›k olarak durum izlenmekte ve detaylar›, genel oturumlu
seminerlerde ele al›narak “al›nan ders” anlam›nda sonuçlar›ndan
yararlan›lmaktad›r.
I Baz› birimlerdeki yöneticiler taraf›ndan (Risk Avc›s› gibi) farkl›
ve yenileﬂime (inovasyona) dayal› çözümler geliﬂtirilmiﬂtir.
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Sonuçta da do¤al olarak, baz› y›llar “SIFIR” kaza gibi örnek seviyelere ulaﬂ›labilmiﬂtir.
Bu seviye, emniyet olgusunun kurumsal kültürün do¤al bir eleman›
haline getirilmesi ile gerçekleﬂmiﬂtir.
Ayr›ca, pek çok ulusal kuruluﬂumuzun, bir sistemi oluﬂturan elemanlar› etkileyebilecek hatalar›n neden ve etkilerini sistematik bir biçimde inceleyen analiz ve de¤erlendirme yöntemi olan Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) konusunda
e¤itimler de alarak risk analizi konusunu, kurumsal bellek ve uygulamalar›na dahil ettikleri de bilinmektedir.
Emniyet olgusunun kurumsal kültürün eleman› olmas› ile;
I Organizasyonun her bir eleman› yaﬂam ve çal›ﬂma ortam›nda
canl› ve cans›zlardan kaynaklanan) tehlike ve risk unsurlar›n›n
fark›nda olabilecek,
I Tehlikeler, riskler ve olas› etkileri tespit ederek bunlara karﬂ›
zaman›nda önlemler geliﬂtirilebilecek,
I Bu önlemlerle belirlenmiﬂ tehlike ve risklerin etkileri asgariye
indirebilecek,
I Bu süreçte yaﬂananlar ve etkilerine yönelik tespit, raporlama
ve paylaﬂ›ma dayal› “al›nan dersler” sistemati¤i iﬂleyebilecek ve
istatistiki yöntemlerle sonuçlar› faaliyetlere etki edebilecek tarzda
yönetim süreçlerine dahil edilebilecektir.
MSI Dergisi’nin Nisan 2012 say›s›nda (Say› 78) yay›nlanan “Havac›l›k
ve Uzay Çal›ﬂmalar›n›n Baﬂar›s›nda ‹nsan Faktörünün Etkisi ve Al›nan
Dersler” konulu makalenin sonunda; “kayd›, paylaﬂ›lmas›, istatistiki
de¤erlendirilmesi ve sonraki eylem ve faaliyetlerde dikkate al›nmas›
sürecini kapsayan insan faktörü a¤›rl›kl› "Al›nan Ders" uygulamalar›n›n organizasyonel usul ve yönetmeliklerimizde görece¤imiz günler”
hayal edilerek bu konuya da k›saca yer verilmiﬂtir.
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Sivil Havac›l›kta Emniyet Yönetimi

I

Sivil havac›l›k alan›nda, emniyet konusunun bütünleﬂik bir sistematik
içinde ele al›nmas› nispeten yenidir ve Emniyet Yönetim Sistemi, EYS
(Safety Management System / SMS) konsepti ile baﬂlam›ﬂ kabul edilebilir. EYS uygulamalar›n›n baﬂlang›c›, Uluslararas› Sivil Havac›l›k
Örgütü (International Civil Aviation Organization / ICAO)’nün, birkaç
y›l içinde geliﬂtirerek 2006 y›l›nda ilk bask›s›n› yapt›¤›, 9859 numaral›
Emniyet El Kitab› (Doc 9859-Safety Management Manual) olarak bilinmektedir. Bu doküman›n haz›rlanmas›nda, ICAO’nun tüm üye ülkelere uygulad›¤› emniyet gözetim ve denetim çal›ﬂmalar›nda tespit
edilen bulgular›n de¤erlendirilmesi ve elde edilen sonuçlar›n›n
önemli katk› sa¤lad›¤› bilinmektedir.
Bilindi¤i gibi, ﬁikago Konvansiyonu’na göre Birleﬂmiﬂ Milletlerin bir
alt kuruluﬂu olarak kurulan ve sivil havac›l›¤›n küresel kurallar›n› belirleyen ICAO, üyeleri taraf›ndan uygulanacak kurallar› belirleyerek
Ek (Annex)’ler ﬂeklinde yay›mlamaktad›r. Bugün için, geçerli 18 adet
ek yürürlüktedir.
ICAO taraf›ndan ﬁubat 2009 tarihinde yap›lan ortak çal›ﬂmada;
I EYS’nin küresel ölçekte uygulanmas›n›n bir zorunluluk haline
getirilmesi,
I EYS uygulamalar›nda ICAO üyesi ülkelerin sorumluluklar›na
yönelik ICAO Annex 19 doküman›n›n haz›rlanmas›,
kararlar› al›nm›ﬂ ve ICAO Annex 19 doküman›n›n, 2013 y›l› sonuna kadar yay›nlanmas› planlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda, ABD Federal Havac›l›k Otoritesi Emniyet Bürosu (Federal Aviation Administration - Aviation
Safety / FAA-AVS) ve Avrupa Havac›l›k Emniyeti Ajans› (European
Aviation Safety Agency / EASA) taraf›ndan sa¤lanan do¤rudan destek
ve katk›lar ile EYS konusunda küresel ölçekte iﬂ birli¤i sa¤lanmas› ve
EYS’nin tüm dünyaya yay›larak geliﬂtirilmesine yönelik sonuçlar al›nabilmesi mümkün olabilmiﬂtir.
Türkiye, 1944 y›l›nda imzaya aç›lan ﬁikago Konvansiyonu’na 1945 y›l›nda taraf olarak ICAO’nun da kurucu üyeleri aras›nda yer alm›ﬂt›r.
©
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Türk Sivil Havac›l›¤›nda EYS Uygulamalar›
Türk sivil havac›l›¤›nda EYS’ye iliﬂkin usul ve esaslar› düzenleme
amac› ile Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan “Sivil Havac›l›kta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeli¤i”, 13 Ocak 2012
günü, 28172 say›l› Resmî Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bugün sivil havac›l›kta EYS tan›mlamas› ile belirlenen bu yasal sürecin, organizasyon ve her bir eleman› aç›s›ndan sistematik ve bütünleﬂik bir operasyonel tehlike ve risk yönetimi olarak alg›lanmas› uygun
olacakt›r.
Bu Yönetmelik ile 2920 say›l› Türk Sivil Havac›l›k Kanunu’na göre yetkilendirilen;
I Hava seyrüsefer hizmet sa¤lay›c›lar›,
I Havaalan› iﬂletmecileri,
I Terminal iﬂletmecileri,
I Hava taﬂ›y›c›lar›na en az yolcu trafik, yük kontrol ve haberleﬂme
ile ramp hizmeti veren yer hizmetleri kuruluﬂlar›,
I ‹kram üretim ve servis hizmeti veren yer hizmetleri kuruluﬂlar›,
I Hava araçlar›na hizmet veren akaryak›t kuruluﬂlar›,
I Ticari hava taﬂ›ma iﬂletmeleri,
I Tip intibak e¤itim organizasyonlar›,
www.savunmahaber.com

Uçuﬂ e¤itim organizasyonlar›,
Onayl› bak›m kuruluﬂlar›,
I Onayl› havac›l›k t›p merkezleri,
bileﬂenlerinden oluﬂan sivil havac›l›k sektörü kapsanmaktad›r.
Yürürlü¤e giren yönetmelik hükümlerine göre;
I Emniyet ile iliﬂkili politikalar ve hedefler;
G Yönetimin taahhüdü ve sorumlulu¤u,
G Yönetici personelin emniyet sorumluluklar›,
G Emniyet yöneticisinin atanmas›,
G EYS uygulama plan›,
G Acil durum eylem plan›n›n koordinasyonu,
G Dokümantasyon,
gerçeklenerek,
I Emniyet risk yönetimi;
G Tehlike ve risk belirleme,
G Gerçekleﬂme olas›l›¤› ve etki dereceleri ile tehlikenin / riskin
s›n›fland›r›larak de¤erlendirilmesi, kontrolü ve azalt›lmas›,
süreçleri belirlenerek,
I Emniyet güvencesi;
G Emniyet standartlar›n›n belirlenmesi ve tan›mlanmas›,
G Emniyet performans›n›n izlenmesi, ölçülmesi, iyileﬂtirilmesi
ve takibi,
G De¤iﬂiklik yönetimi,
G EYS’nin sürekli iyileﬂtirilmesi,
sa¤lanarak,
I Emniyet;
G E¤itim ve ö¤retim,
G Emniyet iletiﬂimi,
ile teﬂvik edilerek,
ilgili her bir sivil havac›l›k iﬂletmesi kendi EYS’sini kurarak hayata geçirecektir.
Ulusal sivil havac›l›¤›m›z›n ilgili her bir iﬂletmesindeki EYS’nin belirtilen ana bileﬂenlere sahip kapsam›;
I Bu iﬂletmenin büyüklü¤üne,
I Faaliyetlerinin türüne ve karmaﬂ›kl›¤›na,
I Karﬂ›laﬂ›labilecek tehlikelere ve risklere,
uygun ve ayn› zamanda ulusal sistemle uyumlu ve iliﬂkili olacakt›r.
EYS konusunun ulusal ölçekte bir bütünlük içinde ele al›nabilmesi, uygulaman›n iﬂletme maliyetlerine etkisi ve iﬂletme yönetimin do¤al bir fonksiyonu olarak kabul görmesi gereklili¤i, sektördeki ilgililer ve gerekli di¤er uzmanlar›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilecek toplu ön haz›rl›k çal›ﬂmalar›na ve bu çal›ﬂmalarda sa¤lanacak geliﬂme ve al›nacak kararlara önem
kazand›rmaktad›r. Alt sektör bileﬂenleri özelinde, en iyi usul ve en do¤ru
kat›l›mc›larla ortak ön haz›rl›k çal›ﬂma seçenekleri de¤erlendirilebilir.
I

EYS’ye Geçiﬂ Ön Haz›rl›klar› için Öneriler
Belli bir konuda, bu konudaki ilgililer ve uzmanlardan oluﬂan bir grubun bir araya gelmesi ile disiplinli bir fikir ve çözüm seçenekleri üretme, karar alma arac› olan “Workshop / Çal›ﬂtay” bu anlamda ilk akla gelen seçenektir.
Çal›ﬂtay söz konusu oldu¤unda;
I Konu ile ilgili uygulama deneyimine sahip,
I Ayn› zamanda ileri problem çözme yöntemleri konusunda usta,
I Faaliyet planlamas›n› sa¤layacak sorular› tasarlayabilecek
ve uygulamay› bu sorulara göre gerçekleﬂtirebilecek,
bir etkinlik yönlendiricisinin var olmas› gereklili¤i ve bu tip bir liderli¤in, durumun anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›rarak sonuç odakl› eylemleri
gerçekleﬂtirebilece¤i dikkate al›nmal›d›r.
Di¤er taraftan, ulusal sivil havac›l›¤›m›zda EYS yol haritas› ve alt sektör bileﬂenleri k›r›l›m›nda uygulama detaylar›n›n belirlenmesine yönelik ön çal›ﬂmalarda;
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Kapadokya Meslek
Yüksekokulunda
2012 y›l›
Mezuniyet Töreni
ve Düﬂündürdükleri
Bu makalede, Ahilik Gelene¤i’nin yüzy›llard›r süregeldi¤i
Anadolu’nun merkezinde, Mustafapaﬂa, Nevﬂehir’de konuﬂlu
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (MYO) merkez yerleﬂkesinde,
12 May›s 2012 günü düzenlenen mezuniyet töreni ve bu törenin
düﬂündürdükleri de¤erlendirilecektir.

Can EREL* / can.erel@canerel.com.tr
*Uçak Mühendisi
©
Kapadokya MYO

Sadece yaz›l› kaynaklara dayal› bilgiye sahip olan; ancak henüz
yeterli uygulama deneyimi bulunmayanlardan oluﬂan kat›l›mc›lar›n
yan›nda, ulusal ve uygunlu¤una göre uluslararas› uzmanlar›n,
I Faaliyetlerinde do¤al olarak yer alan tehlikeler ve risklerle
mücadele deneyimleri aç›s›ndan;
G Askeri havac›l›k,
G Uzay,
G Nükleer,
G Maden,
G Petrol,
G Afet ve Acil Durum,
faaliyet alanlar›nda emniyet yönetimi ile ilgili uygulama deneyimine
sahip endüstriyel uzman ve akademisyenlerin,
kat›l›m›n›n da sa¤lanabilmesinin, ülkemiz ve sivil havac›l›k sektörü aç›s›ndan büyük faydas› olaca¤›, emniyet için iﬂ birli¤i yapan ilgili tüm taraflar›n kat›l›m› ile oluﬂturulacak usul ve yap›n›n uygulama bütünlü¤ü
ve etkinli¤inde önemli avantajlar sa¤layabilece¤i de¤erlendirilmektedir.
Böylelikle,
I Hava sahas›nda, hava araçlar›nda, ilgili tesis ve kolayl›klarda ve
genel olarak tüm sivil havac›l›k faaliyetlerinde izlenebilir ve
sürdürülebilir bir emniyet seviyesinin oluﬂturulabilmesine katk›
sa¤layacak,

Kapadokya
MYO Merkez
Binas›
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Kurumsal emniyet kültürü içinde yer alarak her bir yöneten
ve iﬂ gören taraf›ndan ciddiyetle de¤erlendirilecek,
I Sa¤lad›¤› kaynak tasarrufu ile de ﬂirket yönetiminin vazgeçilmez
bir parças› olacak,
I Mevcut kaza oranlar›n› süratle aﬂa¤› do¤ru çekilebilecek,
bir “Emniyet Yönetim Sistemi”nin ulusal ölçekte ve sektör bütünlü¤ü
içinde hayata geçirilebilmesi sa¤lanabilecektir.
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Ö¤renci aileleri, yöre halk›, merkez ve yerel yönetim temsilcilerinden oluﬂan konuklar, yeniden düzenlenerek yüksekokul programlar›na tahsis edilen eski ilkokulun bahçesinde, ö¤renciler ve okul
yönetimi taraf›ndan samimi bir misafirperverlikle karﬂ›land›. Tören baﬂlad›¤›nda sahnenin ard›ndan yükselen balon ile heyecan
daha da artt›… Kapadokya MYO merkez yerleﬂkesinde uygulanan
12 farkl› ö¤retim program› ö¤rencilerinin 12 May›s günü yap›lan
mezuniyet törenine kat›lan pek çok kiﬂi için, bu zaman dilimi, hayatlar›n›n en anlaml› günlerinden biri oldu.
Kapadokya MYO’daki mezuniyet töreninde,
I ÖSYM s›navlar›n›n ç›rakl›k seçimi,
I Meslek Yüksekokulu’nda geçen sürenin ç›rakl›k süreci,
I Mezuniyetin kalfal›k ilan›,
oldu¤u kabul edilip, mezunlar›n mesleklerini icra edecekleri kuruluﬂlarda kendilerini daha da geliﬂtirerek usta olacaklar›na inan›larak “ﬁed Kuﬂatma” töreni esas al›nm›ﬂt›. Ahi Evran taraf›ndan
13’üncü yüzy›lda kurulduktan sonra tüm Anadolu’ya yay›lan ve izleri bugüne kadar süregelen Ahilik Gelene¤i’nin hüküm sürdürdü¤ü topraklar›n tam da ortas›nda yer alan yerleﬂkede düzenlenen
törenin, Ahilik’te ç›rakl›ktan kalfal›¤a geçiﬂi sembolize eden “ﬁed
Kuﬂatma” törenine benzeﬂtirilerek bu gelenekle uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ
olmas› da ayr› bir sevinç kayna¤› olacak, hem mezunlar ve hem de
konuklar için farkl› bir anlam taﬂ›yacakt›…
Biliyorduk ki, bir esnaf ve sanatkâr örgütü merasimi olarak “ﬁed
Kuﬂatma” töreni ile “insan hayat›ndaki ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik üretim sürecinde kalite ve standartlara göre iﬂ yapabilecek bir sanatkâr›n yetiﬂti¤i”, yani bu törene kadar kendini geliﬂtirmesi için emek verilen ç›ra¤›n art›k iﬂ yapabilecek kalfa haline
geldi¤i ilan edilmekte idi…
Konuklar huzurunda;

www.milscint.com
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"Sivil Havac›l›k Kabin Hizmetleri" Program› Mezunlar› Yemini
Ak›lda kalan en güzel an›lardan biri de okul yönetiminin ö¤retim
programlar› bölümlerine göre ilgili kurum ve kuruluﬂlarla yapt›¤› istihdam garantisine yönelik iﬂ birli¤i anlaﬂmalar› kapsam›nda, mezunlar›n daha ilk günden itibaren çal›ﬂacaklar› bir iﬂe sahip olduklar›n›n ilan edilmesi idi; etkisi de en fazla mezun gençler ve ailelerinde oldu.
Kapadokya MYO, di¤er programlar›nda oldu¤u gibi, kapasitesi artan
havac›l›k programlar›nda da otoritelerin belirledi¤i standartlar› esas
alan programlar›n› ihtiyaç sahibi kurumlar›n ihtiyaçlar›na uygun halde düzenleyerek ve güncellemeleri k›sa sürede sa¤layarak do¤ru istihdama katk› sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. Bu çabaya;
I Ö¤retim müfredat›n›n endüstri birikimi ile geliﬂtirilmesi /
güncellenmesini,
I Uygulama e¤itimlerinde kullan›lacak e¤itim yard›mc›lar›
ve donan›mlar›n›n oluﬂumuna katk›,
I Uygulama ekipman› ve malzeme teminine katk›,
I E¤itim programlar›na geçici süreli uzman e¤itmen deste¤i,
I Kurum içi teknik e¤itimlerde okulun ö¤retim elemanlar›na
kontenjan tahsisi,
I Ö¤retim elemanlar›na ve ö¤rencilerine konferans ve seminer,
I Ö¤rencilerine, s›n›rl› süreli hangar içi “iﬂbaﬂ›” e¤itimleri,
I Ö¤rencilerine, yaz döneminde staj imkân›,
I ‹lgili programlardaki ö¤rencilerin istihdam›n›,
sa¤layarak destek olan havac›l›k kuruluﬂlar›n bu geliﬂmede çok büyük ve anlaml› katk›lar› var. Bu çal›ﬂmalar›n pek ço¤u, y›llard›r süregelen “Okul-Sanayi-Devlet ‹ﬂ Birli¤i” söylemlerinin çok ötesine geçen ve hayata geçirilerek sonuç al›nan örnek seviyedeki “ilk” uygulamalar› teﬂkil ediyor.
Okulun mütevelli heyetinde de temsil edilen mezunlar derne¤i, mezunlar›n kariyer geliﬂiminde hep yan›nda olacak.
Bu geliﬂmeler, geçmiﬂte “ara eleman” olarak an›lsa da küresel ekonomi ve endüstriyel uygulamalar›n baz› sektörlerdeki sürdürülebilirli¤e etkisi aç›s›ndan bu tip elemanlar›n “ana eleman” oldu¤unu da
ispatlayarak, meslek e¤itimde paradigma de¤iﬂiminin hayata geçti¤ini iﬂaret ediyor.
Daha birkaç y›l önce, Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Alev
Alatl›’n›n “Meslek yüksekokullar›na 4 y›ll›k üniversite programlar›n›n
yar›s›n› veren e¤itim birimleri olarak bakmak do¤ru de¤il. Üniversiteler, evrensel hedeflere dönük soyut, kavramsal bilgi üreten birimlerdir. Meslek yüksekokulu olarak, biz, non-academic bir kurumuz.
Asli görevimiz, ö¤rencimize do¤rudan kariyer edindirmek. Türkiye’nin gelece¤i meslek yüksekokullar›d›r” belirlemesi do¤rultusunda yaﬂad›klar›m›z›, mezun ö¤rencilerin ve ailelerinin gözlerindeki
›ﬂ›lt› ile tamamlanan ﬂahane tablonun hazz› ile hat›rlayaca¤›m.
Ey, göz bebe¤imiz! Sen Kapadokya MYO mezunu! Yolun aç›k, Allah
yard›mc›n olsun!

Kapadokya MYO

www.savunmahaber.com
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Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Alev Alatl›’n›n 2012 y›l›
mezunlar›na yönelik yaz›¤›;
“Sen, göz bebe¤imiz!
Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunu!
Sen o¤lumuz,
Sen k›z›m›z!
Ödevdi, s›navd› derken, bitti iﬂte!
Bugün sevinçle hayata u¤urluyoruz seni,
Sevinç ve bütün sevgimizle!
Ey, göz bebe¤imiz!
Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunu!
Güçlüsün, kuvvetlisin, ak›ll›s›n, diplomal›s›n!
Nerde, nas›l kullanaca¤›n› bil ki bunlar›,
Hayat›n hayhuyunda savrulup gitmeyesin!
Daima sab›rl›, daima sebatl›, daima iradeli ol ki,
Öfken ve nefsin bir olup akl›n› yenemesin!
Kendine inanc›n› kaybetme asla!
Çorak olup çöle, ekﬂiyip sirkeye dönmeyesin!
Ey, göz bebe¤imiz!
Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunu!
Hakl› oldu¤unda mücadeleden korkma.
Aç›k sözlü ol,
Ama... her sözü, üstüne alma.
Her ﬂeyi gör,
Ama ... her gördü¤ünü söyleme!
Her ﬂeyi bil,
Ama ... her bildi¤ini bildirme.
Unutma ki, yüksekte yer tutanlar aﬂa¤›dakiler gibi emniyette
de¤ildir!
Cahiller aras›nda alim olma!
Ey, göz bebe¤imiz, art›k mezunsun!
Bundan böyle Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nu yüceltmek sana!
Hocan›, atan›, kasaban›, hemﬂerini saymak sana!
Unutma ki, bereket vermektedir, okuluna sahip ç›kmak sana!
21.yüzy›lda hayat çetin, rekabet amans›z yar›ﬂ,
New York ‹stanbul'dan, ‹stanbul Mustafapaﬂa'dan ›rak!
Ama sen! Sen güçlüsün, kuvvetlisin, ak›ll›s›n
‹yi e¤itimli ve diplomal›s›n!
Sen Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunu!
Yolun aç›k, Allah yard›mc›n olsun!”
metninin tüm ö¤rencilere okunmas› da,
I Mezuniyet cübbelerindeki fularlar›n ö¤retim programlar›n›n
baﬂkanlar› taraf›ndan mezunun beline ba¤lanmas› da,
I Okul ve her bir ö¤retim program›nda dereceye girenlere
hediyeler verilmesi de,
Mesleki eylemlerinin insan hayat› ile do¤rudan iliﬂkili oldu¤u bilinen
baz› havac›l›k bölümü mezunlar›n›n mesleklerini icra ederken görevlerini bu ﬂuurla yerine getirmeleri gerekti¤ini ömür boyu hat›rlamalar› amac›yla, konuklar huzurunda etmeleri için, havac›l›k tarihinde "Mr. Aviation Safety“ olarak bilinen Jerome F. Lederer'in yazd›¤›
yemin metninden esinlenerek haz›rlanan;
“Kapadokya MYO mezunu uçak teknisyeni olarak, kazand›¤›m bilgi
ve becerilerimi kullan›rken insan hayat›na sayg›l› olaca¤›ma, meslek
ahlak›na sad›k kalaca¤›ma, mesle¤imi en iyi ﬂekilde yapaca¤›ma,
kendimi sürekli geliﬂtirece¤ime, mesleki ve kiﬂisel onurumu yaﬂam›m boyunca koruyaca¤›ma and içerim.”
yemininin her bir mezunun kat›l›m› ile edilmesi de,
Ahilik Gelene¤i’nin “ﬁed Kuﬂatma” töreninin "hediye verme", "nasihat etme" ve ﬂed’in kalfa aday›n›n beline ba¤lanarak “meslekte kullan›lacak baz› aletlerle sanat s›rlar› verme” aﬂamalar›n›n günümüz
ﬂartlar›na göre icra edildi¤ini kan›tl›yordu…
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ﬁangay ‹ﬂbirli¤i Örgütü (ﬁ‹Ö)’nün Çin Halk Cumhuriyeti’nin
baﬂkenti Pekin’de gerçekleﬂtirdi¤i son zirve, dünyada “Yeni bir
So¤uk Savaﬂ m› geliyor?” sorusunun ﬂekillenmesine yol açt›.
SCO 2012

r›ndaki istiﬂareyi art›ran Moskova ve Pekin’in, Suriye’de
yaﬂan›lan geliﬂmeler karﬂ›s›nda son derece net bir blok
olarak hareket etmesi, dünyada soru iﬂaretlerinin yükselmesine neden oldu. Rusya
ve Çin, Beﬂar el-Esad’› savunma amac›yla Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi’nde
iki kez veto yetkilerini kulland›lar ve Suriye bugünkü konumuna geldi…
Bu arada Pasifik Okyanusu’nda ortak bir donanma tatbikat› da yapan iki ülkenin, bu
kez tüm dikkatlerini bölgeye
çevirdikleri görülüyor.
Sar› Deniz’deki ortak tatbikat
sonras›nda s›n›r koruma konular›nda “ittifak” görüﬂmele-

rini tamamlayan Rusya ve
Çin’in, donanmalar›n› giderek,
ABD Savunma Bakan› Leon
Panetta’n›n, 2020 y›l›na kadar
Amerikan donanmas›n›n yüzde 60’›n›n görev alaca¤› Güney
Pasifik bölgesine kayd›rmakta
kararl›l›k gösterdikleri de dikkat çekiyor. Söz konusu bölge,
do¤al gaz ve petrol kaynaklar›
aç›s›ndan zengin bir bölge ola-

rak adland›r›l›yor. Nitekim Pekin’deki son zirvede konuﬂan
Çin Cumhurbaﬂkan› Hu ve
Rusya lideri Putin’in, küresel
bar›ﬂ için “her alanda iﬂ birli¤inin derinleﬂtirilmesine” iliﬂkin
görüﬂler belirtmeleri, ﬁ‹Ö’nün
giderek bir anti-NATO örgüte
dönüﬂmekte oldu¤u yolundaki
iddialar›n da geçerlik kazanmas›na yol açt›…

Türkiye’nin ﬁangay Baﬂar›s›!
‹srail ve haliyle Bat› ile yaﬂamakta oldu¤u “nükleer kriz” sürecinde Rusya ve Çin’in aç›k deste¤ini alan;
ﬁangay ‹ﬂbirli¤i Örgütü’nün koruma ﬂemsiyesi alt›na giren ‹ran, bu örgütün asil üyelerinden biri olma
yolunda diplomatik temaslar›n› sürdürüyor. ‹ran, bu yolla, ABD ve NATO karﬂ›s›nda kendisini biraz daha
güvende hissetmenin yollar›n› ar›yor. Rusya, ‹ran’›n nükleer program›n› kendi teknolojik birikimi ile
oluﬂturan devlet; Çin ise ‹ran’›n bir numaral› petrol ithalatç›s› ve ‹ran’a yap›labilecek bütün bask› ve
müdahalelere karﬂ› oldu¤unu çok önceden aç›klad›. Bütün bu geliﬂmelere karﬂ›n ‹ran, Pekin’deki ﬁ‹Ö
zirvesinden istedi¤i sonucu alamad›. Üye devlet baﬂkanlar›, Zirve’ye gözlemci s›fat› ile kat›lan ‹ran’a,
üzerindeki Birleﬂmiﬂ Milletler ambargo kararlar›yla örgüte asil üye olamayaca¤›n› bildirdiler. Zirve’de
as›l sürprizi ise bir NATO üyesi ülke olarak Türkiye yapt› ve ilgili devletler Türkiye’yi, teﬂkilata “diyalog
üyesi” olarak kabul ettiler. Örgüt taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Türkiye’nin bölgede çok önemli bir
ülke oldu¤u ve ﬁ‹Ö üyesi tüm devletler ile de çok iyi iliﬂkileri bulundu¤u vurguland›. Türkiye’nin ﬁ‹Ö’deki
diyalog üyeli¤i, Ankara’n›n, art›k bu örgütün tüm toplant›lar›na kat›lmas›na, gerekli hallerde de
ﬁ‹Ö-NATO aras›ndaki diyalogun geliﬂtirilmesinde aktif rol oynamas›na neden olacak…

Suriye’de ‹ç Savaﬂ veya…
S
2
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‹Ö, Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas›ndan sonra
Asya’da yaﬂan›lan “karars›z” 10 y›l sonras›nda, temelleri 1996 y›l›nda at›lan; fakat 2001 y›l›nda Rusya ve
Çin’in ortak giriﬂimiyle kurulan, bölgesel nitelikli bir örgüt
olarak biliniyor. Örgüte, ﬂu anda Kazakistan, Tacikistan, K›rg›zistan ve Özbekistan da üye
bulunuyor. ﬁ‹Ö, esas olarak
Orta Asya’da yaﬂan›lan derin
ekonomik zorluklara ve bölgede artan terör tehdidine
karﬂ› kurulmuﬂ bir mekanizma olarak de¤erlendiriliyor.
Fakat örgütün ilerleyen y›llarda, Afganistan, Hindistan,
‹ran, Mo¤olistan ve Pakistan’›
gözlemci statüsüne almas›,
Orta Asya’da “‹sviçre kadar
ba¤lant›s›z kalmaya çal›ﬂan”
Türkmenistan’›n da “misafir
üye” konumunda bulunmas›
dikkat çekici…
ﬁ‹Ö’nün son dönemlerde,
“bölgesel” kimlikten ar›narak
özellikle ABD liderli¤indeki
“Bat›”ya karﬂ› (AB+NATO) bir
“küresel denge unsuru” olma
yolunda ad›mlar att›¤› da görülüyor. Bunun en önemli iﬂaretlerinden biri, Libya’daki geliﬂmeler s›ras›nda yaﬂanm›ﬂ,
Rusya ve Çin, Muammer Kaddafi yönetimine karﬂ› Bat›’n›n
askeri müdahalesine aç›kça
karﬂ› ç›km›ﬂlard›. Fakat bu iki
ülkenin muhalefeti, NATO
kuvvetlerinin harekât›n› önleyemedi ve Kaddafi Bat› politikalar› do¤rultusunda y›k›ld›…
Bu deneyimden sonra arala-

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

uriye’de çat›ﬂmalar›n ve
katliamlar›n yay›lmas›, bu
arada, Birleﬂmiﬂ Milletler’in
Rusya ve Çin’den gelen bask›lar nedeniyle bir türlü istenilen
müdahaleyi gerçekleﬂtirememesi, ülkede “iç savaﬂ tehdidinin” yükselmesine neden oldu. Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Sekreteri Ban Ki-moon, Kofi
Annan’›n bar›ﬂ plan›n›n hüsranla sonuçland›¤› yönündeki
görüﬂlerin a¤›rl›k kazand›¤› bir

dönemde yapt›¤› aç›klamada,
Suriye’de iç savaﬂ› önleyecek
mekanizmalar›n art›k devre
d›ﬂ› kald›¤›n› kabul etti…
Dünyan›n, “Kofi Annan’›n arkas›na s›¤›narak” Suriye’de
olup-bitenleri seyretmeyi tercih etti¤i süreçte, bu ülkede
kal›c› ve adaletli çözümü yakalama f›rsat›n› kaç›rd›k.
Beﬂar el-Esad’›n “ölümün
so¤uk nefesini ensesinde hissetmeden” bir çözüme yaklaﬂ-
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mayaca¤›n›n anlaﬂ›lmas›, Suriye’yi bugünkünden daha kanl›
bir hesaplaﬂmaya sürüklüyor.
Art›k kimse, Suriye muhalefetine “elinde bu silahlar ne ar›yor” diyemez,
çünkü Suriye ordusunun katliamlar› bu soruyu sormay›
anlams›z k›l›yor.
Beﬂar el-Esad ve destekçileri, yapt›klar›ndan sonra
muhalefetin kazanmas› halinde “intikamc› eylemlerin” ola-
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ABD’nin Siber Ordusu ‹ﬂ Baﬂ›nda
A

BD’nin Utah eyaleti, bugünlerde garip olaylara sahne
oluyor. Nüfusunun önemli bir
bölümünü, çok eﬂli evlilikleri ile
tan›nan Mormonlar›n oluﬂturdu¤u
bu hayli muhafazakâr eyalet, önümüzdeki yüz y›l›n kaderini belirleyecek
bir projenin merkezi haline gelmiﬂ durumda. Mormonlar, Hristiyanl›¤›n farkl› bir kolu. Bundan yaklaﬂ›k 160 y›l önce, önderleri Joseph Smith’in seçimi do¤rultusunda, modern dünyan›n kirlili¤inden uzak durabilmek
amac›yla Utah’a yerleﬂtiler.
Yaﬂam biçimi olarak dedelerinin 19’uncu yüzy›ldaki tercihlerini de¤iﬂtirmeden sürdüren Mormonlar›n hemen yan›
baﬂ›nda süren bir inﬂaat ise 21’inci yüzy›l›n en ilginç projesi
olarak tan›mlan›yor.

ABD’nin “Siber Savaﬂ” Merkezi
Utah’›n Bluffdale kasabas›nda yaﬂayan Mormonlar, esas
olarak, kendi mabetlerine bir kaç mil uzakl›kta dev bir inﬂaat› sürdürenlerin niyetinin ne oldu¤unu tam olarak bilemiyorlar. Amerikan devletinden “çok özel güvenlik sertifikal›” yüzlerce iﬂçi ve teknik eleman, yaklaﬂ›k 2 milyar dolara mal olacak 100.000 metrekarelik yap›y› bitirmenin telaﬂ› içindeler. Buras›, Amerikan Ulusal Güvenlik Teﬂkilat›
NSA’n›n yeni istihbarat merkezi. ABD, 2003 y›l›nda yürürlü¤e konulan, 2007 y›l›nda bütçesi belirlenen proje çerçevesinde, ulusal güvenli¤inin esas olarak küresel düzeyde
geliﬂtirdi¤i “siber istihbarata” dayand›¤›n› kabul etmiﬂ durumda.
ﬁimdi s›k› durun…
Söz konusu merkez tamamland›¤›nda, buraya yerleﬂtirilecek dev kapasiteli bilgisayarlarda bir yottabit düzeyinde bilginin tasnif edilmesi sa¤lanacak. Yottabit ne? Bilgisayarlarda bilgi depolama birimi.
2012 itibariyle dünyadaki bütün bilgisayarlar›n bilgi depolama kapasitesi 160 eksabit olarak biliniyor. ‹nternet’in tamam›ndaki bilgi deposu ise 500 eksabit olarak belirtiliyor.
Gözünüzde canlans›n diye aradaki fark› günlük yaﬂama indirgiyorum: 1 eksabit boyutunda belgeyi, 2000 rafa sahip

ca¤›n› biliyorlar ve Suriye’yi bilerek büyük bir iç savaﬂa sürüklüyorlar.
Siyasi gözlemcilere göre, art›k, tahminlerimizin çok ötesinde bir y›k›ma ve kanl› hesaplaﬂmaya haz›rl›kl› olmal›y›z. Irak’›n iﬂgali, bu ülkeyi
Sünni-ﬁii-Kürt çizgisinde üçe
böldü; yaklaﬂmakta olan bir iç
savaﬂ›n Suriye haritas›nda ne
yapabilece¤i büyük bir soru
iﬂaretidir.
Bu arada, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Clinton’un ‹stanbul’da yapwww.savunmahaber.com

t›¤› son aç›klamada, Suriye
için “Yemen formülü” önermesi dikkat çekti. Yemen diktatörü Salih, ülkesindeki kanl›
çat›ﬂmalar sürecinde, kendisinin, ailesinin ve yak›n çevresinin güvenli¤inin sa¤lanmas›
karﬂ›l›¤›nda sürgüne gidebilece¤ini kabul etmiﬂ ve Yemen
sorunu, Salih’in bu ﬂartlar alt›nda ülke d›ﬂ›na ç›kmas›yla
çözüm yoluna girmiﬂti.
Rusya ile ABD aras›nda süren
diplomatik temaslar sonucunda var›lan nokta, Beﬂar el-

dört katl› büyük bir binada depolayabilirsiniz. 1 yottabit
boyutundaki belgeyi ise ABD’nin Delaware (6452 kilometrekare) ve Rhode Island (3140 kilometrekare) eyaletlerinin tamam›na yay›lm›ﬂ toplam 1 milyon binada depolayabilirsiniz.
‹nsanl›¤›n bugün ‹nternet ve tüm bilgisayarlar›nda depolad›¤› tüm bilgiler, 1 yottabitin minik bir bölümü ancak…
Anlad›n›z m› nas›l bir “ﬂey” yarat›l›yor oralarda?

Flame Virüsü ve ‹ran
Bilgisayar depolar›nda nelerin üretildi¤ini yaﬂam bizlere
gösteriyor… “Flame” (Alev) ad› verilen bir bilgisayar virüsü,
do¤rudan ‹ran’›n bilgisayarlar›n› hedef ald› ve bu ülkenin
özellikle nükleer araﬂt›rma birimlerini “felç etti”… Uzmanlar, “flame”in, bugüne kadar hiç görülmemiﬂ, bilinmeyen ve
asla kontrol edilemeyen “tipik bir siber savaﬂ” ürünü oldu¤unu aç›klad›lar… Önce, bütün gözler ‹srail’e döndü, sonra,
virüsün bir Amerikan siber sald›r›s› oldu¤u anlaﬂ›ld›. Amerikan kaynaklar›, siber sald›r›n›n ‹srail’den gelen “‹ran’a askeri sald›r›” bask›s›n› durdurmak amac›yla gerçekleﬂtirildi¤ini dolayl› aç›klamalar ile kabul ettiler.
Böylece ABD, tarihte ilk kez, bir ülkeye karﬂ› geleneksel askeri gücü yerine “siber gücünü” kullanan devlet oldu!..
(Asl›nda ABD, Çinli askeri hackerlerin 2005 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i Titan Sald›r›s› ile karﬂ›laﬂm›ﬂ, 2007 y›l›nda da
Estonya, Rusya’n›n ülkenin bütün kamu bilgisayar sistemini devre d›ﬂ› b›rakan sald›r›s›yla bo¤uﬂmak zorunda kalm›ﬂt›; ama bu sald›r› gerçek anlamdaki ilk askeri sald›r›d›r.)
‹ran sessiz… Karﬂ›s›ndaki gücün ne oldu¤unu anlam›ﬂ durumda… Askeri sald›r›yla karﬂ›laﬂsayd› yapabilece¤i bir
ﬂeyler olabilirdi; ama ﬂu anda deve d›ﬂ› kalan bilgisayarlar›n›n derdine düﬂmüﬂ görünüyor.

Orta Do¤u’da Yay›ld›
‹srail, virüsün kendi bilgisayar sistemlerine de girdi¤ini,
pek çok bilginin ülke d›ﬂ›na taﬂ›nd›¤›n› kabul etti. Virüsün
Suudi Arabistan baﬂta, tüm Körfez ülkeleri, M›s›r ve
Sudan’a kadar yay›ld›¤› biliniyor. Türkiye’nin etkilenip etkilenmedi¤ini ise ancak ilgili kurumlar›n aç›klamalar›ndan
anlayaca¤›z.

Esad ve yak›n çevresinin güvenlikli bir bölgeye sürgüne
gitmesini; Suriye’de, “eski rejimden” bir ismin yeni hükümeti kurmas›n› ve bu hükümetin ülkeyi demokratik seçime taﬂ›mas›n› öngörüyor…
Clinton’›n, “E¤er demokratikleﬂme yönündeki garantiler
al›nmazsa Yemen formülü iﬂlemez” diyerek Suriyeli makamlardan Beﬂar el-Esad’›n
ülkeyi terk etmesinden sonra
muhalefetin arzular› do¤rultusunda ad›mlar at›lmas›n›

ﬂart koﬂtu¤u da dikkat çekti.
Geliﬂmeler, Rusya’y› da hareketlendirmiﬂ durumda. Rusya
özellikle, Bat› Asya’da Suriye
konusunda ciddi çeliﬂki yaﬂayan ‹ran ve Türkiye ile birlikte
yeni bir Suriye plan› geliﬂtirmenin çabas›n› gösteriyor.
Rusya’n›n, esas olarak ‹ran’›
ikna etme konusunda devrede
oldu¤u ve Yemen formülü ile
sa¤lanacak yeni geliﬂmede de
‹ran ile birlikte Suriye’deki etkisini korumakta kararl› oldu¤u vurgulan›yor…
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merikan kuvvetlerinin bir “hata” sonucunda 24 Pakistanl› askerin ölümüne neden olmalar›ndan bu yana, ABD-Pakistan
iliﬂkisinde yaﬂan›lan kriz ortam› Asya’daki dengeleri sarsacak
boyuta do¤ru t›rman›yor. Pakistan, El-Kaide lideri Usame bin
Ladin’e karﬂ› Amerikan kuvvetlerinin ülke topraklar›nda gerçekleﬂtirdi¤i ve Ladin’in ölümüyle sonuçlanan bask›n operasyonundan önce kendisine hiç bilgi verilmemesi karﬂ›s›nda tepki göstermiﬂ, gerilen iki ülke iliﬂkileri, 24 askerin ﬂehit olmas›yla kopma
noktas›na gelmiﬂti.
ABD Savunma Bakan› Leon Panetta’n›n, Afganistan’›n baﬂkenti
Kabil’e yapt›¤› son resmi ziyarette do¤rudan Pakistan yönetimini
hedef almas› ise dikkat çekti. Panetta, Kabil aç›klamas›nda, Pakistan yönetiminin “ABD’nin sabr›n› zorlayan” manevralar içinde
oldu¤unu savundu.
Pakistan’›n, bölgede sürdürülen teröre karﬂ› mücadelede
ABD’ye gereken deste¤i vermedi¤ini hat›rlatan Panetta, özellikle
Pakistan topraklar›nda faaliyetlerini sürdüren ve El-Kaide ba¤lant›l› oldu¤u savunulan Hakkani grubuna karﬂ› mücadelede de
Pakistan’›n zay›f kald›¤›n› savundu.
ABD yönetimi, Pakistan’dan, Hakkani grubunun varl›¤›na son verilmesini ve özellikle Afgan-Pakistan s›n›r›ndaki güvenli¤in tam
olarak sa¤lanmas›n› istiyor.

zerbaycan’daki ‹lham
Aliyev yönetiminin ‹srail
ile geliﬂtirdi¤i s›cak iliﬂkiler,
Kafkasya-Hazar bölgesinde
Rusya ve ‹ran’›n tepkisiyle
karﬂ›laﬂ›yor. Bu tür bir geliﬂmeyi geçmiﬂte destekleyebilecek bir baﬂka bölge ülkesi
Türkiye’nin ise “kardeﬂ” olarak gördü¤ü Azerbaycan’›n,
‹srail ile iliﬂkilerini bu noktaya getirmesini “ihtiyatla” izledi¤i belirtiliyor. Türkiye ile
‹srail iliﬂkileri, 2008 y›l›nda,
‹srail’in Gazze’deki sivil yerleﬂim birimlerini bombalamas›yla gerilmiﬂ, Mavi Marmara olay›yla da kopmuﬂtu…
Bat› Asya’n›n “geleneksel ittifak›” olarak de¤erlendirilen
Türkiye-‹srail stratejik ittifak›n›n ‹srail’den gelen ad›mlar
sonucu y›k›lmas›, hemen devam›nda da bir baﬂka Türk
Cumhuriyetinin, Azerbaycan’›n ‹srail ile benzer bir ittifaka yönelmesi, dikkat çekici
bir geliﬂme olarak de¤erlendiriliyor.
Moskova ve Tahran aç›s›ndan
“alarm verici” geliﬂme, Azerbaycan’›n, 1,6 milyar dolarl›k
bir anlaﬂma kapsam›n-
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Defense Secretary Leon E. Panetta walks with Afghan
Defense Minister Gen. Abdul Rahim Wardak

Amerikan kaynaklar›, El-Kaide taraftarlar›n›n Pakistan gizli istihbarat servisi ve ordu kademelerinde güçlendi¤ini, elinde nükleer
bomba bulunan bu ülkenin, her an, El-Kaide’nin kontrolüne geçebilece¤ini savunuyorlar. ABD, bu geliﬂmeler çerçevesinde, son
dönemde, Pakistan’›n “düﬂman” olarak gördü¤ü Hindistan ile
stratejik iﬂ birli¤ini geliﬂtirmiﬂ, bu geliﬂmeye ‹srail de kat›lm›ﬂt›.
Amerikan taraf›ndan gelen siyasi ve askeri bask›lar ise Pakistan
iç siyasetinde Amerikan karﬂ›t› güçlerin yükselmesine ve ülkenin
giderek Washington ile ba¤lar›n›n kopmas›na neden oluyor.
Bu arada, ‹slamabad kaynakl› bilgiler, Rusya’n›n Pakistan ile
ABD aras›nda yaﬂan›lan gerginlikten yararlanarak önemli bir
atak geliﬂtirdi¤i yolunda. Rusya lideri Vladimir Putin’in, Pakistan’a, yaﬂamakta oldu¤u güvenlik sorunlar› konusunda yard›m
teklif etti¤i ve bu teklifin de olumlu karﬂ›land›¤› belirtiliyor. Putin,
2012 y›l›n›n Eylül ay›nda ‹slamabad’a resmi bir ziyarette bulunacak ve bu ziyaretin iki ülke iliﬂkileri aç›s›ndan çok önemli bir dönüm noktas› olmas› bekleniyor.

Kafkasya’da ‹srail Etkisi
da, ‹srail’den insans›z hava
arac› al›m› yönünde de ad›mlar att›¤› haberleri oldu. ‹ran
bu geliﬂmeyi, Azerbaycan’›n
kendisine karﬂ› kurulan bir
‹srail üssüne dönüﬂmesi olarak de¤erlendirirken, Da¤l›k
Karaba¤ konusunda her zaman Ermenistan’› kollayan
bir görüntü veren Rusya
da bu tür bir al›m›, Kafkasya’daki bütün askeri
dengeleri bozacak ve
teknolojik aç›dan güçlenen Azerbaycan ordusunu tehlikeli hale getirecek
bir
ad›m olarak
de¤erlendirdi.
Bu tart›ﬂmalar sürerken, ‹srail’in radikal düﬂünceleriyle tan›nan ve Türkiye ile iliﬂkilerin bozulmas›nda bir numaral› isim olarak tan›mlanan D›ﬂiﬂleri Bakan› Avigdor
Lieberman’›n, nisan ay› sonlar›nda Bakü’yü ziyaret etmesi ve burada yap›lan görüﬂmelerden hiçbir bilginin

kamuoyuna s›zmamas› dikkat çekti…

Enerji Zeminli ‹ttifak
Bu arada, Baﬂkan Barack
Obama’n›n, ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Hazar Bölgesi
Enerji ‹liﬂkileri Koordinatörü
Richard Morningstar’› Bakü’ye büyükelçi tayin etmesi,
bölgedeki
bütün baﬂkentlerin
dikkatini
çekti.
Morningstar,
son olarak Yunanistan-K›br›s Rum Kesimi-‹srail üçgeninde
ﬂekillenen Do¤u Akdeniz
enerji ittifak›n›n kurucusu
olarak
de¤erlendiriliyor.
Morningstar, Do¤u Akdeniz
do¤al gaz kaynaklar›n›n bölge ülkelerinin uzlaﬂmas›
içinde de¤erlendirilmesi halinde, bundan herkesin karl›
ç›kaca¤›n› öne süren bir
isim… Bununla birlikte, Türkiye ve dolay›s›yla KKTC, bölgede ﬂu anda sürmekte olan

oldu-bittilerin kendi ulusal
ç›karlar›na darbe niteli¤i taﬂ›d›¤›n› ve özellikle ‹srail’in
bölgedeki yay›lmac› politikalar›n›n durdurulmas› gerekti¤ini savunuyorlar.
Bütün bu geliﬂmeler çerçevesinde, Ankara’y› da rahats›z eden son ad›m yine Bakü’den geldi. Azerbaycan Hazar Arama ﬁirketi’nin, gizli
bir anlaﬂma ile ‹srail’in Med
Ashdod ﬂirketinin yüzde 5
hissesini ald›¤›, Bakü’nün bu
yolla Do¤u Akdeniz’deki petrol ve do¤al gaz çal›ﬂmalar›na kat›lma yolunu açt›¤› yönündeki bilgiler belirgin bir
gerginlik yaratt›.
Ankara, Azerbaycan ile ‹srail
aras›nda askeri alanda baﬂlayan, ‹srail’in y›ll›k petrol ihtiyac›n›n üçte birini Bakü’den
sa¤lamas›yla enerji alan›na
kayan ve son olarak da Do¤u
Akdeniz’de ﬂekillenen bu ittifak› yak›ndan takip ediyor.
‹ran ise art›k, Azerbaycan’›,
bir Amerikan ve ‹srail üssü
olarak gördü¤ünü söylemekten kaç›nm›yor.
www.milscint.com
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›rbistan’›, 1990’l› y›llarda
yaﬂanm›ﬂ insan haklar› ihlalleri ile bugün de tart›ﬂ›lan
savaﬂ günlerine karﬂ›n Avrupa Birli¤i aday üyeli¤ine kadar
taﬂ›may› baﬂaran Boris Tadiç’in, ülkede yap›lan son
cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde
“aﬂ›r› milliyetçi” düﬂünceleri
ile tan›nan Tomislav Nikoliç
karﬂ›s›nda ald›¤› yenilgi, Balkanlar’da yeni bir askeri-siyasal deprem beklentisini yükseltti. Boris Tadiç, yürüttü¤ü
“liberal” uygulamalar do¤rultusunda, Kosova’n›n tek tarafl› ba¤›ms›zl›¤›nda hareketsiz
kalmay› tercih etmiﬂ, BosnaHersek ile iliﬂkilerin yeniden
düzenlenmesini sa¤lam›ﬂ, bu
arada, S›rp güçler taraf›ndan
Srebrenitza’da yap›lan soyk›r›m nedeniyle de Boﬂnak halk›ndan devlet ad›na özür dilemiﬂti.
Boris Tadiç, Ratko Mladiç
baﬂta, pek çok S›rp as›ll› savaﬂ suçlusunun Lahey’deki
Savaﬂ Suçlular› Yüksek Mahkemesi’ne teslim edilmesinde de önemli rol oynam›ﬂt›.
Tadiç, Türkiye ile iliﬂkileri
güçlendiren ve kal›c› Balkan
istikrar› için Türkiye-S›rbistan iliﬂkilerinin yak›n olmas›
gerekti¤ine inanan bir politikac› olarak dikkat çekiyordu.
Tadiç’in bu politikalar›, milliyetçi kanat taraf›ndan yo¤un

S

S›rbistan’›n Yeni Serüveni
eleﬂtiri alt›na al›n›nca, S›rp
seçmen, Nikoliç’i cumhurbaﬂkanl›¤›na oturtmay› tercih etti.
Nikoliç, Bosna-Hersek ve H›rvatistan savaﬂlar›nda katliamlar› gerçekleﬂtiren, halen
Bosna-Hersek’in iki yönetim
biriminden biri olan S›rp
Cumhuriyeti’nin savaﬂ s›ras›nda sözcülü¤ünü yapacak ve
savaﬂ suçlular› ile yak›n iﬂ birli¤i gerçekleﬂtirecek ölçüde
milliyetçi yaklaﬂ›mlar› ile tan›n›yor.
Nitekim seçildikten sonra
yapt›¤› ilk aç›klamada, S›rplar
aç›s›ndan tarihi öneme sahip
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› asla
tan›mayaca¤›n› söylemesi ve
hemen ilk d›ﬂ ziyaretini Moskova’ya, Vladimir Putin ile buluﬂmaya ay›rmas› dikkat çekti.
Nikoliç, cumhurbaﬂkanl›¤›
makam›na oturduktan sonraki aç›klamalar›nda ülkesinin
Avrupa Birli¤i tam üyelik yo-

lundaki çabalar›n› sürdürmekte kararl›¤› oldu¤unu da
belirtti; fakat görüﬂlerini ﬂu
cümleyle tamamlamay› tercih
etti: “S›rbistan iki kap›l› bir ev
gibidir, bir kap›s› bat›ya di¤er
kap›s› ise do¤uya aç›l›r…” Bu
cümledeki “bat›” Avrupa Birli¤i’ni, “do¤u” ise Rusya’y› temsil ediyor.
Nikoliç’in bu yaklaﬂ›mlar›n›n,
Balkanlar’da yeni bir gerginlik
döneminin baﬂlang›c› oldu¤u
yolundaki görüﬂler de a¤›rl›k
kazand›. S›rbistan’da esen
milliyetçi rüzgârlar›n, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mayan ve gerekirse S›rbistan ile
birleﬂmekte kararl›l›k gösteren Kosova-S›rbistan s›n›r›ndaki S›rp nüfusu ve BosnaHersek’ten çok S›rbistan’a
ba¤l›l›¤›n› gösteren S›rp Cumhuriyeti’ni hareketlendirmesi
bekleniyor.
S›rbistan, Yugoslavya’n›n da-

¤›lmas›ndan en çok zararl› ç›kan taraf›n kendisi oldu¤unu
ve Balkanlar’daki S›rp nüfusun korunmas› için gereken
bütün ad›mlar› atabilece¤ini
belirtiyor.
Nikoliç’in “Bat› yanl›s›-Türkiye
dostu” Tadiç’in yerini almas›,
Moskova aç›s›ndan da yeni bir
stratejik zafer olarak niteleniyor. Moskova, özellikle son
y›llarda, S›rbistan’daki politika
de¤iﬂiklikleri nedeniyle Balkanlar’daki geleneksel a¤›rl›¤›n› kaybetmekten dolay› rahats›zd›.
Rusya, benzer bir geliﬂmeyi,
kendisi aç›s›ndan stratejik
öneme sahip Ukrayna’da yaﬂam›ﬂ, ABD ve Avrupa Birli¤i’nin deste¤inde iktidara gelen Viktor Yuﬂçenko döneminden sonra iﬂ baﬂ›na gelen
“Rusya yanl›s›” Viktor Yanukoviç ile tekrar eski dengelerine
kavuﬂmuﬂtu…
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Avrupa’da Türkiye
S›n›r›na Duvar
T
ürkiye, özellikle do¤u s›n›rlar›ndan baﬂlayan ve
Avrupa Birli¤i güvenlik bölgesine kadar ulaﬂan yo¤un
bir kaçak göçmen sorunu
yaﬂ›yor. Irak ve Suriye’deki
iç istikrars›zl›¤›n giderek etnik-dini çat›ﬂmalara dönüﬂmesi, binlerce mültecinin
güvenlikli ve daha rahat bir
yaﬂam için bat›daki ülkelere
yönelmesine yol açm›ﬂ durumda…
Lübnan, Bat› ﬁeria ve Gazze’deki Filistinliler, sürekli
çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› Afganistan ve Pakistan’daki zorlu
bölgelerde yaﬂayan insanlar,
yoksullu¤un
derinleﬂti¤i
Bangladeﬂ ve Somali’den
kaçanlar›n birinci hedefi, önce Türkiye’ye ulaﬂmak. Türkiye’ye bireysel olarak veya
baz› organize suç ﬂebekelerinin yard›m›yla gelen bu insanlar, do¤rudan TürkiyeYunanistan s›n›r›na yöneliyorlar ve özellikle Meriç
nehrini geçerek bu Avrupa
Birli¤i üyesi ülkeye girmeye
çal›ﬂ›yorlar.
Sorun, Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki en ciddi sorun
haline gelmiﬂ durumda…
Yunanistan, son bir y›l için-

de, Türkiye’den ülkeye toplam 36.000 mültecinin giriﬂ
yapt›¤›n› belirtirken, Türk
makamlar›, özellikle Edirne
s›n›r bölgesinde 22.600 mültecinin yakaland›¤›n› ve bunlar›n önemli bir bölümünün
geldikleri ülkelere geri gönderildi¤ini aç›klad›lar. Türkiye, Edirne’de mülteciler için,
üç y›ld›zl› otel kalitesinde bir
“geri gönderme merkezi”
kurmuﬂ durumda ve yakalanan mülteciler, burada Avrupa standartlar›n›n üzerinde bir konaklama yapabiliyorlar.
Bölgeden dünyaya akan görüntülerde ise Yunan polisinin ele geçirdi¤i mültecileri
tekrar Meriç Nehri’ne girmeye zorlad›¤› veya Bulgar
polisinin mültecileri köpekler ile kovalad›¤› gibi, insan
haklar› aç›s›ndan büyük soru
iﬂaretleri taﬂ›yan gerçekler
yans›yor.
Bununla birlikte, Yunanistan, Türkiye s›n›r›n› bir Avrupa Birli¤i ortak sorunu
haline getirmeyi baﬂarm›ﬂ
durumda. S›n›rda art›k,
esas olarak, Avrupa Birli¤i’nin ortak s›n›rlar›n› yabanc› göçüne ve terör s›z-

mas›na karﬂ› korumakla görevli çok uluslu polis gücü
Frontex görev yap›yor. Böylece Türkiye-Yunanistan s›n›r› ayn› zamanda, Türkiye’ye, Avrupa’n›n Meriç
Nehri’nden baﬂlad›¤› mesaj›
verilmesine yol aç›yor.
Bu tür bir mesaj ile yetinmeyen Atina, son olarak, Türkiye-Yunanistan s›n›r›n›n kara
bölümüne 12 kilometrelik
dikenli tel kurma çal›ﬂmas›na baﬂlad›.
Türk-Yunan s›n›r› toplam
203 kilometre uzunlu¤unda
ve bu s›n›r›n 190 kilometresini Meriç Nehri oluﬂturuyor.
Avrupa Birli¤i, bir nehrin bu
ölçüde uzun s›n›r oluﬂturdu¤u bir bölgede, yaln›z 12 ki-

lometrelik bir tel örgü ile s›n›r›n kaça¤a karﬂ› korunamayaca¤›n› belirterek Yunanistan’›n bu projesine fon
ay›rmad›. A¤›r ekonomik
zorluklar yaﬂayan Yunanistan ise herhangi bir sonuç
alamayaca¤› bu çal›ﬂmaya
devam ediyor.
Türk yetkililer, Yunan taraf›n›n bu çal›ﬂmas›n›n “sembolik” nitelikte oldu¤unu ve Yunanistan’›n Türkiye’ye, Avrupa Birli¤i’nin bitti¤i noktay›
göstermek amac›yla bu tür
bir külfete katland›¤›n› ileri
sürüyorlar.
Türkiye-Yunanistan s›n›r›nda yükselen dikenli tel, Türkiye ile Avrupa aras›ndaki
yerini al›yor…
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